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Κχξηε Υπνπξγέ, 

Κχξηε Αλαπιεξσηή Υπνπξγέ, 

Κπξίεο θαη θχξηνη Βνπιεπηέο, 

Σην Ννκνζρέδην ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ «Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ Πξσηνβάζκηα, 

Γεπηεξνβάζκηα θαη Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» πεξηέρεηαη ην «Κεθάιαην Γ. Δπηινγή 

ηειερψλ». 

Με ηελ παξνχζα θαηαζέηνπκε ηηο ζέζεηο καο γηα ηελ επηινγή ζηειερψλ: 

α) γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ Δθπαίδεπζεο, 

β) γηα ηηο ζέζεηο Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Τ.Δ.Δ.), δειαδή: 

– ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑ.Λ.) θαη 

– ηα Δξγαζηεξηαθά Κέληξα (Δ.Κ.) 

 

Α. ΓΔΝΙΚΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ 

Με ην Ννκνζρέδην επηρεηξείηαη έλα πνηνηηθφ άικα ζηελ επηινγή ησλ ζηειερψλ, κε 

ηελ εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρηθήο θαη άκεζεο δεκνθξαηίαο. 

Η εκπινθή ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζηε δηαδηθαζία απνηειεί απνιχησο 

ζεηηθή εμέιημε. 

 

ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Ταρ. Γ/λζε : Αρηιιέσο 37 - 41 & Μπιιέξνπ 

Τ.Κ. - Πφιε : 104 36 Αζήλα 
ηειέθσλν : 210-5238973 
fax : 210-5202798 

e-mail : oltee.oltee@gmail.com  
 : mail@oltee.att.sch.gr  
ειεθηξνλ. ζει. : http://www.oltee.gr 

πιεξνθνξίεο : Σηακάηεο Σηακαηηάδεο 

   Πξφεδξνο Γ.Σ. Ο.Λ.Τ.Δ.Δ. 
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Αξ. Πξση.: 066 

ΠΡΟ : 1. θ. Αξηζηείδε Μπαιηά 

Υπνπξγφ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ 
 

2. θ. Σάζν Κνπξάθε 
Αλαπιεξσηή Υπνπξγφ Παηδείαο 
 

3. ηνπο Βνπιεπηέο ηνπ Διιεληθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ 
 

ΚΟΙΝ : 1. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο 

Υ.Πν.Παη.Θ. 

2. Τα ζρνιεία ηεο Τ.Δ.Δ. (ΔΠΑ.Λ.-Δ.Κ.) 

3. Δλψζεηο Λεηηνπξγψλ Τερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Λ.Τ.Δ.Δ.) 

4. Δθπαηδεπηηθνχο, MME 

  

ΘΔΜΑ: Δπηινγή ηειερψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Σ.Δ.Δ. 
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Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζεη ν Υπνπξγφο ηηο αθξηβείο πξνζέζεηο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ, ψζηε νη επί κέξνπο ξπζκίζεηο λα εμεηαζηνχλ κε βάζε απηέο, δειαδή αλ 

πξφθεηηαη γηα ΔΠΙΛΟΓΗ ή γηα ΔΚΛΟΓΗ – ΑΝΑΓΔΙΞΗ ησλ ζηειερψλ Γηνίθεζεο. Άιινο 

(ελδηάκεζνο) ηξφπνο δελ ππάξρεη. Δπνκέλσο, νη δηαδηθαζίεο ζα είλαη αλάινγεο ηνπ είδνπο.  

 

α) Αλ πξφθεηηαη γηα ΔΚΛΟΓΗ – ΑΝΑΓΔΙΞΗ, ηφηε απνθιεηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

βνχιεζε ηνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

– Η βνχιεζε δηαηππψλεηαη κπζηηθά θαη ρσξίο αηηηνιφγεζε. 

– Η βνχιεζε είλαη απνθιεηζηηθή, δειαδή επηιέγεηαη ν έλαο ππνςήθηνο έλαληη φισλ 

ησλ ππνινίπσλ. 

– Πξνυπνηίζεηαη δηαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο δηαδηθαζίαο (εθνξεπηηθή 

επηηξνπή, ζθξαγηζκέλε θάιπε, εληαία ςεθνδέιηηα, θιπ). 

– Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ κφλν θαηά ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη θαηά 

ηεο νπζίαο, δειαδή ηεο «αηηηνιφγεζεο» ηεο ςήθνπ. 

– Πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ ηνπ «αηξεηνχ» θαη αλάθιεζεο ηεο 

«εθινγήο» ηνπ απφ ην εθιεθηνξηθφ ζψκα. 

Η δηαδηθαζία απηή αθνξά ζηηο εθινγέο Αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Μέρξη λα θηάζνπκε ζε θαζεζηψο πιήξνπο «απηνδηνίθεζεο», ν Γηεπζπληήο 

κηαο δηνηθεηηθήο κνλάδαο είλαη ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο θαη εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδφηε.  

