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Σχετικά με την εγκύκλιο για τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών/τριών 

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών/τριών με 

βάση τη σχετική εγκύκλιο που έχει αποσταλεί στα σχολεία από όλες τις Διευθύνσεις ΠΕ. 

Α. Θεωρούμε απαράδεκτη τη ρύθμιση του ισχύοντος νόμου 4547/2018 με την οποία 

αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης απόφασης, (σχετικά με την πρόταση που θα 

καταθέσει ο σύλλογος διδασκόντων για τους υποψήφιους υποδιευθυντές/υποδιευθύντριες), οι 

αναπληρωτές/τριες συνάδελφοί μας. Οι αναπληρωτές/τριες συνάδελφοί μας αποτελούν 

οργανικό και συστατικό κομμάτι των Συλλόγων Διδασκόντων και επιβάλλεται να έχουν λόγο για 

όλα τα θέματα που συζητά και αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων. 

 

Β. Το Υπουργείο Παιδείας, επιχειρεί να παγιώσει τη διάλυση του ενιαίου σώματος του 

Συλλόγου Διδασκόντων. Η αρχή έγινε με την επιλογή διευθυντών/τριων τον Ιούνιο του 2017. 

Παρά τις τότε διαμαρτυρίες, σήμερα επαναλαμβάνεται για να παγιωθεί ο αποκλεισμός των 

αναπληρωτών/ωρομισθίων από την διαδικασία επιλογή υποδιευθυντών/τριων. Η δημοφιλής 

αιτιολόγηση ότι πρόκειται για νέους στη σχολική μονάδα (με ότι αυτό σημαίνει) είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνη, αφού, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεκταθεί το καθεστώς εξαιρέσεων και να 

εκφυλιστεί ο Σύλλογος Διδασκόντων σε «σώματα» διαφορετικών ταχυτήτων και δικαιωμάτων. 

 

Γ. Υπενθυμίζουμε τη θέση του Συλλόγου μας για τις επιλογές στελεχών: 

 Αλλαγή του τρόπου  επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Αιρετοί και ανακλητοί 

εκλεγμένοι από τους εκπαιδευτικούς διευθυντές σχολείων, προϊστάμενοι και περιφερειακοί 

διευθυντές. Πλειοψηφία στην εκπροσώπηση των εργαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια. 

Κυρίαρχο όργανο του σχολείου ο σύλλογος διδασκόντων. Όριο στις συνεχόμενες θητείες 

του διευθυντή. (Απόφαση ΓΣ Ιουνίου 2015) 

 Διεκδικούμε Σύλλογο Διδασκόντων κυρίαρχο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας με 

μέλη ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) που συνεδριάζει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και αποφασίζει με δημοκρατία και παιδαγωγική ελευθερία για 

ΟΛΑ τα ζητήματα του σχολείου. 

Δ. Καλούμε:  

 την κυβέρνηση και το ΥΠΠΕΘ να πάψει να διαχωρίζει το σώμα των εκπαιδευτικών σε 

μόνιμους και αναπληρωτές αναγνωρίζοντας και κατοχυρώνοντας ίσα δικαιώματα για 

αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς.  

 Τους Συλλόγους Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας τα οποία θα 

προχωρήσουν σε συνεδριάσεις με θέμα τη διαμόρφωση πρότασης για τους/τις υποψήφιους 

υποδιευθυντές/τριες  

 Να διαμαρτυρηθούν έντονα για τον αποκλεισμό των αναπληρωτών συναδέλφων μας 

από τις διαδικασίες λήψης απόφασης των Συλλόγων Διδασκόντων. 
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 Να μην προβούν σε κανενός είδους διαδικασία «αξιολόγησης» των προσόντων των 

υποψηφίων υποδιευθυντών/-ντρίων, αλλά με μυστική ψηφοφορία (όπου υπάρχουν 

περισσότεροι τους ενός υποψήφιοι/ες) να προχωρήσουν στη διαμόρφωση της 

πρότασης του Συλλόγου Διδασκόντων προς το ΠΥΣΠΕ, διασφαλίζοντας τόσο τις 

συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των μελών του, όσο και τη μη εφαρμογή των σχεδίων 

για πέρασμα των διαδικασιών της «αξιολόγησης» μεταξύ των εκπαιδευτικών, με 

βάση τις αποφάσεις του κλάδου. 

 

 Το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει θέση επί του συγκεκριμένου θέματος προασπίζοντας τα 

δικαιώματα των αναπληρωτών/τριων εκπαιδευτικών συνάδελφων μας.  

 

Δ. Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω: 

1. Η προθεσμία για υποβολή δικαιολογητικών λήγει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10 στις 11 πμ. Άρα, δεν 

πρέπει να γίνουν συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων νωρίτερα. 

 

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων συναδέλφων κατατίθενται ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 

3.Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το ΠΥΣΠΕ εξετάζει εάν οι υποψήφιοι έχουν τα τυπικά προσόντα 

που απαιτούνται και στέλνει στα σχολεία τα ονόματα αυτών που δικαιούνται να θέσουν 

υποψηφιότητα. 

 

4. Κατόπιν όλων αυτών γίνεται Σύλλογος Διδασκόντων. 

 

5. Το αρ. 15 παρ. 6 του ΠΔ79, δίνει το δικαίωμα στο Σύλλογο Διδασκόντων να αποφασίσει με 

ποιόν τρόπο θα πάρει αποφάσεις:  

«Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι 

προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή 

δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται 

όταν προβλέπεται από σχετική ειδική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων κατά 

πλειοψηφία.» 

ΔΗΛΑΔΗ, Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΤΙ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. 
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