
 

 

 
 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

- προς την υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων 

 

Θέμα: «Αδικαιολόγητη η εξάμηνη καθυστέρηση στην τοποθέτηση Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 

Στις 28 Δεκεμβρίου 2021 εκδίδονται οι προκηρύξεις-προσκλήσεις τόσο για την επιλογή 
των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης1 όσο και για την επιλογή των Διευθυντών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης2 κατ’ εφαρμογή του ν. 4823/2021. Έξι ολόκληρους μήνες 

από την έκδοση των προκηρύξεων, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των 

Διευθυντών δεν έχει ολοκληρωθεί και παραμένει άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί. 
Αναδεικνύεται έτσι για μια ακόμη φορά η «επιτελική ανικανότητα» του υπουργείου 

Παιδείας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι ανωτέρω προκηρύξεις-προσκλήσεις εκδόθηκαν πριν 6 ολόκληρους 
μήνες, στις 28-12-2021, σε συνέχεια της αριθ. Φ.353.1/20/163161/Ε3/ 14.12.2021 (Β' 

5833) απόφασης της υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία 

επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης», αλλά και ορισμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών, που παρατίθενται 

παρακάτω. Ακολουθεί στις 3 Ιανουαρίου, διόρθωση της προκήρυξης για τους Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

συμμετοχής. Παράλληλα, κυκλοφορεί στον τύπο το χρονοδιάγραμμα επιλογής και 

τοποθέτησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία θα έπρεπε 
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 21 Απριλίου, δηλαδή 4 μήνες μετά.  

 

1 https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2021-12/prokyrixi-dieythintes-prwtovathmia.pdf 
2 https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2021-12/prokyrixi-dieythuintes-deuterovathmia.pdf 



Ήδη βρισκόμαστε 6 μήνες μετά και κανείς νέος Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν έχει 

τοποθετηθεί. Αναπόφευκτα, τίθεται ζήτημα σύγκρισης των αντίστοιχων διοικητικών 
διαδικασιών, ήτοι της διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης την περίοδο της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από 2 μήνες και αντίστοιχα του 

«επιτελικού κράτους» που χρειάζεται παραπάνω από 6 μήνες: 
 

Χρονοδιάγραμμα επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης 

 
ΣΥΡΙΖΑ3 

 
10/12/2015  
Έκδοση προκηρύξεων. 
 
23/12/2015 
Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι 
πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής. Ανακοίνωση πινάκων των 
αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι στους 
πίνακες των αντικειμενικών μορίων θα 
συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν 
πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής Δίπλα από το όνομα του 
υποψηφίου θα αναγράφονται οι Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
τοποθέτηση. 
 
23/12/2015 έως 29/12/2015  
Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης τόσο για τους πίνακες 
υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα 
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο  και για 
τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων. 
 
30/12/2015 έως 4/1/2016  
Εκδίκαση ενστάσεων. Ανακοίνωση τελικών 
αναμορφωμένων τόσο των πινάκων υποψηφίων οι 
οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής 
στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων των 
αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά 
Διεύθυνση εκπαίδευσης. Δίπλα από το όνομα του 
υποψηφίου θα αναγράφονται οι Διευθύνσεις 

 
ΝΔ4 

 
28/12/2021 
Έκδοση προκηρύξεων. 
 
4/03/2022 
Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης τυπικών 
προσόντων. 
 
8 έως 10 Μαρτίου 
Κατάθεση ενστάσεων. 
 
18 Μαρτίου 
Ανακοίνωση οριστικών πινάκων 
μοριοδότησης μετά την εξέταση των 
ενστάσεων και ανακοίνωση προγράμματος 
συνεντεύξεων. 
 
21 Μαρτίου έως και 8 Απριλίου 
Διεξαγωγή  Συνεντεύξεων των υποψηφίων 
Διευθυντών Εκπαίδευσης. 
 
8 Απριλίου 
Έλεγχος πινάκων μοριοδότησης για 
συμπληρωματικές συνεντεύξεις από τον 
επικουρικό πίνακα. 
 
11 Απριλίου 
Ανακοίνωση προγράμματος 
συμπληρωματικών συνεντεύξεων. 
 
13 έως 14 Απριλίου 
Συμπληρωματικές συνεντεύξεις. 
15 Απριλίου 

 

3 https://www.minedu.gov.gr/ekpaideutikoi-m/monimoi-m/apofaseis-egkyklioi-monimoi/16797-15-12-15  
4 https://www.esos.gr/arthra/77141/hronodiagramma-epilogis-ton-dieythynton-ekpaideysis 



Εκπαίδευσης που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
τοποθέτηση. Προγραμματισμός συνεντεύξεων. 
Ενημέρωση υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης για 
τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων. 
 