Καηά ηελ άπνςή καο, ν εθπξφζσπνο ηνπ εξγνδφηε δελ κπνξεί λα είλαη 

«Αηξεηφο» γηαηί ππάξρεη επζεία ζχγθξνπζε ξφισλ.  

 

β) Αλ πξφθεηηαη γηα ΔΠΙΛΟΓΗ, ηφηε βαξχλνληαη ξφιν ζα έρνπλ ηα θξηηήξηα 

επηινγήο. Απηά δηαθξίλνληαη ζε: 

β.1) «αληηθεηκεληθψο απνδεηθλπφκελα» θαη 

β.2) ζε «αμηνινγηθά». 

Η δηαδηθαζία «επηινγήο» πξνυπνζέηεη θαη «ζπκβνχιην επηινγήο». Μέρξη ζήκεξα, 

ην «αμηνινγηθφ» κέξνο ηεο επηινγήο ήηαλ ε «ζπλέληεπμε» ηνπ ππνςεθίνπ απφ ην ΠΤΓΔ, 

ζην νπνίν ζπκκεηείραλ θαη αηξεηνί εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ. Η βαζκνινγία ηεο 

ζπλέληεπμεο ζπκκεηείρε ζηε κνξηνδφηεζε θαηά 23% (15 κφξηα απφ ηα 65 ζπλνιηθά). 

Η δηαδηθαζία «αμηνιφγεζεο» πξνυπνζέηεη: 

– Φαλεξή βαζκνινγία απφ θάζε έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

– Αηηηνιφγεζε βαζκνινγίαο. 

– Γπλαηφηεηα ησλ ππνςήθησλ λα πξνζθχγνπλ θαηά ηεο νπζίαο, δειαδή ηεο 

«αηηηνιφγεζεο» ηεο βαζκνινγίαο. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη εθφζνλ ην Ννκνζρέδην θέξεη ηνλ ηίηιν «Δπηινγή 

ηειερψλ», θαηαζέηνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο. 

 

Β. ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Β.1. Όζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ Γληψλ Β’βάζκηαο Δθπ/ζεο απφ ηνπο 

Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ Μνλάδσλ: 

Οη Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ απνηεινχλ Σψκα αληίζηνηρν ηνπ Σπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ ελφο ζρνιείνπ.  

Δπίζεο νη Υπνςήθηνη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο δελ είλαη βέβαην φηη είλαη γλσζηνί 

ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ Σρνιείσλ. Πψο ινηπφλ νη δεχηεξνη ζα εθθξάζνπλ άπνςε γηα 

ηνπο πξψηνπο; Απηφ πνπ ζα πξνθαιέζεη ην παξφλ Ννκνζρέδην είλαη: 

α) Οη ππνςήθηνη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο λα δηεμάγνπλ «πξνεθινγηθφ αγψλα» 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ ςήθνπο. 

β) Να αλακηρζνχλ νη «παξαηάμεηο» ζηε δηαδηθαζία, λα «ρξσκαηηζηνχλ» νη ππνςήθηνη 

θαη λα «θαζνδεγνχληαη» νη ςήθνη. 

γ) Να επλννχληαη νη «παιαηνί», «γλσζηνί» θαη «δηαηειέζαληεο» Γηεπζπληέο, έλαληη 

ησλ θξέζθσλ θαη θεξέιπηδσλ ππνςεθίσλ. Γεδνκέλεο ηεο ζρέζεο εμάξηεζεο ησλ 

Γηεπζπληψλ Σρνιείσλ απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο Γηεπζπληή Γ.Δ., ν ηειεπηαίνο 

κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ηε δηα βίνπ εθινγή ηνπ.  

Γε ζα έρνπκε ινηπφλ Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο αιιά …Γεζπνηάδεο !! 

Β.2. Όζνλ αθνξά ζηνπο ρσξηθνχο πεξηνξηζκνχο επηινγψλ: 

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ νπνηαδήπνηε ζέζε κέζα ζηελ 

Πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ.  

Β.3. Θεσξνχκε πεξηηηφ λα ππελζπκίζνπκε γηα άιιε κηα θνξά φηη επηδηψθνπκε έλα 

απηνηειέο δηνηθεηηθφ «Γέλδξν» ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, απφ ηα ρνιεία κέρξη ην Τπνπξγείν. Σρεδφλ θαλείο δηνηθεηηθφο 

πξντζηάκελνο ησλ ζρνιείσλ καο δελ θαηέρεη θαη δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηα 

εηδηθά ζέκαηα ηεο Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

 

Γ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΔΠΑ.Λ. θαη Δ.Κ. 

