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Να ανακληθεί - εδώ και τώρα - το έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του 

Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε την επάνοδο σε διευθυντικές θέσεις 
εκπαιδευτικών – υποψήφιων βουλευτών που δεν εξελέγησαν 

 
Με αφορµή τις διαµαρτυρίες αρκετών συναδέλφων και τα ερωτήµατα πολλών άλλων 

σχετικά µε το έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. που ανατρέπει τα µέχρι 
σήµερα δεδοµένα σε ό,τι αφορά την επάνοδο σε διευθυντικές θέσεις εκπαιδευτικών - 
υποψηφίων βουλευτών που δεν εξελέγησαν, θεωρούµε υποχρέωσή µας - που απορρέει 
από το θεσµικό µας ρόλο -  να τοποθετηθούµε δηµόσια στο ζήτηµα που έχει ανακύψει, 
παραθέτοντας την ισχύουσα νοµοθεσία και την εφαρµογή αυτής µέχρι τις πρόσφατες εκλογές. 

 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Ν. 1735/1987 (άρθρο 18, παρ. 5 και 5α, όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 12 του Ν. 3231/2004) «∆ηµόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι που 
παραιτούνται υποχρεωτικά σύµφωνα µε την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία, για να 
ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε οποιεσδήποτε εκλογές, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην 
ενεργό υπηρεσία µετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγοµένων ή, εάν 
εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας τους για τον οποιονδήποτε λόγο. Η επάνοδος συντελείται, 
αυτοδικαίως, µε µόνη την υποβολή της σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στην 
υπηρεσία και στη θέση από την οποία είχε παραιτηθεί…». 

 

Κατά την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης υπήρξε προβληµατισµός για το αν 
δύναται ο υπάλληλος - µε την επάνοδο στην υπηρεσία - να επανακτήσει και άλλες 
απωλεσθείσες θέσεις, ιδιότητες και αξιώµατα. Έτσι:  

 

� Το Ε’ Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ύστερα από ερώτηµα της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας και Β/ θµιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ σχετικά µε τη 
δυνατότητα αυτοδίκαιης επαναφοράς στη θέση του Τακτικού Αιρετού Μέλους 
υπαλλήλου που είχε παραιτηθεί, γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι «η επάνοδος, η οποία 
συντελείται αυτοδικαίως, αποσκοπεί κυρίως στην επαγγελµατική αποκατάσταση και 
επαναφορά των αποτυχόντων να εκλεγούν υποψηφίων Βουλευτών στη θέση του 
υπαλλήλου για βιοποριστικούς σκοπούς, χωρίς να παρέχεται το δικαίωµα σ’ αυτούς να 
επανακτήσουν και τυχόν άλλες απωλεσθείσες θέσεις, ιδιότητες και αξιώµατα, που είχαν 
αποκτήσει και κατείχαν λόγω της δηµοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας προ της 
παραιτήσεως» (αρ. Γνωµοδότησης 256/2004). 

 

� Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
απαντώντας σε ερώτηµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης του 
Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. σχετικά µε τη δυνατότητα επανατοποθέτησης σε θέση ∆ιευθυντή 
Σχολικής Μονάδας υπαλλήλου που επανήλθε στην υπηρεσία λόγω της µη εκλογής του 
ως βουλευτή, υιοθετώντας το σκεπτικό της προαναφερόµενης Γνωµοδότησης 
αποφαίνεται ότι «µε τις διατάξεις του Ν. 3231/2004 εξασφαλίζεται η επάνοδος του 
υποψηφίου βουλευτή στην οργανική του θέση, αλλά όχι στη θέση του 
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Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης που κατείχε πριν την παραίτησή του» 
(∆Ι∆Α∆/Φ.2017/741/24666/27-10-2009, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). 

 

� Η Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ύστερα από ερώτηµα που 
υπέβαλε η ∆ιεύθυνση Προσωπικού ∆.Ε. του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία 
(µε ψήφους 29 έναντι 10) ότι «Εκπαιδευτικοί που κατείχαν θέση ∆ιευθυντή Σχολικής 
Μονάδας και παραιτήθηκαν… και δεν εξελέγησαν βουλευτές σε βουλευτικές εκλογές, 
επανέρχονται νοµίµως στην ενεργό υπηρεσία, όχι όµως και στη θέση ∆ιευθυντή 
Σχολικής Μονάδας» (αρ. Γνωµοδότησης 342/2010).  

 

Ύστερα από τη διεξαγωγή των εκλογών της 6ης Μαΐου, το Υπουργείο Παιδείας µε 
εγκύκλιο που εξέδωσε η ∆ιεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. και ∆.Ε. (52794/∆2/10-5-2012 και 
ανακοινοποίησε στις 15-5-2012) προχώρησε σε διευκρινίσεις για την εφαρµογή των διατάξεων 
του Ν. 3231/2004 σχετικά µε την επάνοδο στην υπηρεσία εκπαιδευτικών – υποψήφιων 
βουλευτών που δεν εξελέγησαν, επαναλαµβάνοντας ουσιαστικά όσα γνωρίζαµε µέχρι και τότε.      

 

Την εγκύκλιο αυτή, αλλά και τη µέχρι πρόσφατα διαµορφωθείσα κατάσταση έρχεται 
να ανατρέψει µε έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ., στο οποίο 
αναφέρει ότι κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3231/2004 οι εκπαιδευτικοί 
«…επανέρχονται και στο αξίωµα που κατείχαν πριν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης» 
(56810/∆2/21-5-2012). Πρόκειται - κατά την ταπεινή µας γνώµη - για αυθαίρετη ερµηνεία 
από µονοπρόσωπο όργανο τη στιγµή, µάλιστα, που βρισκόµαστε - εκ νέου - σε προεκλογική 
περίοδο και µε υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εξάλλου, η Γνωµοδότηση του ΝΣΚ (256/2004), η 
οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Παιδείας αναφέρει ρητά στο σκεπτικό της ότι οι 
υπάλληλοι δεν έχουν το δικαίωµα να επανακτήσουν και τυχόν άλλες απωλεσθείσες θέσεις, 
ιδιότητες και αξιώµατα… 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θεωρούµε ότι τέτοιες αποφάσεις κλονίζουν την 
εµπιστοσύνη του Πολίτη προς τη ∆ιοίκηση, ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία και την 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα µας σε όλα τα επίπεδα. Ο σεβασµός της αρχής 
της  χρηστής διοίκησης επιβάλλει την ανάκληση - εδώ και τώρα - του ανωτέρω 
εγγράφου. Σε κάθε περίπτωση, αν η οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία ή ο οποιοσδήποτε 
σχηµατισµός θεωρεί ότι η νοµοθετική πρόβλεψη είναι ανεπαρκής στο συγκεκριµένο ζήτηµα, 
τότε δεν έχει παρά να προχωρήσει σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το Σύνταγµα και µέσα από 
τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε προσθήκη - τροποποίηση της συγκεκριµένης 
διάταξης του Ν. 3231/2004 όταν, βέβαια, σχηµατιστεί η επόµενη κυβέρνηση. 

 
ΥΓ. Για το έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να τοποθετηθούν 

η ∆ΟΕ, η Α∆Ε∆Υ - αλλά και οι Τακτικοί Αιρετοί του ΚΥΣΠΕ. Αναµένουµε… 
 

 
30 Μαΐου 2012 

 
Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
και ονοµατεπώνυµο: 

Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
 
 

                Η εξουσία διαφθείρει, η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα! 
∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ:  
  Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 

 


