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Αθήνα 10  Αυγούστου 2011 

 

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ  

ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ΔΔιιεευυθθυυννττώώνν  ΣΣχχοολλιικκώώνν  ΜΜοοννάάδδωωνν  ΠΠ..ΕΕ..  
 

 Ολοκληρώνεται αυτές τις µέρες, µε την τοποθέτηση των συναδέλφων σε σχολεία, η 

διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, στην οποία πήραν µέρος χιλιάδες 

εκπαιδευτικοί  Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα. 

 

Σχετικά µε την ουσία και τη διαδικασία της  επιλογής επισηµαίνουµε τα εξής: 
 

AA..  ΓΓιιαα  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεππιιλλοογγήήςς  

• Η επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων έγινε µε το Ν. 3848/2010, ένα νοµοθετικό 

πλαίσιο που παρουσιάζει σηµαντικές αδυναµίες και τις οποίες η παράταξή µας έγκαιρα είχε  

επισηµάνει. Η πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας ούτε καν το συγκεκριµένο πλαίσιο δεν 

εφάρµοσε, αφού δεν προηγήθηκε της επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, η επιλογή 

Σχολικών Συµβούλων όπως ο Νόµος προβλέπει, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν µεγάλα 

προβλήµατα στην όλη διαδικασία, να υπάρξει αποκλεισµός συναδέλφων την τελευταία στιγµή και 

να ακολουθήσει  πληθώρα διευκρινιστικών εγκυκλίων που η µια αναιρούσε την άλλη.  

• Είναι προφανές ότι στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει τεράστιο διοικητικό έλλειµµα και αυτό 

δεν µπορεί να «φορτωθεί» στις πλάτες κανενός διοικητικού παράγοντα. Η ευθύνη είναι 

αποκλειστικά της πολιτικής ηγεσίας η οποία επέτρεψε να εκδοθούν τόσες 

αλληλοσυγκρουόµενες εγκύκλιοι, που δυστυχώς, ακύρωσαν σε µεγάλο βαθµό τη σοβαρότητα 

και την υπευθυνότητα µε την οποία λειτούργησαν τα µέλη των Συµβούλιων Επιλογής σ’ όλη 

τη χώρα. Υπενθυµίζουµε ότι αντίστοιχη αναστάτωση, στη λειτουργία των Υπηρεσιακών 

Συµβουλίων, είχε δηµιουργηθεί και το Σεπτέµβριο του 2010 όταν για την τοποθέτηση των 

νεοδιόριστων και αποσπασµένων συναδέλφων µας είχαν εκδοθεί από το Υπουργείο τέσσερις 

διαδοχικές εγκύκλιοι. 



• ΕΙΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ, ΚΑΙΡΟΣ κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παραιτηθούν, 

αφού ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να ανταποκριθούν ούτε στα στοιχειώδη καθήκοντά τους, για να 

πάψουν να ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ  τον εκπαιδευτικό κόσµο. 

 

ΒΒ..  ΓΓιιαα  ττηηνν  οουυσσίίαα  ττηηςς  εεππιιλλοογγήήςς  κκααιι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα    

1. Είναι προφανές, από το αποτέλεσµα, ότι τα Συµβούλια Επιλογής, σ’ όλη τη χώρα, 

σεβάστηκαν, κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, την προσωπικότητα των υποψηφίων ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΩΝ.  Όσοι µιλούν για «κοµµατικές επιλογές» είναι 

εκτός εκπαιδευτικής πραγµατικότητας,  αφού µε µια απλή ανάγνωση των αξιολογικών  πινάκων 

φαίνεται καθαρά ότι τα µετρήσιµα και αντικειµενικά κριτήρια των υποψηφίων διαµόρφωσαν το 

τελικό αποτέλεσµα και ΟΧΙ Η ΣΥΝΕΝTΕΥΞΗ. Προφανώς κάποιοι εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια, 

αφού είναι γνωστό στον εκπαιδευτικό κόσµο ότι οι χειρότερες επιλογές Διευθυντών σχολικών 

Μονάδων έγιναν το 2007 γι αυτό και σε µεγάλες περιοχές της χώρας (π.χ. Ηράκλειο, Χανιά) οι 

πίνακες «έπεσαν» και έγιναν νέες επιλογές!!!  ΕΥΤΥΧΩΣ Σ’ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  

ΟΛΟΙ  ΙΔΙΟΙ. 

