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Επιλογζσ διευκυντϊν: Πρϊτεσ ςκζψεισ επί δελτίου τφπου «ουςιωδϊν 

ςθμείων», προφορικϊν εξαγγελιϊν (μζχρι νεωτζρασ) και δθλϊςεων! 

 

Τθν απόλυτθ ςφγχυςθ κατάφερε να δθμιουργιςει μζςα ςε διάςτθμα ενόσ μινα 

ενόσ μινα θ πολιτικι θγεςία του Υ.ΡΟ.ΡΑΙ.Θ. για το ηιτθμα του τρόπου επιλογισ των 

διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων. 

Από τθ διλωςθ για παράταςθ κατά ζνα ζτοσ τθσ κθτείασ τουσ  (δια ςτόματοσ του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ κ. Κουράκθ) ςτισ 3/3, περάςαμε ςτθν εκλογι «πιλοτικά» για ζνα 

χρόνο από το ςφλλογο διδαςκόντων (δια ςτόματοσ αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα του 

ΥΡΟΡΑΙΘ κ. Ριλάλθ) ςτισ 17/3 για να καταλιξουμε αμζςωσ μετά ςτο «άδειαςμα» του 

Υπουργοφ Ραιδείασ κ. Μπαλτά ςτισ 21/3 που διλωςε «Δεν είναι κζςθ του υπουργείου 

Ραιδείασ οι προτάςεισ του Τ. Κουράκθ να εκλζγονται οι Διευκυντζσ των Σχολείων από τα 

μζλθ των Συλλόγων Διδαςκόντων». Καταλιξαμε, ςτθ ςυνζντευξθ Τφπου ςτισ 15/4/2015 

για τθν παρουςίαςθ του Ρολυνομοςχεδίου, διαβάςαμε το Δελτίο Τφπου ςτισ 16/4/2015 

για τα «ουςιϊδθ ςθμεία» κι ενϊ περιμζναμε να δοφμε αναλυτικά τθν πρόταςθ τθσ 

Κυβζρνθςθσ ςτο κείμενο του πολυνομοςχεδίου που κυκλοφόρθςε δεν γίνεται θ 

παραμικρι αναφορά ςτον τρόπο επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ. 

Είναι ξεκάκαρο ότι όλεσ αυτζσ οι δθλϊςεισ δεν είναι δείγμα ενδοκυβερνθτικισ 

«αςυνεννοθςίασ» αλλά ςτοχεφουν ςτο να λειτουργιςουν παρελκυςτικά ϊςτε θ ςυηιτθςθ, 

το τελευταίο χρονικό διάςτθμα, να περιορίηεται ςτο εν λόγω κζμα ενϊ τα καυτά 

προβλιματα τθσ εκπαίδευςθσ παραμζνουν άλυτα δίχωσ να υπάρχει ςαφισ ορίηοντασ, 

ζςτω,  για ςυηιτθςθ ςχετικά με αυτά. 

Ραράλλθλα δε γίνεται ςυηιτθςθ ουςίασ οφτε για τον πυρινα του κζματοσ τθσ 

 επιλογισ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. Γιατί πζρα από τον τρόπο που κα γίνουν οι 

επιλογζσ των διευκυντϊν εκπαίδευςθσ, ςχολείων ι των ςχολικϊν ςυμβοφλων, πζρα 



 

από τα πρόςωπα που κα επιλεγοφν, το κυρίαρχο είναι θ φιλοςοφία και ο ρόλοσ που 

ζχουν τα ςτελζχθ, τα οποία καλοφνται να εφαρμόςουν μια πολιτικι θ οποία, όπωσ 

αποδείχτθκε ςτο πολφ πρόςφατο παρελκόν, είναι, ςυχνότατα, ηθμιογόνοσ για τθν 

εκπαίδευςθ και εχκρικι απζναντι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Εδϊ οφείλει να πάρει ςαφι κζςθ θ κυβζρνθςθ αλλά και το ςυνδικαλιςτικό 

κίνθμα τόςο για το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ όςο και για 

τθν πολιτικι που κα υλοποιθκεί. 

