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∆ελτίο Τύπου                                             19/07/2011 

 

Ρυθµίσεις για την εξέλιξη των στελεχών εκπαίδευσης 

Σύσκεψη  υπό την  Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,  

Άννα ∆ιαµαντοπούλου,  µε τη συµµετοχή της Υφυπουργού,  Εύης 

Χριστοφιλοπούλου και του Γενικού Γραµµατέα,  Βασίλη  Κουλαϊδή, 

πραγµατοποιήθηκε χθες, 18/07/2011, µε αντικείµενο θέµατα επιλογής 

στελεχών της Εκπαίδευσης και την κατάργηση των γραφείων. 

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής: 

1. Ενδελεχής έλεγχος από τα αρµόδια Συµβούλια Επιλογής των 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους για επιλογή σε 

θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης (∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων και 

ΣΕΚ, Σχολικών Συµβούλων, ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης κλπ). Εφόσον 

προκύψουν ενδείξεις χρήσης πλαστών ή αλλοιωµένων πιστοποιητικών, 

κάθε υπηρεσιακό όργανο, ατοµικό ή συλλογικό, εµπλεκόµενο στη 

διαδικασία επιλογής, είναι υποχρεωµένο να ενηµερώσει σχετικά τον άµεσο 

πειθαρχικό προϊστάµενο του εµπλεκόµενου εκπαιδευτικού, µε σχετική 

κοινοποίηση στο γραφείο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου. 

Επισηµαίνεται ότι η έναρξη της πειθαρχικής δίωξης επιφέρει την αναστολή 

άσκησης των καθηκόντων του εµπλεκόµενου εκπαιδευτικού σε περίπτωση 

επιλογής του σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Πέραν της άµεσης 

κίνησης πειθαρχικής διαδικασίας µε το ερώτηµα της οριστικής παύσης, ο 

φάκελος της υπόθεσης θα αποστέλλεται, βάσει της πρόβλεψης του 

άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας στον αρµόδιο Εισαγγελέα. 
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2. Προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης, σύµφωνα µε την οποία:  

 

Α) όσοι εκπαιδευτικοί µε δήλωσή τους θα τοποθετηθούν σε θέσεις 

διευθυντών σχολικών µονάδων θα πρέπει να παραµένουν στις θέσεις 

αυτές για ολοκλήρωση της θητείας τους και θα αποκλείονται από τις 

περαιτέρω διαδικασίες επιλογής σχολικών συµβούλων. Στις περιπτώσεις 

που σε κάποια συµβούλια επιλογής ολοκληρώθηκε η διαδικασία και 

υποβλήθηκαν ήδη οι δηλώσεις προτίµησης, αυτές µπορούν να 

ανακληθούν.  Οι υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων που 

δεν θα κάνουν δήλωση τοποθέτησης, προκειµένου να λάβουν µέρος στη 

διαδικασία επιλογής σχολικών συµβούλων, παραµένουν στους πίνακες 

διευθυντών σχολικών µονάδων. 

 

Β)όσοι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης επιθυµούν να 

µοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας µε προσκόµιση πτυχίου, 

προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ή διδακτορικού διπλώµατος 

οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 

αλλοδαπής εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου 

επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

 

Γ) Καταργούνται τα γραφεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, τα γραφεία φυσικής αγωγής και τα γραφεία επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης. 
 

 

 