2. Η µαγνητοφώνηση της συνέντευξης  (η βαρύτητα της οποίας µειώθηκε από 20 σε 15 

αξιολογικές µονάδες) καθώς και η επιλογή της «µελέτης περίπτωσης» από τράπεζα θεµάτων ήταν 

αναµφισβήτητα θετικό βήµα. Κατά γενική οµολογία οι συνάδελφοι που συµµετείχαν είχαν αξιοπρεπή 

αντιµετώπιση, καθώς κλήθηκαν να απαντήσουν σε επιστηµονικά θέµατα και σε θέµατα από την 

καθηµερινή λειτουργία τους στα σχολεία. Γι’ αυτό και   η αίσθηση της µεροληψίας ήταν σχεδόν 

ανύπαρκτη. 

3. Η υποβολή των δηλώσεων προτίµησης σχολείων µετά από τη διαδικασία της 

συνέντευξης (οι υποψήφιοι γνώριζαν το σύνολο των µορίων τους και τη σειρά τους στους 

αξιολογικούς πίνακες πριν κάνουν τη δήλωσή τους) δεν επέτρεψαν να γίνουν οι γνωστοί 

«σχεδιασµοί» του παρελθόντος, όπου µε κατευθυνόµενη βαθµολόγηση στη συνέντευξη, υποψήφιοι 

που προηγούνταν στα µετρήσιµα και αντικειµενικά κριτήρια βρίσκονταν, µετά τη συνέντευξη µέχρι 

και 100 θέσεις παρακάτω, προκειµένου τη θέση να καταλάβει ο «ηµέτερος». 

4. Η µη δυνατότητα των υποψηφίων να είναι ταυτόχρονα «κριτές» και «κρινόµενοι» 

εξασφάλισε την αντικειµενικότητα της κρίσης, αφού το προσωπικό στοιχείο και κίνητρο δεν 

επηρέασε τη συνέντευξη  των υποψηφίων. 



5. Ο έλεγχος, για πρώτη φορά, των τίτλων που κατατέθηκαν, έστω και αν καθυστέρησε, είναι 

πέρα για πέρα σωστό µέτρο και η παράταξή µας το στήριξε και θα το στηρίξει µε όλες της τις 

δυνάµεις.  

Όσοι -ελάχιστοι ευτυχώς- σπιλώνουν έναν  ολόκληρο κλάδο είτε µε πλαστούς τίτλους, 

είτε µε µεταπτυχιακά  «µαϊµού» δεν έχουν καµία θέση στην εκπαίδευση και θα πρέπει να 

υποστούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Το µαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκκαλο. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο θεωρούµε θετική τη νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία οι 

υποψήφιοι σχολικοί σύµβουλοι (και στη συνέχεια όλα τα υποψήφια στελέχη) που έχουν αποκτήσει 

µεταπτυχιακούς τίτλους στο εξωτερικό θα εξεταστούν  προφορικά στην ξένη γλώσσα ενώπιον του 

Συµβουλίου Επιλογής. 

 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι 

 

Η παράταξη της ΠΑΣΚ, πιστεύει πως είναι πλέον καιρός όλες οι συνδικαλιστικές 

δυνάµεις του κλάδου και όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν µέρος σ’ έναν ειλικρινή  διάλογο µε 

στόχο την καθιέρωση ενός αντικειµενικού – αξιοκρατικού συστήµατος επιλογής στελεχών 

εκπαίδευσης που δε θα αµφισβητείται και δε θα αλλάζει µε την αλλαγή των κυβερνήσεων. Τα 

πρώτα βήµατα στην κατεύθυνση αυτή, έστω και δειλά, είναι γεγονός. Πάνω σ’ αυτά µπορούµε 

να χτίσουµε µια διαδικασία που θα επιλέγει τους καλύτερους και θα προστατεύει την 

αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών. 

Με τη µοριοδότηση και την ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ των αποσπάσεων 

ΑΠΟΔΕΙΞΑΜΕ, πως όταν θέλουµε ΜΠΟΡΟΥΜΕ. 

Από την πλευρά µας έχουµε καταθέσει τις προτάσεις µας στο παρελθόν και δηλώνουµε 

ότι είµαστε ΕΤΟΙΜΟΙ και ΤΩΡΑ. 

        

Από την ΠΑΣΚ  


