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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
Ενόψει της ολοκλήρωσης των κρίσεων των διευθυντών σχολικών µονάδων 

και επανερχόµενοι στο θέµα της σύστασης των συµβουλίων επιλογής, 
επισηµαίνουµε ότι ο δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας (ν. 3528/2007) στο αρ. 36 
αναφέρει σχετικά τα εξής: 

«1. Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατοµικώς είτε ως µέλος συλλογικού 
οργάνου… να συµπράττει στην έκδοση πράξεων εάν ο ίδιος… έχει πρόδηλο 
συµφέρον στην έκβαση της υπόθεσης.  

2. Η παράβαση της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί λόγο 
ακυρώσεως της σχετικής διοικητικής πράξης. 

3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεσή του από κάθε ενέργεια 
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου όταν ο ίδιος έχει κώλυµα» 

Επίσης ο ν. 2690/1999, «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας», στο αρ. 7 παρ. 
2 αναφέρει:  «Τα µονοµελή όργανα, καθώς και τα µέλη των συλλογικών οργάνων, 
οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συµµετοχή σε 
λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώµης ή πρότασης εφόσον : α) η ικανοποίηση 
προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι 
σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατά ευθεία µεν γραµµή 
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού, µε κάποιον από τους 
ενδιαφερόµενους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε 
τους ενδιαφεροµένους».  

Είναι φανερό λοιπόν ότι τα µέλη των Συµβουλίων Επιλογής Στελεχών 
Εκπαίδευσης που αναφέρονται στους παραπάνω νόµους δεν επιτρέπεται να 
πάρουν µέρος στις κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης. ∆εν αρκεί η αποχή τους µόνο 
από τη διαδικασία που αφορά τους υποψήφιους που κρίνονται για σχολεία που 
και οι ίδιοι είναι υποψήφιοι. Επιβάλλεται να απέχουν συνολικά από τη διαδικασία 
κρίσης και επιλογής των διευθυντών, καθώς µε ενδεχόµενη επιλεκτική 



µοριοδότηση συναδέλφων που δε ζητούν τα σχολεία για τα οποία είναι οι ίδιοι 
υποψήφιοι, µπορούν να τροποποιήσουν το αποτέλεσµα προς όφελός τους. 

Επισηµαίνουµε ότι υπάρχουν πολλές αποφάσεις των διοικητικών 
δικαστηρίων που ακυρώνουν συνολικά αποφάσεις για τοποθέτηση Στελεχών 
Εκπαίδευσης από τα Συµβούλια Επιλογής, επειδή οι αιρετοί που συµµετείχαν στο 
συµβούλιο επιλογής ήταν και υποψήφιοι διευθυντές. Αναφέρουµε ενδεικτικά την 
απόφαση του διοικητικού εφετείου Αθήνας µε αρ. 795/2005.  

Επειδή είµαστε βέβαιοι ότι και αυτή τη φορά µια ακόµη κυβέρνηση δεν θα 
τηρήσει την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία, που η ίδια έχει θεσπίσει και βασική 
αιτία για αυτό είναι το γεγονός πως η επιλογή της γίνεται µε βάση κοµµατικά 
κριτήρια και πελατειακές σχέσεις.  

Καλούµε όλους τους υποψήφιους διευθυντές, που έχουν έννοµο συµφέρον, 
να ζητήσουν εξαίρεση των µελών του συµβουλίου που µε βάση την κείµενη 
νοµοθεσία δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα συµβούλια επιλογής.  

 
 

 


