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Για τθ ςυμμετοχι του υλλόγου Διδαςκόντων ςτθν διαδικαςία επιλογισ των 

εκπαιδευτικϊν ςε κζςεισ διοικθτικισ ευκφνθσ. 

Η ΕΡΑ για το ηιτθμα τθσ επιλογισ των διευκυντϊν και γενικότερα των ςτελεχϊν 

εκπαίδευςθσ, ζδωςε τθ μάχθ μαηί με το ςφνολο ςχεδόν των εκπαιδευτικϊν  ϊςτε ο 

φλλογοσ Διδαςκόντων να ζχει κακοριςτικι ςυμμετοχι. Ο Νόμοσ 4327/2015 

εμπεριείχε αυτι τθ κζςθ μασ, κζςθ που ιταν και αίτθμα του κινιματοσ και 

αποτελοφςε κρίςιμο βιμα για τθν ενίςχυςθ τθσ δθμοκρατικισ λειτουργίασ των 

ςχολικϊν μονάδων. Ωςτόςο το τΕ ζκρινε αντιςυνταγματικό τον νόμο, το δικαίωμα 

δθλαδι οι εκπαιδευτικοί να εκφζρουν κακοριςτικι γνϊμθ για τθν επιλογι των 

διευκυντϊν, υποςτθρίηοντασ  ότι ζνα ςϊμα όπωσ αυτό των διευρυμζνων 

υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων  είναι πιο αρμόδιο να ζχει άποψθ για το ποιοι κα γίνουν 

διευκυντζσ ςτα ςχολεία και όχι ο ςφλλογοσ διδαςκόντων.  

Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν επιλογι των διευκυντϊν όχι μόνο δεν 

κεωρικθκε από τθ ΔΑΚΕ και τθ ΔΗΤ*πρϊθν ΠΑΚ+ δθμοκρατικι κατάκτθςθ του 

κλάδου, αλλά αντίκετα κατιγγειλαν τον νόμο, και ζγιναν «δικαςτικότεροι»  των 

δικαςτϊν ,  ςτθρίηοντασ ςτθν ουςία  τθν άποψθ ότι όςοι ςυμμετζχουν ςτα 

ςυμβοφλια επιλογισ είναι οι κατάλλθλοι και  «αρμόδιοι κριτζσ» για τθν διοίκθςθ 

των ςχολικϊν μονάδων και όχι οι εκπαιδευτικοί του υλλόγου Διδαςκόντων. 

Η ΕΡΑ  δεν πρόκειται να «ςυμμορφωκεί με τασ υποδείξεισ», ςυνεχίηει, και διεκδικεί 

όλοι οι εκπαιδευτικοί του υλλόγου Διδαςκόντων να ςυμμετζχουν  κατά τρόπο 

κακοριςτικό ςτθν επιλογι των εκπαιδευτικϊν ςτισ κζςεισ διοίκθςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ.   

Εντφπωςθ προκάλεςε θ εκκωφαντικι ςιωπι του  ΠΑΜΕ  και των ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ-

ΤΠΕΙΡΩΕΩΝ για τθν απόφαςθ του τΕ που ακφρωςε τθ  δυνατότθτα ςυμμετοχισ 

του υλλόγου Διδαςκόντων ςτθν επιλογι διευκυντϊν.   

Σο Τπουργείο Παιδείασ μετά τθν απόφαςθ του .τ.Ε.  ψιφιςε τον «μετά τΕ» νόμο ( 

4473/2017) υπαναχωρϊντασ από τθ κζςθ που ζδινε ςτον ςφλλογο διδαςκόντων 

κακοριςτικό ρόλο ςτθν  επιλογι των διευκυντϊν, κζςθ που αποτελοφςε κρίςιμο 

βιμα δθμοκρατικισ αλλαγισ ςτθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Η γνωμοδοτικι 

ζκφραςθ γνϊμθσ του υλλόγου διδαςκόντων,  ςτερϊντασ μάλιςτα  από τουσ 

αναπλθρωτζσ το δικαίωμα ςυμμετοχισ,  αποτελεί οπιςκοχϊρθςθ από τον νόμο 

4327/2015. Επιπλζον το  Τπουργείο Παιδείασ παρά τισ διακθρφξεισ του, δεν ζχει 



προχωριςει ακόμα ςτθ κεςμοκζτθςθ ςυνολικϊν αλλαγϊν που κα ενδυνάμωναν τον 

φλλογο Διδαςκόντων και τθ δθμοκρατικι λειτουργία του ςχολείου. Η κατάργθςθ  

του κακθκοντολογίου και θ κζςπιςθ νζου δθμοκρατικοφ πλαιςίου  λειτουργίασ του 

ςχολείου, ςτο οποίο ο φλλογοσ Διδαςκόντων κα ζχει κυρίαρχο ρόλο ζπρεπε να είχε 

προθγθκεί από τον νόμο για τθν επιλογι των ςτελεχϊν διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ.  

