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6. Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Για τη στελέχωση των Νηπιαγωγείων προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία
µόνο η πρόσληψη νηπιαγωγών πτυχιούχων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Νηπιαγωγών
ή Σχολών Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης που σήµερα δεν υπάρχουν διότι έχουν καταργηθεί, ή πτυχιούχων ισότιµων σχολών του εξωτερικού µετά από αναγνώριση από τον
αρµόδιο οργανισµό του Υπουργείου Παιδείας τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
6.1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
Η λειτουργία της στελέχωσης αποτελείται από διάφορα στάδια και περιλαµβάνει:

Τον προγραµµατισµό του ανθρώπινου δυναµικού. Όταν λέµε προγραµµατισµό
ανθρώπινου δυναµικού εννοούµε τη διαδικασία µε την οποία ένας οργανισµός εκτιµά
τις αναµενόµενες µεταβολές σε ανθρώπινο δυναµικό και προβλέπει τις µελλοντικές
ανάγκες του.
Η πολιτική απόκτησης προσωπικού ξεκινά µε το σχεδιασµό για την εξασφάλιση
και παρουσία του αναγκαίου και κατάλληλου προσωπικού στο επιθυµητό ποσοτικό και
ποιοτικό επίπεδο, το οποίο εκτιµούµε ότι θα είναι ικανό να πετύχει τους σκοπούς του
οργανισµού και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του στο µέγιστο βαθµό. Ο προγραµµατισµός είναι µια πολύ παλιά αρχή η οποία εφαρµόζεται από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να συνεργάζονται και αποτελεί τη βάση για τις προσλήψεις και το σχεδιασµό της
επαγγελµατικής εξέλιξης (Ξηροτύρη-Κουφίδου, 2001: 120-121). Στο περιεχόµενο δηλαδή της έννοιας προγραµµατισµός εντάσσεται ο αριθµητικός προσδιορισµός του προσωπικού το οποίο είναι αναγκαίο για τις σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες µιας µονάδας, κατά κατηγορία, φύλο, ηλικία, µορφωτικό επίπεδο ή εµπειρία.
Την προσέλκυση ή στρατολόγηση. Όταν τελειώσει ο προγραµµατισµός ακολουθεί η αναζήτηση υποψηφίων µε διάφορες ενέργειες και µέσα, προκειµένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις του οργανισµού. Εποµένως, η προσέλκυση του προσωπικού είναι
η διαδικασία αναζήτησης και εξεύρεσης των κατάλληλων ατόµων, µε διάφορα µέσα
όπως, πληροφορίες, καταχώρηση στον τύπο, ανάθεση σε οργανισµό πρόσληψης προσωπικού, κλπ, προκειµένου να επιτευχθεί το ποθούµενο αποτέλεσµα. Για την προσέλευση όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφεροµένων υποψηφίων οι οργανώσεις που
επιθυµούν να προσλάβουν προσωπικό γνωστοποιούν το γεγονός αυτό µε τη δηµοσίευση της προκήρυξης για πρόσληψη στον τύπο ή µε ανακοίνωση στα µέσα µαζικής ενη-
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µέρωσης και το διαδίκτυο ή µε την έκδοση ειδικών εντύπων
Την επιλογή του προσωπικού. Η επιλογή τόσο του προσωπικού που θα στελεχώσει µια οργάνωση, όσο και εκείνου που θα προωθηθεί στις ανώτερες διοικητικές θέσεις, αποτελεί τον κύριο άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλες οι άλλες λειτουργίες που αφορούν τη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα, όπως τοποθέτηση, εκπαίδευση, αξιολόγηση, προαγωγή.
Με την διαδικασία της επιλογής εκτιµάται και συγκρίνεται η καταλληλότητα των
υποψηφίων για κάποια θέση µε διάφορες µεθόδους όπως, συνέντευξη, τεστ, βιογραφικά, συστατικές επιστολές ή πληροφορίες από τρίτους, δείγµα εργασίας, κέντρα επιλογής, αξιολόγηση δυνατοτήτων, γραπτές εξετάσεις κλπ (Χατζηπαντελή, 1998: 54-60).
Επειδή τέλεια µέθοδος επιλογής δεν υπάρχει και επειδή η αξιοπιστία κάθε µεθόδου διαφέρει, συνήθως εφαρµόζεται συνδυασµός πολλών µεθόδων για να διασφαλίζεται η
κατά το δυνατόν αποτελεσµατικότερη εξακρίβωση των προσόντων και των ικανοτήτων
ενός υποψηφίου που πρόκειται να προσληφθεί. Το έργο της επιλογής του κατάλληλου
προσωπικού αναλαµβάνουν διευθυντικά στελέχη ή συλλογικά όργανα τα οποία µελετώντας τα διαθέσιµα στοιχεία για κάθε υποψήφιο χωριστά (π.χ βιογραφικά σηµειώµατα, επιστηµονικές µελέτες, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.ά.) επιδιώκουν να ανακαλύψουν κάποιες από τις ικανότητες και δεξιότητες που έχουν και είναι επιθυµητές για τη
συγκεκριµένη θέση (Σαΐτης, 2005: 292-293).
Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται φανερό ότι η επιλογή ως καταληκτική
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού αποβλέπει στη διάκριση και προτίµηση των πιο
κατάλληλων προσώπων από το σύνολο των προσφεροµένων σε σχέση µε τις ανάγκες
που προσπαθεί να καλύψει ο οργανισµός.
6.2. Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο όρος στελέχωση χρησιµοποιείται στη διοικητική βιβλιογραφία για να δηλώσει το
βασικό καθήκον της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για προσέλκυση και διατήρηση ικανών ανθρώπων και τη δηµιουργία σε αυτή κατάλληλων συνθηκών ώστε να παρακινούνται και
να αποδίδουν το καλύτερο δυνατό έργο. Ο όρος περιλαµβάνει όλα τα θέµατα που εννοούνται µε τους όρους: ανάλυση εργασίας, κατάταξη θέσεων, στρατολόγηση, επιλογή,
πρόσληψη προσωπικού, τοποθέτηση, εκπαίδευση, αξιολόγηση της επίδοσης καθενός,
προαγωγή, µισθός, ηθικές αµοιβές, πειθαρχία και έλεγχος (Κούρτης, 1975: 85). Στη
χώρα µας η ευθύνη για τη στελέχωση των σχολικών µονάδων ανήκει, λόγω συγκε-
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ντρωτισµού, στην κεντρική διοίκηση. Το Υπουργείο Παιδείας ανάλογα µε τις ανάγκες
σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η εκτίµηση των οποίων γίνεται µε βάση τις κάθε χρόνο
συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών και ανάλογα µε την πολιτική του στην εκπαίδευση,
προχωρά στις προσλήψεις. Η διαδικασία στελέχωσης της προσχολικής εκπαίδευσης
αλλά και όλης της Γενικής Εκπαίδευσης αρχίζει µετά την ύπαρξη κενών θέσεων σε ανθρώπινο δυναµικό οι οποίες προκύπτουν ύστερα από τις παραιτήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Για τη συµπλήρωση αυτών των κενών θέσεων χρειάζεται να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις και να στελεχωθεί ξανά ο εκπαιδευτικός οργανισµός. Οι προσλήψεις
εκπαιδευτικών στη δηµόσια εκπαίδευση γίνονται µε το διορισµό τους σε κενή θέση.
Όπως προβλέπει το Σύνταγµα και η σχετική νοµοθεσία για να διορισθεί κάποιο άτοµο ως εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και ως δηµόσιος υπάλληλος χρειάζεται να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η µία είναι να έχει νοµοθετηθεί η θέση και η άλλη να έχει
ο υποψήφιος τα νόµιµα προσόντα. Τα προσόντα και ο τρόπος διορισµού προβλέπονται
από το Σύνταγµα στο άρθρο 103 παράγραφος 2 και καθορίζονται ειδικότερα από το
σχετικό νόµο. Η νοµοθεσία σε ότι αφορά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις διορισµού
των εκπαιδευτικών παρέµεινε σταθερή µέχρι το 1997 αλλά από τότε µέχρι σήµερα ισχύει διαφορετικό σύστηµα διορισµού. Έτσι στην πορεία εξέλιξης του εκπαιδευτικού
συστήµατος, τα τελευταία χρόνια µε ορόσηµο το 1997, παρατηρούµε τα εξής συστήµατα διορισµού εκπαιδευτικών.
6.3. Ο ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
Ο διορισµός σε παλαιότερες χρονικές περιόδους.
Παλαιότερα µέχρι το 1997 οι διορισµοί των εκπαιδευτικών γινόταν χωρίς εξετάσεις µε το λεγόµενο σύστηµα της επετηρίδας. Σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό στο τέλος
κάθε χρόνου συντάσσονταν ετήσιοι πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών στους οποίους
περιλαµβάνονταν όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισµού µέσα στο ίδιο έτος και µε
σειρά που καθορίζονταν από το βαθµό του πτυχίου τους. Αν υπήρχαν πτυχία µε τον
ίδιο βαθµό η σειρά καθορίζονταν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.