8/1/2016  
Διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής 
ψηφοφορίας. Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής 
επιτροπής που θα περιλαμβάνει τον υπολογισμό των 
μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι με βάση τον 
αριθμό ψήφων που έλαβαν. Αποστολή των 
αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην 
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με 
ηλεκτρονικό τρόπο. 
 
11/1/2016  
Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην 
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
Καταχώρηση βαθμολογίας. Ανάρτηση μοριοδότησης 
της ψηφοφορίας. 
 
12/1/2016 έως 19/1/2016  
Συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον του 
συμβουλίου επιλογής. Ολοκλήρωση και ανάρτηση 
πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων 
στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 
 
20/1/2016 έως 22/1/2016  
Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα 
 
Από 25/1/2016  
Εκδίκαση ενστάσεων. Κατάρτιση αναμορφωμένων 
πινάκων και αποστολή τους προς κύρωση στον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
Δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
 
27/1/2016 έως 29/1/2016  
Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης 
από τα Συμβούλια Επιλογής. Απόφαση τοποθέτησης 
Διευθυντών Εκπαίδευσης από τον υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
 
1/2/2016  
Ανάληψη υπηρεσίας Διευθυντών Εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

Κατάρτιση τελικών αξιολογικών πινάκων 
επιλογής και υποβολή για κύρωση. 
 
Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 
Κλήση από διοίκηση για υποβολή δήλωσης 
προτίμησης. 
 
19 έως 20 Απριλίου 
Δηλώσεις προτίμησης. 
 
Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου 
Πρόταση για τοποθέτηση. 
 

 



Πέρα από την απαράδεκτη αυτή καθυστέρηση, επισημαίνουμε και τα ζητήματα 

δημοκρατικής λειτουργίας, δηλαδή επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι υποψήφιοι είχαν δικαίωμα 
υποβολής ένστασης σε δύο φάσεις της διαδικασίας επιλογής, όπου στην πρώτη η 

προθεσμία ήταν εύλογης διάρκειας εννέα ημερών, ενώ επί «επιτελικού κράτους» - ΝΔ, οι 

υποψήφιοι υπέβαλαν μια ένσταση σε προθεσμία τριών ημερών. Να ληφθεί υπόψη ότι επί 

ΣΥΡΙΖΑ, στα Συμβούλια Επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης συμμετείχαν αιρετοί, 
τους οποίους αντιδημοκρατικά και αυταρχικά απέβαλε η ΝΔ, προκειμένου δήθεν να 

προχωρήσει ταχύτερα τη διαδικασία. Έτσι, ενώ το 2016 είχαν επιλεγεί και τοποθετηθεί 

μέσα σε 1,5 μήνα οι 116 Διευθυντές Εκπαίδευσης, επί ΝΔ αν και έχουν παρέλθει 6 μήνες, 

δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι και σήμερα να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. 
 

Σημειώνεται πως δεν έχει γίνει επιλογή με κρίση ούτε ενός στελέχους εκπαίδευσης, αν 

και έχουν παρέλθει τρία χρόνια αν και από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση δήλωνε έτοιμη. 

Συγκεκριμένα, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, όπως αποδείχτηκε, δεν είναι έτοιμη να 
φέρει σε πέρας μέχρι και σήμερα τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, στις 24-Ιουλ-2020 η υπουργός παιδείας έσπευσε να καταθέσει ως τροπολογία5 

στο σ/ν του υπουργείου αρμοδιότητάς της «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης 

και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 

τις διατάξεις σχετικά με τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Διευθυντών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης που είχαν επιλεγεί ύστερα από αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία6 

και υπηρετούσαν με παράταση θητείας, με την τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κατόπιν αδιαφανούς και fast track διαδικασίας, με την 

κατάργηση των εν εξελίξει διαδικασιών επιλογής 58 Διευθυντών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και 58 Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 

4547/2018.  
 

Χαρακτηριστικά, στο άρθρο 30 του ν. 4713/2020 προβλέπεται ότι έως την επιλογή και 

τοποθέτηση νέων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε 

κάθε περίπτωση έως την 31η.8.2021 τοποθετούνται προσωρινοί Διευθυντές 

 

5 https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11341850.pdf 
6 Νόμος 4327/2015 (Α΄50), νόμος 4351/2015 (Α΄64), αριθ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/ 09.12.2015 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής καθώς και του τρόπου τήρησης των 
πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης» (Β΄ 2656). 



Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων. Ακολούθως, εκτός χρονοδιαγράμματος και ούσα ανέτοιμη, φέρνει 
προς ψήφιση τις διατάξεις για την επιλογή των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης στον κατ’ 

ευφημισμό νόμο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 

διατάξεις»7 και δημοσιεύεται η σχετική για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων αριθ. 

Φ.353.1/20/163161/Ε3/14.12.2021 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με 

τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 5833). 

 
Η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης «μετράει» ήδη 6 μήνες και έχει 

«σπάσει» όλα τα χρονοδιαγράμματα τόσο του υπουργείου Παιδείας όσο και των 

αντίστοιχων διαδικασιών επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης του παρελθόντος από τη 

μεταπολίτευση έως σήμερα. Επισημαίνεται ότι οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες 
αναρτήθηκαν τελικά στις 26.04.2022, καθώς και ότι η επεξεργασία, αξιολόγηση και 

μοριοδότηση των 647 φακέλων υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης, μαζί με την 

εξέταση των ενστάσεων από τα τέσσερα Συμβούλια Επιλογής, κράτησε 3 ολόκληρους 

μήνες. Σύμφωνα με τους δημοσιευμένους πίνακες Δεκτών-μη Δεκτών υποψηφιοτήτων, 
το μεγαλύτερο αριθμό φακέλων για επεξεργασία και μοριοδότηση είχε το Δ’ ΠΣΕ και η 

σχετική διαδικασία κράτησε 3 μήνες για 182 φακέλους!8 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάται η αρμόδια υπουργός: 
 

1. Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης στην επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;  

2. Για ποιο λόγο η ηγεσία του υπουργείου δεν έχει ενημερώσει ήδη για την 
καθυστέρηση αυτή, καθώς αφενός αυτή επηρεάζει άμεσα τόσο την εύρυθμη 

διοικητική λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και 

τους εκπαιδευτικούς (υποψήφιους, υπηρετούντες), αφετέρου δήλωνε έτοιμη να 

κάνει της επιλογές από την πρώτη στιγμή, ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε 
μια επιλογή στελέχους με διαδικασίες που ψήφισε η Βουλή πέραν της προ διετίας 

 

7 Νόμος 4823/2021 
8 https://paratiritirio.edu.gr/lontos-dieythintes-ekpaideysis/ 



τοποθέτησης των προσωρινών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με 

υπουργική απόφαση και κατόπιν αδιαφανούς και fast-track διαδικασίας; 
3. Πότε θα εκδοθούν οι κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες των υποψήφιων 

Διευθυντών Εκπαίδευσης ώστε να γίνουν οι αιτήσεις προτίμησης; 

4. Πότε θα εκδοθούν οι αποφάσεις τοποθέτησης των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης; 

5. Πότε θα αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Φίλης Νίκος 

Τζούφη Μερόπη 
Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Σία 
Αραχωβίτης Σταύρος 

Αυγέρη Δώρα 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος 

Βαρδάκης Σωκράτης 
Βαρεμένος Γιώργος 

Βέττα Καλλιόπη   

Βίτσας Δημήτρης  

Γιαννούλης Χρήστος 
Γκιόλας Γιάννης 

Δρίτσας Θοδωρής 

Ελευθεριάδου Τάνια 

Ζουράρις Κώστας 
Ηγουμενίδης Νίκος 

Θραψανιώτης Μανόλης 

Καλαματιανός Διονύσης 

Κασιμάτη Νίνα 
Κάτσης Μάριος 

Καφαντάρη Χαρά 

Λάππας Σπύρος 

 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χάρης 
Μάρκου Κώστας 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Μπάρκας Κώστας 
Μπουρνούς Ιωάννης 

Μωραΐτης Θάνος 

Νοτοπούλου Κατερίνα 

Ξανθόπουλος Θεόφιλος 
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα 

Παπαηλιού Γιώργος 

Παπανάτσιου Κατερίνα 

Πέρκα Θεοπίστη 
Πούλου Γιώτα 

Ραγκούσης Γιάννης 

Σκουρλέτης Πάνος 

Σκουρολιάκος Πάνος 
Σκούφα Μπέττυ 

Συρμαλένιος Νίκος 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Τσίπρας Γιώργος 
Φάμελλος Σωκράτης 

Φωτίου Θεανώ 

Ψυχογιός Γιώργος 


