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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 2017 

 Συναδέλφισσες/οι, η ε̟ιλογή στελεχών εκ̟αίδευσης ξεκίνησε. 

 Στη διεύθυνση Π.Ε. ∆΄ Αθηνών κατατέθηκαν 171 αιτήσεις υ̟οψηφίων διευθυντών, για την 

κάλυψη 108 δηµοτικών σχολείων γενικής αγωγής και 5 σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής. Με 

ευθύνη της ∆’ διεύθυνσης συντάχθηκε κατό̟ιν αιτήσεων και συναφών δικαιολογητικών 

αξιολογικός ̟ίνακας µορίων, ο ο̟οίος οριστικο̟οιήθηκε (170 άτοµα) µετά α̟ό τη διαδικασία 

εκδίκασης και των ενστάσεων(25), α̟ό το διευρυµένης σύνθεσης ΠΥΣΠΕ(7µελές), στο ο̟οίο 

συµµετέχουµε και 2 αιρετοί του κλάδου.  

  Α. Αναφορικά µε τη νέα διαδικασία ε̟ιλογής στελεχών: 

• Θεωρούµε ότι η α̟όφαση του Υ̟ουργείου Παιδείας, να µετατρέψει τη γνώµη του συλλόγου 

∆ιδασκόντων για τους υ̟οψήφιους ∆ιευθυντές α̟ό α̟οφασιστική σε γνωµοδοτική είναι 

σαφέστατη υ̟αναχώρηση σε σχέση µε το µεγάλο δηµοκρατικό βήµα ̟ου εισήγαγε µε την 

ε̟ιλογή ∆ιευθυντών κατό̟ιν ψηφοφορίας του 2015.  

• Ταυτόχρονα, συνιστά διάκριση η στέρηση του δικαιώµατος της συµµετοχής στους 

ανα̟ληρωτές, ενώ θεωρούµε λανθασµένη την ε̟αναφορά της συνέντευξης γιατί είναι µια 

διαδικασία ̟ου δηµιουργεί συνθήκες αδιαφάνειας. 

 Β. Καλούµε: 

•Όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν καθολικά τη συµµετοχή τους στην α̟εργία – α̟οχή 

̟ου κήρυξε ο κλάδος. Κανένας συνάδελφος να µη συµ̟ληρώσει φύλλο α̟οτίµησης. 

Μ̟λοκάρουµε την διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα σχολεία. 

•Τους υ̟οψήφιους δ/ντές να το̟οθετηθούν α̟έναντι στους συναδέλφους τους ότι θα σταθούν 

µε τη µεριά του εκ̟αιδευτικού κινήµατος και εφόσον ε̟ιλεγούν, δε θα α̟οδεχτούν το ρόλο 

του αξιολογητή, ούτε θα συµβάλλουν στην εφαρµογή της αντιεκ̟αιδευτικής ̟ολιτικής και της 

αξιολόγησης. Τώρα, στην ̟ρώτη µάχη ενάντια στην αξιολόγηση τους καλούµε να συνταχτούν 

µε τις θέσεις του κλάδου ενάντια στα αξιολογόχαρτα- «έκφραση γνώµης», δηλώνοντας ότι και 

οι ίδιοι δεν τα θέλουν. 

   Γ. Σχετικά µε τη στάση µας στη συγκεκριµένη διαδικασία: 

� Θα συνεχίσουµε να είµαστε ό̟ως και σε όλα τα υ̟ηρεσιακά συµβούλια «η φωνή, το 

µάτι και το αυτί» του εκ̟αιδευτικού κινήµατος.  

� Θα ̟αρακολουθούµε και θα ελέγχουµε τη διαδικασία σε όλες τις φάσεις και θα 

καταγγείλουµε κάθε ̟ροσ̟άθεια µερολη̟τικής αντιµετώ̟ισης υ̟οψηφίων και ό̟οιας 

µεθόδευσης. 

� Θεωρούµε ότι εκ̟ροσω̟ούµε το εκ̟αιδευτικό κίνηµα και τους συλλόγους και δε 

δρούµε ̟ροσω̟ικά. Ο̟ότε, εάν υ̟άρχουν ζητήµατα ̟ου αφορούν υ̟οψήφιους διευθυντές  

για τους ο̟οίους υ̟άρχουν καταγγελίες για  αυταρχική, αντιδηµοκρατική ή αντισυναδελφική 

συµ̟εριφορά και ̟αραβίαση εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, α̟ό 

συλλογικές α̟οφάσεις σωµατείων ή συλλόγων διδασκόντων ̟ου κοινο̟οιήθηκαν στο 

σύλλογο Π.Ε. ̟ου ανήκουν, ̟ρέ̟ει να ενηµερωθούν οι αιρετοί του κλάδου. 

 Οι αιρετοί του Ριζοσ̟αστικού Μετώ̟ου, ό̟ως και όλο το εκ̟αιδευτικό κίνηµα συνεχίζουν 

τον αγώνα της για την κατάργηση του νόµου 3848/10, για την κατάργηση του καθηκοντολόγιου, 

και για τη διεκδίκηση νέου δηµοκρατικού θεσµικού ̟λαισίου λειτουργίας των σχολείων, µε 
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κυρίαρχο το ρόλο του Συλλόγου διδασκόντων και µε ισότιµη συµµετοχή όλων των µελών του στη 

λήψη α̟οφάσεων, όχι µόνο στο θέµα της ε̟ιλογής του διευθυντή, αλλά για όλα τα διοικητικά, 

εκ̟αιδευτικά και ̟αιδαγωγικά θέµατα. Σε αυτό το ̟λαίσιο ο διευθυντής ̟ρέ̟ει να είναι ισότιµο 

µέλος του Συλλόγου και συντονιστής των α̟οφάσεών του.  

 Ξεκαθαρίζουµε για άλλη µια φορά ότι θα αντιταχτούµε σε ο̟οιαδή̟οτε ̟ροσ̟άθεια 

αξιολόγησης σχολείων ή στελεχών ̟ου θα υλο̟οιεί µνηµονιακές ρυθµίσεις και νεοφιλελεύθερες 

κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ.  

 Ταυτόχρονα θα συνεχίσουµε να ̟αλεύουµε για την ανατρο̟ή των µνηµονίων και των 

αντιεκ̟αιδευτικών ̟ολιτικών. 

Σταµατάκης Θοδωρής 
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