
 

 

Θϋμα: Εξϋταςη των ενςτϊςεων υποψόφιων Διευθυντών ςχολικών μονϊδων οι 

οπούοι ϋχουν αποκλειςτεύ εξ αιτύασ «τεχνικών» λόγων τησ ηλεκτρονικόσ 

διαδικαςύασ υποβολόσ αιτόςεων 

 

Κυρύα υπουργϋ 

 Έπειτα από ςειρϊ διαμαρτυριών υποψόφιων Διευθυντών ςχολικών 

μονϊδων καθώσ και καταγγελιών από Συλλόγουσ Π.Ε. ςχετικϊ με την ϊρνηςη 

αποδοχόσ και, ςτη ςυνϋχεια, εξϋταςησ ενςτϊςεων αποκλειςμϋνων από τη 

διαδικαςύα επιλογόσ εκπαιδευτικών λόγω τεχνικού χαρακτόρα αβλεψιών ό 

λαθών, τονύζουμε τα παρακϊτω: 

 Αντύκειται ςτην ιςχύουςα νομοθεςύα (ν.2690/1999) η ϊρνηςη παραλαβόσ 

και πρωτοκόλληςησ από τισ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ των ενςτϊςεων 

των αποκλειςμϋνων από τη διαδικαςύα υποψηφύων.  

 Η υπηρεςύα θα πρϋπει να δώςει ςτουσ εκπαιδευτικούσ την ευκαιρύα να 

διορθώςουν τα όποια λϊθη ό αβλεψύεσ που μπορεύ να προϋκυψαν όχι 

μόνον από δικό τουσ υπαιτιότητα αλλϊ και εξαιτύασ τον 

χαρακτηριςτικών του ηλεκτρονικού ςυςτόματοσ υποβολόσ των 

αιτόςεων, αντιμετωπύζοντασ με καλό πύςτη τισ περιπτώςεισ των 

εκπαιδευτικών οι οπούοι, πϋρα από κϊθε αμφιβολύα, δεν εύχαν την 

οποιαδόποτε πρόθεςη μη τόρηςη τησ διαδικαςύασ που εφαρμόζεται για 

πρώτη φορϊ ςε επιλογϋσ διευθυντών ςχολικών μονϊδων. 

Αρ. Πρωτ. 303 Αθόνα 20/01/2023 

  

Προσ 

1. Την Υπουργό Παιδεύασ 

κ. Νύκη Κεραμϋωσ 

2. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



 Δεν θα πρϋπει να επαναληφθεύ ανϊλογη τερϊςτια αδικύα με αυτό του 

αποκλειςμού χιλιϊδων αναπληρωτών ςυναδϋλφων μασ από τουσ 

πύνακεσ επιλογόσ εκπαιδευτικών που δημοςιεύθηκαν το 2020 λόγω μη 

προςκόμιςησ (ηλεκτρονικϊ) του παρϊβολου των 3 ευρώ, το οπούο 

όλοι/όλεσ εύχαν πληρώςει αλλϊ εξαιτύασ αδυναμιών του ηλεκτρονικού 

ςυςτόματοσ υποβολόσ των αιτόςεων δεν φαινόταν ότι ϋχει κατατεθεύ, 

με αποτϋλεςμα οι ςυνϊδελφού μασ να μεύνουν χωρύσ δουλειϊ εξαιτύασ 

του ότι δεν τουσ δόθηκε δικαύωμα ενςτϊςεων – διορθώςεων των 

όποιων λαθών και αβλεψιών εύχαν γύνει. 

 Η ηλεκτρονικό διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων πρϋπει να αποτελεύ 

ουςιαςτικό διευκόλυνςη παρϋχοντασ διορθωτικούσ μηχανιςμούσ ςε 

περιπτώςεισ ανθρώπινου λϊθουσ ό αδυναμύασ του ύδιου του 

ςυςτόματοσ.  

Με βϊςη τα παραπϊνω ςασ καλούμε να κϊνετε αποδεκτϋσ και να 

εξετϊςετε με θετικό διϊθεςη τισ χειρόγραφεσ ενςτϊςεισ των ςυναδϋλφων μασ. 

 