Για τους εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η κατάταξη στους πίνακες γινόταν κατά ειδικότητα και µε βάση την ηµεροµηνία που είχαν υποβάλλει την αίτησή τους χωρίς να λαµβάνονταν υπόψη ο βαθµός πτυχίου.
Κατά τη σύνταξη του ετήσιου πίνακα διοριστέων προτάσσονταν υποχρεωτικά και
ανεξάρτητα από το βαθµό του πτυχίου τους κατά σειρά όσοι είχαν µεταπτυχιακό τίτλο
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σπουδών, τα θύµατα πολέµου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι
πολέµου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους και ακολουθούσαν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων. Η κατάταξη όσων ανήκαν σε κάθε µία
από τις κατηγορίες εκπαιδευτικών που αναφέρθηκαν γινόταν µε βάση το βαθµό του
πτυχίου τους (Νόµος 1566/1985 αρθρ. 15, παρ. Α3 και Β1).
Η πρόταξη στους πίνακες διοριστέων των ατόµων αυτών που ανήκαν σε ειδικές
κατηγορίες προσώπων γινόταν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Συντάγµατος το οποίο προβλέπει ότι «Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέµου και ειρηνικής περιόδου, θύµατα πολέµου, χήρες ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεµο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωµατική ή πνευµατική νόσο έχουν δικαίωµα ειδικής
φροντίδας από το κράτος», (Αρθ. 21 & 2 του Συντ.) Οι διορισµοί των εκπαιδευτικών
κάθε χρόνο γίνονταν µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, από
τους ετήσιους πίνακες διοριστέων, που είχαν συνταχθεί όπως παρουσιάστηκε στην
προηγουµένη ενότητα.
Από το σύστηµα διορισµού εκπαιδευτικών µε την επετηρίδα υπήρχε στο νοµοθετικό πλαίσιο (Νόµος 1566/1985, περίπτ. Γ του άρθρου 15) δυνατότητα εξαίρεσης µε την
πρόβλεψη να γίνεται διορισµός µε προκήρυξη. Ειδικότερα προβλέπονταν ότι «1. Κατ’
εξαίρεση είναι δυνατή η πλήρωση περιορισµένου αριθµού θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που
έχουν αυξηµένα επιστηµονικά προσόντα µε επιλογή ύστερα από προκήρυξη».
Η επιλογή των υποψηφίων για διορισµό εκπαιδευτικών γινόταν από το κεντρικό
υπηρεσιακό συµβούλιο και ο διορισµός τους ολοκληρώνονταν µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας.

Το σηµερινό σύστηµα διορισµού εκπαιδευτικών
Από το 1997 µέχρι σήµερα ισχύει και εφαρµόζεται, για πρώτη φορά στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, ένα µεικτό σύστηµα προσλήψεων το οποίο διαµορφώθηκε µε
την ψήφιση διαφόρων νόµων και προβλέπει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού
µε ποσοστό (60-40% σήµερα, παλαιότερα ήταν 75-25%) από δύο πίνακες, από τον πίνακα των επιτυχόντων στο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και από τον πίνακα των αναπληρωτών
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Η έννοια και η διαδικασία του διορισµού
∆ιορισµός είναι η µονοµερής συστατική διοικητική πράξη δηµόσιας εξουσίας που
ιδρύει τη δηµοσιοϋπαλληλική σχέση και γίνεται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους
τύπους που ορίζουν το Σύνταγµα και οι νόµοι. (Παπαχατζής, 1983: 388). Για να διοριστεί νόµιµα κάποιος δηµόσιος υπάλληλος όπως προαναφέρθηκε απαιτούνται δύο προϋποθέσεις. Να υπάρχει νοµοθετηµένη οργανική θέση, όπως προβλέπει το άρθρο 103
παραγρ. 2 του Συντάγµατος και να διαθέτει ο υποψήφιος τα νόµιµα προσόντα. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η ίδρυση της θέσης για διορισµό του εκπαιδευτικού προσωπικού
που γίνεται µε υπουργική απόφαση σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 11 του νόµου 1966/1991.
Η δεύτερη προϋπόθεση για το διορισµό είναι να υπάρχουν τα νόµιµα προσόντα
που απαιτεί το Σύνταγµα και εξειδικεύει ο νόµος. Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας
κατάρτισης της πράξης διορισµού αποτελεί η δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του διορισµού κοινοποιείται στον διοριζόµενο «επί αποδείξει» και
τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποδοχή του, δηλαδή για την ορκωµοσία και ανάληψη υπηρεσίας (Μιχόπουλος, 1994: 127). Η αποδοχή του διορισµού γίνεται µε την
ορκωµοσία µέσα στην εύλογη προθεσµία των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του διορισµού και µετά από την ορκωµοσία ο υπάλληλος αναλαµβάνει υπηρεσία, οπότε και
αρχίζει να µισθοδοτείται.