Ρζρα από τθ δθμοφιλία τθσ πρόταςθσ να λαμβάνεται υπόψθ θ γνϊμθ του 

ςυλλόγου διδαςκόντων κατά ζνα ποςοςτό, ειδικά όταν ζχει προθγθκεί ςε πολλζσ ςχολικζσ 

μονάδεσ μια περίοδοσ ψυχρότθτασ ι και αντιπαλότθτασ μεταξφ των ςυναδζλφων, με 

αφορμι τθν επιχειρθκείςα εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ - χειραγϊγθςθσ, είναι ορατόσ ο 

κίνδυνοσ τθσ δθμιουργίασ νζου πεδίου τριβϊν ανάμεςα ςε ςυναδζλφουσ και θ εφαρμογι 

μιασ άλλθσ αξιολόγθςθσ με τισ ίδιεσ πακογζνειεσ. 

Ραρόλα αυτά, ςε μια πρϊτθ ανάγνωςθ υπάρχουν κετικά ςθμεία, όπωσ το γεγονόσ 

ότι λαμβάνεται υπόψθ θ γνϊμθ του Συλλόγου Διδαςκόντων ςτθν όλθ διαδικαςία. Στα 

αρνθτικά κα μποροφςε κανείσ να κίξει: α) τθν εφνοια που φαίνεται να απολαμβάνουν, ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ, οι νυν διευκυντζσ (ειδικά όςοι κατά τθν τελευταία πενταετία 

ανζλαβαν χρζθ διευκυντι ςε δυο διαφορετικά ςχολεία) β) το γεγονόσ του αυςτθροφ 

περιοριςμοφ ςτθν επιλογι ςχολείων που δθλϊνουν οι υποψιφιοι αφοφ, ζτςι, 

αδικοφνται όςοι παραμζνουν για χρόνια ςτο ίδιο ςχολείο, γ) τον αποκλειςμό που 

φαίνεται να υφίςτανται οι προϊςτάμενοι ολιγοκζςιων ςχολείων και ςαν επιςτζγαςμα 

των παραπάνω τθν παραβίαςθ τθσ δυνατότθτασ ίςων ευκαιριϊν ςτθ διαδικαςία. Είναι 

επίςθσ απαραίτθτο, για να μιλάμε για γνιςιεσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, θ ψιφοσ να 

είναι αιτιολογθμζνθ και όχι μυςτικι αλλά και να προβλζπεται διαδικαςία ζνςταςθσ που, 

από τθν ανακοίνωςθ, φαίνεται να απουςιάηει.  

Ράντωσ, ςε κάκε περίπτωςθ, είναι ανεφκυνο και παράλογο να υπάρξει ςυνολικι 

τοποκζτθςθ για τθ διαδικαςία πριν αυτι παρουςιαςτεί ςτθν ολότθτά τθσ αλλά είναι 

απαραίτθτο να κατατεκεί μια πρϊτθ άποψθ ενιςχυτικά ςτθ διαδικαςία ενόσ δθμόςιου 

διαλόγου που κα ζπρεπε να υπάρχει αλλά, δυςτυχϊσ, δεν προβλζπεται (ςφμφωνα με τθν 

πεπατθμζνθ των πολιτικϊν θγεςιϊν αυτοφ του Υπουργείου. 



 

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. πιςτεφει πωσ το ιςχφον ςφςτθμα επιλογισ των ςτελεχϊν ιταν 

αναξιοκρατικό, με πολλζσ ελλείψεισ και αδικίεσ. Ππωσ και ςτθν πλειονότθτα των 

ςυςτθμάτων που ζχουν εφαρμοςτεί,  βαςίλευε ο κομματιςμόσ, θ θμετεροκρατία και θ 

αδιαφάνεια ςτθν επιλογι.  

Αυτό που χρειάηεται θ εκπαίδευςθ είναι ο δθμοκρατικόσ επαναπροςδιοριςμόσ του 

ρόλου των ςτελεχϊν και θ κζςπιςθ δικλείδων αςφαλείασ ςτθν επιλογι όπωσ, για 

παράδειγμα, το «προφίλ» που αφορά ςτθν ικανότθτα και δυνατότθτα διοίκθςθσ. 