Με ζκπλθξθ διαπιςτϊςαμε  για άλλθ μια φορά το Δ τθσ ΔΟΕ και μετά τον νόμο που 

ψθφίςτθκε πρόςφατα δεν διατυπϊνει καμιά πρόταςθ για τον τρόπο επιλογισ των 

ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. Οι κζςεισ του κλάδου, που ςθμειωτζων δεν άλλαξαν τα 

τελευταία 20 χρόνια από καμία Γενικι υνζλευςθ τθσ ΔΟΕ για ςυμμετοχι των 

εκπαιδευτικϊν ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςτελεχϊν πιγαν περίπατο. Ειδικότερα για 

τθν αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν ςτα  Πρακτικά του 12ου Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου 

ΔΟΕ - ΠΟΕΔ (Χίοσ, 1998) γίνεται θ εξισ αναφορά: «Οι πολλοί που είναι 

πραγματικά ςυνυπεφθυνοι  και που ςυνεργάζονται για να προωθοφν και να 

βελτιώςουν ένα έργο, εξυπακοφεται ότι πρώτοι αυτοί μποροφν να είναι 

αντικειμενικότεροι ςτισ προτάςεισ…»,  «Η ειδική ζκθεςη του υποψηφίου να 

καταλάβει θζςη ςχολικοφ ςυμβοφλου, προϊςταμζνου, διευθυντή και  υποδιευθυντή 

ςχολείου προκφπτει από τα πρακτικά προγραμματιςμοφ υλοποίηςησ απολογιςμό 

των ςυλλόγων διδαςκόντων των ςχολείων όπου υπηρζτηςε ο υποψήφιοσ. Η 

λειτουργία του υποψηφίου ςτα πλαίςια του ςυλλόγου διδαςκόντων και η ςυμβολή 

του ςτη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου τησ ςχολικήσ μονάδασ και τησ τάξησ 

όπωσ αποτυπϊνεται ςτα πρακτικά, αποτελοφν τα ςτοιχεία που καταδεικνφουν τη 

διοικητική του ικανότητα, τη γνϊςη των επιςτημϊν τησ αγωγήσ, τησ διδακτζασ φλησ 

και τον βαθμό τησ ευςυνειδηςίασ του. Αντίγραφο των πρακτικϊν αυτϊν 

χορηγοφνται ςε όλα τα μζλη του ςυλλόγου διδαςκόντων κάθε ςχολικήσ μονάδασ τα 

οποία υποβάλλουν ςτο αρμόδιο ςυμβοφλιο κρίςησ και επιλογήσ οι εκπαιδευτικοί 

που επιθυμοφν να επιλζγουν ωσ ςχολικοί ςφμβουλοι, προϊςτάμενοι διεφθυνςησ ή 

γραφείου, διευθυντζσ, υποδιευθυντζσ ςχολείων».  Επιπλζον ςτο ίδιο ςυνζδριο 

μπικε  και το κζμα των κθτειϊν που εκ των υςτζρων το ςθμερινό Δ.. τθσ ΔΟΕ   

«ξζχαςε». «Με το θεςμό τησ θητείασ η εκπαίδευςη ζχει καλφτερεσ δυνατότητεσ 

επιλογήσ ςε ςφντομα χρονικά διαςτήματα και μπορεί να επανορθϊνει τυχόν 

αρνητικζσ επιλογζσ». 

 Και ενϊ όλεσ αυτζσ οι κζςεισ είναι διατυπωμζνεσ ςε επίπεδο ςυνεδρίων τθσ ΔΟΕ, 

το Δ.. κθρφςςει  απεργία -αποχι των εκπαιδευτικϊν από τθ διαδικαςία χωρίσ να 

προτείνει τίποτα, οφτε για το πλαίςιο λειτουργίασ και αρμοδιοτιτων ςτα ςχολεία 

οφτε για τον τρόπο ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν του ςυλλόγου διδαςκόντων. 

Είναι ςαφζσ ότι το ςθμερινό Δ.. τθσ ΔΟΕ, ζνα κζλει να καταφζρει  ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ πολιτικι ςυγκυρία, να κάνει ακόμθ και τϊρα ςαφζσ ότι με το μόνο 

που ςυμφωνεί είναι θ  ςυνζντευξθ και να μθν ςυμμετζχουν οι εκπαιδευτικοί του 

υλλόγου Διδαςκόντων ςε αυτι τθ διαδικαςία. Γνϊμθ κζλουν να ζχουν μόνο  οι 

αιρετοί και όςοι απαρτίηουν το ςυμβοφλιο επιλογισ.  Τποςτθρίηουν μάλιςτα  ότι θ 

ζκφραςθ γνϊμθσ  των ςυναδζλφων αποτελεί «αξιολόγθςθ», γεγονόσ  που δεν 

ςυμβαδίηει με τισ αποφάςεισ των ςυνεδρίων τθσ,  και ότι είναι πρόβα τηενεράλε για 

τθν προςωπικι αξιολόγθςθ όλων των εκπαιδευτικϊν.  