Η µη αποδοχή του διορισµού µπορεί να γίνει είτε µε ρητή δήλωση του ενδιαφεροµένου είτε µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας που ορίζεται στο έγγραφο µε το
οποίο του κοινοποιήθηκε ο διορισµός. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός ο οποίος
διορίστηκε αρνηθεί το διορισµό του, προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15
του νόµου 1566/1985, ότι δεν έχει δικαίωµα να υποβάλλει νέα αίτηση διορισµού αν δεν
περάσουν δύο χρόνια από τη δηµοσίευση της απόφασης διορισµού του. Επίσης όσοι
εκπαιδευτικοί παραιτούνται µέσα σε ένα χρόνο από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της πράξης διορισµού τους, διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής νέας αίτησης για εγγραφή στους πίνακες αυτούς αν δεν παρέλθει διετία από την παραπάνω ηµεροµηνία (Π.∆. 144/97).
Οι διορισµοί εκπαιδευτικών στις κενές οργανικές θέσεις πραγµατοποιούνται: σε
ποσοστό 60% από το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ και κατά τη σειρά της βαθµολογίας και σε
ποσοστό 40% από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Ο πίνακας αναπληρωτών συντάσσεται κατ’ έτος και σ’ αυτόν κατατάσσονται οι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτά-
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ται από την πραγµατική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία (άρθρο 6, παρ. 2 του ν. 3255/04). Ως ελάχιστο όριο προϋπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, απαιτείται η συµπλήρωση τουλάχιστον τριάντα (30) µηνών, πραγµατικής προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία.
Η τοποθέτηση και η µονιµοποίηση του εκπαιδευτικού.
Τοποθέτηση νεοδιοριζοµένων. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται, τοποθετούνται
προσωρινά σε κενές θέσεις των σχολείων µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για το
οποίο διορίζονται (άρθρο 8, παρ. 9 του Ν. 2817/00 και άρθρο 2 του Π. ∆. 144/97). Οι
∆ιευθυντές Εκπαίδευσης ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους
διοριζόµενους να υποβάλουν δήλωση προτίµησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή
περισσότερα σχολεία. Οι διοριζόµενοι καλύπτουν λειτουργικά κενά σχολείων της περιοχής διορισµού τους, µπορεί όµως να διατεθούν, για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες,
και σε σχολεία άλλης περιοχής της αρµοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε..
Μονιµοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται, αρχικά υπηρετούν ως δόκιµοι
για διάστηµα δύο (2) ετών. Με τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί µονιµοποιούνται αυτοδίκαια µε διαπιστωτική πράξη του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης του οικείου ΠΥΣΠΕ. Στους εκπαιδευτικούς που έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή
για τους οποίους υφίσταται πειθαρχική εκκρεµότητα ή υπάρχει δυσµενής έκθεση αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων για τη µονιµοποίηση ή µη αποφαίνεται το Υπηρεσιακό Συµβούλιο εντός δύο (2) µηνών από τη συµπλήρωση της δοκιµαστικής υπηρεσίας.
Οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι
Σύµφωνα µε όσα προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων,
οι οποίες δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαµβάνονται,
µε αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Κάθε χρόνο εκδίδεται εγκύκλιος από το ΥΠΕΠΘ που καθορίζει την προθεσµία υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Μαζί µε την αίτηση οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως είναι το πιστοποιητικό υγείας,
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αντίγραφο ποινικού µητρώου κ. ά. Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαµβάνονται επίσης
µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας, που αντιστοιχεί στο µισό τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, όταν οι προβλεπόµενες από το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο
της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωµόπολης δε δικαιολογούν το διορισµό µόνιµου εκπαιδευτικού (άρθρο 17 του Ν. 1566/85). Από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η
πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα που συντάσσεται για κάθε έτος
και στον οποίο κατατάσσονται, µε αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά
που εξαρτάται (άρθρο 6, παρ. 5 του Ν. 3255/04) από το σύνολο των µορίων ως ακολούθως:
Σε όσους έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού, ένα µόριο για κάθε µήνα της προϋπηρεσίας τους. Η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές µονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως
δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο (παρ.
3 άρθρο 9 του Ν. 3391/05). Σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον τελευταίο
προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., ένα µόριο για κάθε
βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση. Σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισµό µισό µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση. Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της µιας
από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαµβάνουν αθροιστικά τα µόρια αυτών.
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