Η νζα πολιτικι θγεςία, όπωσ απζδειξε και θ κακαρά κομματικι διαδικαςία 

επιλογισ των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν, φαίνεται να βαδίηει ςε παλιά μονοπάτια. 

Λειτουργεί, και αυτι, αποςπαςματικά, με ιδεολθψίεσ, δίχωσ ςχζδιο και όραμα για τθν 

εκπαίδευςθ κι είναι, απ’ ότι φαίνεται ωσ τϊρα, ανιμπορθ να δϊςει λφςεισ όχι μόνο ςτα 

οικονομικισ διάςταςθσ κζματα (όπου βάηει ωσ εμπόδιο το… μνθμονιακό μεςοπρόκεςμο) 

αλλά και ςε κεςμικά ηθτιματα για τα οποία χρειάηεται γνϊςθ, πολιτικι βοφλθςθ και δεν 

απαιτοφνται χριματα.  

Σ’ αυτό το πλαίςιο κινοφνται κι οι πρϊτεσ ανακοινϊςεισ για τθν επιλογι των 

ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, απ’ όπου απουςιάηουν - γιατί άραγε; - οι προκζςεισ για το τι 

μζλλει γενζςκαι με τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ. Κδωμεν... 

 

 

Για τθ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 

Ο Πρόεδροσ  Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

   

Μάνοσ Ανδρουλάκθσ  Κϊςτασ Χριςτόπουλοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Απόςπαςμα από το Δελτίο Τφπου με κζμα: «Ουςιϊδθ ςθμεία του πολυνομοςχεδίου για τθν 

Ραιδεία» 

 

Για τους υποψήφιους Διευθυντζς σχολικϊν μονάδων 

Απαραίτητεσ προχποθζςεισ προκειμζνου οι εκπαιδευτικοί να θζςουν υποψηφιότητα είναι η 8ετήσ 

διδακτική προχπηρεςία και η πιςτοποιημζνη γνϊςη Τεχνολογίασ, Πληροφοριϊν και Επικοινωνίασ 

(ΤΠΕ), επιπζδου 1. 

Ωσ επιπλζον μοριοδοτοφμενα προςόντα των υποψηφίων θεωροφνται η διοικητική εμπειρία, η 

διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική ςυγκρότηςη και κατάρτιςη τουσ (67% επί τησ ςυνολικήσ 

μοριοδότηςησ) και η γνϊμη του Συλλόγου διδαςκόντων του ςχολείου, ςτο οποίο επιθυμοφν να 

βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί τησ ςυνολικήσ μοριοδότηςησ). 

Κάθε υποψήφιοσ/α μπορεί να βάλει υποψηφιότητα ςε δυο το πολφ ςχολικζσ μονάδεσ, εφόςον 

ζχει υπηρετήςει ςε αυτζσ  την τελευταία πενταετία. 

 

Για τους Διευθυντζς εκπαίδευσης 

Απαραίτητεσ προχποθζςεισ προκειμζνου οι εκπαιδευτικοί να θζςουν υποψηφιότητα είναι η 

10ετήσ διδακτική προχπηρεςία και η πιςτοποιημζνη γνϊςη Τεχνολογίασ, Πληροφοριϊν και 

Επικοινωνίασ (ΤΠΕ), επιπζδου 1. 

Ωσ επιπλζον μοριοδοτοφμενα προςόντα των υποψηφίων θεωροφνται η διοικητική εμπειρία, η 

διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική ςυγκρότηςη και κατάρτιςη τουσ (67% επί τησ ςυνολικήσ 

μοριοδότηςησ) και η γνϊμη των Διευθυντϊν Σχολικϊν Μονάδων τησ Περιφζρειασ, ςτην οποία 

επιθυμοφν να βάλλουν υποψηφιότητα (33% επί τησ ςυνολικήσ μοριοδότηςησ). 

Κάθε υποψήφιοσ μπορεί να βάλλει υποψηφιότητα ςε δυο το πολφ Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ. 

 

 