«Προφάςεισ εν αμαρτίαισ», διότι για «αξιολόγθςθ» θ ΔΑΚΕ και θ ΔΗΥ*πρϊθν 

ΠΑΚ] μιλοφςαν και για τον προθγοφμενο νόμο, παραγνωρίηοντασ ότι  θ ζννοια τθσ 

αξιολόγθςθσ υπάρχει όταν αυτι γίνεται  από τουσ «πάνω προσ τουσ κάτω» ςτθν 

διοικθτικι ιεραρχία. Γνωρίηουν ότι όταν οι πολλοί  εκφζρουν γνϊμθ για όςουσ 

επικυμοφν οποιαδιποτε κζςθ, αυτό δεν είναι αξιολόγθςθ με τθν ιεραρχικι ζννοια 

του όρου που όλθ θ εκπαιδευτικι κοινότθτα χρθςιμοποιεί,  αλλά δθμοκρατικι 

ςυμμετοχι ςτθν επιλογι. Προκειμζνου όμωσ να μθν μετακινθκοφν από τθν κζςθ 

τουσ, κζςθ που κζλει ςτο περικϊριο τουσ εκπαιδευτικοφσ από τθ διαδικαςία 

επιλογισ ςτελεχϊν, βαφτίηουν το κρζασ ψάρι.  

Σο πρόβλθμα ςτον νζο νόμο λοιπόν δεν είναι ότι αποτελεί αξιολόγθςθ όπωσ 

επικαλείται το Δ.. τθσ ΔΟΕ, αλλά αντίκετα ότι ζχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτιρα 

και όχι κακοριςτικό, όπωσ και ότι αντικακιςτά τθν δθμοκρατικι δυνατότθτα 

επιλογισ μεταξφ των υποψθφίων για το ςυγκεκριμζνο ςχολείο με τθν εκφορά 

γνϊμθσ για το ςφνολο των αιτοφντων για οποιοδιποτε ςχολείο τθσ διεφκυνςθσ. 

Επίςθσ, θ επιλογι να υπάρχει θ δυνατότθτα να δθλϊνουν οι υποψιφιοι διευκυντζσ 

το ςφνολο των ςχολείων που ανικουν ςε μια διεφκυνςθ και κυρίωσ θ δθμιουργία 

πίνακα διευκυντϊν, ενζχει τον κίνδυνο να οδθγιςει ςτθ δθμιουργία  «κλάδου» 

διευκυντϊν , πζρα , ζξω και πάνω από τον φλλογο διδαςκόντων. 

 Η ΔΟΕ όμωσ αντί να αςχολθκεί με όλα αυτά τα κζματα, κακϊσ και τθν 

ουςιαςτικότερθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν του υλλόγου Διδαςκόντων κάνει 

ακριβϊσ το αντίκετο, δεν κάνει τθν παραμικρι πρόταςθ που κα ενίςχυε τον ρόλο 

του υλλόγου Διδαςκόντων, αλλά βρίςκει ωσ χρυςι ευκαιρία τισ αδυναμίεσ του 

νόμου που ςχετίηονται κυρίωσ με τον γνωμοδοτικό ρόλο του υλλόγου Διδαςκόντων 

να «ξεμπερδζψει» μια και καλι με τθ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν 

διαδικαςία επιλογισ. 

Η ΕΡΑ  ζχοντασ επίγνωςθ ότι θ δθμοκρατία ςτο ςχολείο κατακτιζται και δε 

χαρίηεται, κεωρεί ότι θ απεργία αποχι που αποφάςιςε το Δ.. τθσ ΔΟΕ το μόνο που 

καταφζρνει είναι να κζςει  τουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων ςτο περικϊριο τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ, χωρίσ να τουσ δίνεται ζςτω και κατ’ αυτόν τον τρόπο θ δυνατότθτα 

ζκφραςθσ γνϊμθσ. Ο κλάδοσ  μζςα από τουσ υλλόγουσ διδαςκόντων  και οι αιρετοί 

εκπρόςωποί του ςτα υμβοφλια Επιλογισ, οφείλουν  να αξιοποιιςουν ζςτω και 

αυτι τθν περιοριςμζνθ δυνατότθτα, διευρφνοντάσ τθν με τρόπο που θ γνωμοδοτικι 

πρόταςθ των υλλόγων να εκφραςτεί ςτθν κρίςθ των αιρετϊν για τθν επιλογι των 

διευκυντϊν. Η απαγόρευςθ τθσ ςυμμετοχισ των αναπλθρωτϊν από τθν όλθ 

διαδικαςία  πρζπει να αρκεί άμεςα. 

 Η ΕΡΑ κα ςυνεχίςει αταλάντευτα να διεκδικεί οι εκπαιδευτικοί να ζχουν 

κακοριςτικό ρόλο και όχι μόνο γνωμοδοτικό ςτθν επιλογι των διευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων, κα διεκδικεί μαηί με  όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ  ζναν άλλο 

νόμο-πλαίςιο λειτουργίασ, ρόλων  και αρμοδιοτιτων ςτα ςχολεία ςτθν κατεφκυνςθ 

τθσ ενίςχυςθσ του ρόλου του υλλόγου Διδαςκόντων.  

 


