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1. Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Υπουργός: 

Κωνσταντίνος Βασιλείου Γαβρόγλου ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος 

για την Έρευνα: Κωνσταντίνος Φωτάκης Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Υφυπουργός: Δημήτριος Σόλωνα Μπαξεβανάκης ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ. Υφυπουργός: Κωνσταντίνος 

Γεωργίου Ζουράρης ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

H ομιλία του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στην τελετή 

παράδοσης-παραλαβής - Ομιλία και βίντεο: http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/25204-07-11-16-h-

omilia-touypourgoy-paideias-erevnas-kai-thriskevmaton-kosta-gavroglou-stin-teleti-

paradosisparalavis  

H ομιλία του Νίκου Φίλη στην τελετή παράδοσης-παραλαβής: Ομιλία και βίντεο: 

http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/25203-07-11-16-h-omilia-tou-nikoufili-stin-teleti-paradosis-

paralavis-tou-ypourgeiou-paideias-erevnas-kai-thriskevmaton 

2. Ολομέλεια ΣΤΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης  

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ολοκλήρωσε όλες τις διασκέψεις σχετικά με την 

προσφυγή της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης και 57 Διευθυντών Σχολείων , στο 

ζήτημα της συνταγματικότητας και την νομιμότητας της κανονιστική πράξης που αφορά τις επιλογές 

στελεχών σύμφωνα με το Νόμο 4327/2015 των «Μπαλτά- Κουράκη». Την Παρασκευή δόθηκε να 

καθαρογραφεί η απόφαση της Ολομέλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση φέρεται να 

κινείται προς την κατεύθυνση επικύρωσης του Γ επταμελούς τμήματος του ΣτΕ το οποίο, αφενός 

ομόφωνα είχε κάνει δεκτό το αίτημα του έννομου συμφέροντος όσων προσέφυγαν και αφετέρου 

έκρινε ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας τα οποία, και, Παρέπεμψε 

για συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας λόγω της κρισιμότητάς τους. Οι 

Σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος στις συνταγματικές 

αρχές της «ισότητας και αξιοκρατίας και δη στην αρχή της ελεύθερης προσβάσεως και 

σταδιοδρομίας κάθε ̈ Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και 

ικανότητας, διότι δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής κρίσεως». Η 

αντισυνταγματικότητα αφορά στο γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης από το 

σύλλογο διδασκόντων προβλέπεται με μυστική ψηφοφορία: «η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας 

ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων εν γένει διοικήσεις προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες ή 

είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά, όχι όμως στις σχολικές 

μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν εκ του 

Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, η διοίκηση των οποίων πρέπει να 

αναδεικνύεται στο πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση 

της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων». Οι δικαστές έκριναν επίσης ότι 

προσκρούει στο Σύνταγμα και το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται με αιτιολογία τα προσόντα των 

υποψηφίων που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της 

προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου 
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3. ΚΥΣΠΕ: Συνεδριάζει για μετατάξεις και αποσπάσεις Ενημέρωση του Αιρετού στο ΚΥΣΠΕ Β. 

Παληγιάννη. 

Την Πέμπτη 10-11-16 θα συνεδριάσει το ΚΥΣΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

1.Εξέταση αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε διοικητικές θέσεις και λήψη απόφασης για 

διαμόρφωση σχετικής πρότασης. 2.Εξέταση αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών Π.Ε. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. 

και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης. 3.Εξέταση απόσπασης εκπαιδευτικού Π.Ε. 

σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και λήψη απόφασης για διαμόρφωση 

σχετικής πρότασης. 4.Επανεξέταση και εξέταση νέων αιτήσεων απόσπασης (κατά προτεραιότητα και 

για σοβαρούς λόγους υγείας) εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. για το σχολικό έτος 

2016-2017 και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης. 5.Εξέταση ένστασης επί των 

μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και λήψη απόφασης για διαμόρφωση σχετικής πρότασης. 

4. Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό για το 

νότιο ημισφαίριο  

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό 

από το σχολικό έτος 2016-2017 και 2017 για το νότιο ημισφαίριο Το έγγραφο: 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/e3wteriko.pdf 

5. Κατανομή κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού κλα ́δων ΠΕ05- Γαλλικής 

Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ19-ΠΕ20-Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η εγκύκλιος:    

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%9754653%CE%A0%CE%A3-%CE%99%CE%957?inline=true 

6. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Επτά οδηγίες για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων 

http://www.esos.gr/arthra/47225/ypoyrgeio-epta-odigies-gia-ti-leitoyrgia-ton-dimotikon-sholeion 

7. “Κόβεται” το γεύμα των εκπαιδευτικών στις Στρατιωτικές Λέσχες!  

“Δυστυχώς, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, που αφορούν αποκλειστικά στη σίτιση των εν 

ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, δεν 

καθίσταται επί του παρόντος εφικτή η συνέχιση εφαρμογής της δυνατότητας πρόσβασης, στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές Λέσχες 

κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος”. Την απάντηση αυτή έδωσε γραπτώς στη Βουλή ο υπουργός 

Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Γιώργου 

Μαυρωτά. Εν αναμονή της απάντησης και από τον νέο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου γεννώνται ερωτήματα για το ποιες είναι αυτές οι αυξημένες 

υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες προέκυψαν ξαφνικά φέτος, και επέβαλλαν τη διακοπή ενός 

προγράμματος το οποίο σε περίοδο κρίσης συνεισέφερε σημαντικά στους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.  
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