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Κώλυµα «συµφέροντος» των Μελών Συµβουλίων Επιλογής

Τις επόµενες ηµέρες, οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές, θα συγκροτήσουν τα
Συµβούλια Επιλογής ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων, σύµφωνα µε τη νέα διάταξη
που ψηφίστηκε πρόσφατα (άρθρο 59, παρ. 16 του Ν. 3966/2011). Τα Συµβούλια
αποτελούνται από επτά Μέλη, τα οποία δεν θα είναι υποψήφια για τις προς
πλήρωση θέσεις (σ.σ. Με τη διάταξη αυτή δόθηκε λύση στο ζήτηµα του ταυτόχρονα - κριτή και κρινόµενου που ταλάνισε για χρόνια τον Κλάδο).
Όµως, κατά τη διαδικασία µπορεί να υπάρξει κώλυµα για οποιοδήποτε
Μέλος (αιρετό ή διορισµένο) του Συµβουλίου Επιλογής, αφού σύµφωνα µε τον
Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07):

Κώλυµα συµφέροντος (άρθρο 36)
«Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατοµικώς είτε ως µέλος συλλογικού οργάνου να
αναλαµβάνει την επίλυση ζητήµατος ή να συµπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή
σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή
πρόσωπο µε το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συµφέρον
στην έκβαση της υπόθεσης».
Παραθέτουµε, εδώ, την έννοια της συγγένειας όπως αυτή διατυπώνεται στον
Αστικό Κώδικα:

"Άρθρο 1461: Έννοια
Τα πρόσωπα είναι µεταξύ τους συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή, αν το ένα
κατάγεται από το άλλο (συγγένεια µεταξύ ανιόντων και κατιόντων). Συγγενείς εξ αίµατος
σε πλάγια γραµµή είναι τα πρόσωπα που, χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραµµή,
κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα. Ο βαθµός της συγγένειας ορίζεται από τον αριθµό των
γεννήσεων που συνδέουν τα πρόσωπα."
"Άρθρο 1462: Αγχιστεία
Οι συγγενείς εξ αίµατος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του
άλλου στην ίδια γραµµή και τον ίδιο βαθµό. Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να
υπάρχει και µετά τη λύση ή την ακύρωση του γάµου από τον οποίο δηµιουργήθηκε."
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, προχωρούµε στις ακόλουθες επισηµάνσεις (αφορούν το
Συµβούλιο Επιλογής Σχολικών Συµβούλων και τα Συµβούλια Επιλογής ∆ιευθυντών Σχολικών
Μονάδων):
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α) Αν σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι τον τρίτο βαθµό του
οποιουδήποτε Μέλους του Συµβουλίου Επιλογής Σχολικών Συµβούλων µετέχει ως
υποψήφιος στις προς πλήρωση θέσεις µιας ή δύο Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων, τότε το
Μέλος αυτό υποχρεούται να απέχει από τη διαδικασία µόνο κατά το µέρος που
αφορά στους υποψήφιους που έχουν δηλώσει ως πρώτη ή δεύτερη προτίµηση τις
αυτές Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις (υπενθυµίζουµε, πως οι υποψήφιοι Σχολικοί Σύµβουλοι
µπορούν να επιλέξουν µέχρι δύο Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, άρθρο 18, παρ. 9α του Ν.
3848/10). Αν και το Αναπληρωµατικό Μέλος έχει το ίδιο κώλυµα, τότε το Συµβούλιο
συνεδριάζει µε τα υπόλοιπα παρόντα Μέλη, τα οποία δεν µπορεί να είναι λιγότερα από
τέσσερα.
β) Αν σύζυγος ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι τον τρίτο βαθµό του
οποιουδήποτε Μέλους του Συµβουλίου Επιλογής ∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων
µετέχει ως υποψήφιος στις προς πλήρωση θέσεις του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε, τότε το Μέλος
αυτό υποχρεούται να απέχει από τη διαδικασία σε όλους τους υποψήφιους
(υπενθυµίζουµε, πως οι υποψήφιοι ∆ιευθυντές υποβάλλουν δήλωση προτίµησης σχολικών
µονάδων µετά την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων, άρθρο 18, παρ. 9ε του Ν.
3848/10). Αν και το Αναπληρωµατικό Μέλος έχει το ίδιο κώλυµα τότε το Συµβούλιο
συνεδριάζει µε τα υπόλοιπα παρόντα Μέλη, τα οποία δεν µπορεί να είναι λιγότερα από
τέσσερα.
γ) Αν τεθεί ζήτηµα κωλύµατος για Μέλος Συµβουλίου, το οποίο «τελεί σε σχέση
ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας» µε υποψήφιο, τότε το Συµβούλιο – αφού αποχωρήσει το
συγκεκριµένο Μέλος - εξετάζει το αίτηµα και αποφαίνεται αιτιολογηµένα επ’ αυτού.
δ) Μέλος Συµβουλίου Επιλογής για το οποίο συντρέχει το «κώλυµα συµφέροντος» του
άρθρου 36 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν µετέχει σε καµία φάση της διαδικασίας Κρίσης
και Επιλογής (σ.σ. ∆εν µετέχει, δηλαδή, κατά τη µοριοδότηση των κριτηρίων, κατά τη
διαδικασία των συνεντεύξεων και, βέβαια, κατά τη συζήτηση των ενστάσεων).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Η παράβαση της διάταξης του άρθρου 36 αποτελεί λόγο ακύρωσης της σχετικής
διοικητικής πράξης.
 Ο υπάλληλος υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεσή του από κάθε ενέργεια όταν
ο ίδιος έχει κώλυµα.

Συνάδελφε
Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις µαζί µας για οποιοδήποτε προβληµατισµό ή απορία σου
έχει δηµιουργηθεί. Ο Αιρετός είναι το «µάτι», το «αυτί» και η «φωνή» του Κλάδου στα
Υπηρεσιακά Συµβούλια και στα Συµβούλια Επιλογής.

∆εν ξεχνώ: Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα!
5 Ιουνίου 2011
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