Γ.1. Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 17 «Πξνυπνζέζεηο επηινγήο»: 

α) Ο θαηά πεξίπησζε πξνβιεπφκελνο πεξηνξηζκφο ειάρηζηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο 

πξέπεη λα εθιείςεη. Δάλ ζηφρνο ηεο Υπεξεζίαο είλαη λα αλαδείμεη λέα ηαιαληνχρα 

ζηειέρε, δελ πξέπεη λα ηίζεηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο. Τα ρξφληα ππεξεζίαο 

κνξηνδνηνχληαη έηζη θη αιιηψο. Οη πεξηνξηζκνί φκσο πξνδηθάδνπλ φηη ηηο ζέζεηο 

επζχλεο ζα ηηο θαηαιακβάλνπλ πάληα ηα «θνπξαζκέλα παιιεθάξηα» ηεο 

εθπαίδεπζεο. 



αξ. πξ. 066/7-5-2015, ζει.4/7 

β) Υπνςήθηνη γηα ηηο ζέζεηο ζηειερψλ πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ΟΛΩΝ ησλ 

θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ πνπ ππεξεηνχλ ζην ζρνιείν. Γελ κπνξεί λα ππάξρνπλ 

απνθιεηζκνί ζε δηαδηθαζίεο πνπ εηζάγνπλ άκεζε θαη ζπιινγηθή δεκνθξαηία. 

Δηδηθψο ζηα Δ.Κ. ππεξεηνχλ θαη εθπαηδεπηηθνί ΤΔ. Δθφζνλ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

δηδάζθνληνο - εθπαηδεπηηθνχ, δελ κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ. 

Γ.2. Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 19 «Απνηίκεζε θξηηεξίσλ επηινγήο Γηεπζπληψλ 

Δθπαίδεπζεο, Πξντζηακέλσλ ΚΔΓΓΤ θαη Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη Δ.Κ.»: 

α) Γηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ δελ κπνξεί ζρεδφλ λα 

εμνκνηψλνληαη ζηελ απνηίκεζε κε 4 θαη 3 κφξηα αληίζηνηρα, νη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο 

απαηηνχλ πνιιαπιάζην ρξφλν θαη είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξνπ επηπέδνπ. 

β) Πξέπεη λα κνξηνδνηνχληαη φινη αλεμαηξέησο νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη κεδελφο 

εμαηξνπκέλνπ, αθφκε θαη ησλ εηήζηνπ θχθινπ ζπνπδψλ (κε δηαθνξεηηθή 

βαζκνινγία). 

γ) Οη κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ιακβάλνπλ επηπιένλ 

κνξηνδφηεζε. 

δ) Όιεο νη βεβαηψζεηο θαη ηα εηήζηα πηζηνπνηεηηθά, πνπ δελ απνηεινχζαλ αλαγθαία 

πξνζφληα γηα ην δηνξηζκφ, πξέπεη λα κνξηνδνηνχληαη αζξνηζηηθά. 

ε) Πξέπεη λα αμηνινγείηαη θαη λα απνηηκάηαη - κνξηνδνηείηαη, κε πξνβιεπφκελν αλψηαην 

ζπλνιηθά αξηζκφ κνξίσλ, θάζε είδνπο επηκφξθσζεο μερσξηζηά γηα ην 

επηζηεκνληθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη μερσξηζηά γηα ζέκαηα δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο (ζεκηλάξηα, εκεξίδεο, ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη 

άιιεο επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ππνρξεσηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ). 

ζη)Σπγθξηηηθά θαη αλαινγηθά κε ηε ινηπή κνξηνδφηεζε, ε απνηίκεζε ηεο ππεξεζηαθήο 

θαηάζηαζεο – δηδαθηηθήο ππεξεζίαο κε 1 κνλάδα γηα θάζε έηνο πέξαλ ηνπ ρξφλνπ 

πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ζπληζηά 

ππεξβνιή. 

Γ.3. Αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θιπ απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ (άξζξα 18 θαη 19): 

α) Η απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαζψο θαη ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζή ηνπ, δελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ.  

Η δηαδηθαζία αθνξά επηινγή ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη εθινγή αηξεηνχ 

εθπξνζψπνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Η επηινγή πξέπεη λα είλαη αδηάβιεηε, λα επηδέρεηαη ελζηάζεσο, είηε επί ηεο 

δηαδηθαζίαο, είηε επί ηεο νπζίαο, θαη λα είλαη πξνζδηνξηζκέλε θαη αηηηνινγεκέλε 

εθ’ φζνλ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ εθηειεί ρξέε πκβνπιίνπ επηινγήο. 
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β) Η αμηνινγηθή θξίζε ηνπ Σπιιφγνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε βαζκνλφκεζε 

«θξηηεξίσλ» θαη φρη λα είλαη ζπλνιηθή θαη ρσξίο αηηηνιφγεζε.  

γ) Η ζεηηθή ςήθνο ζε έλα απφ ηνπο ππνςεθίνπο, δελ κπνξεί λα απνηειεί ηαπηφρξνλα 

«ςήθν απφξξηςεο – απνθιεηζκνχ» γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο.  

Τν θάζε έλα κέινο ηνπ Σπιιφγνπ ζα θξίλεη αμηνινγηθά θάζε έλα απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο, βαζκνινγψληαο ηνλ θαζέλα απφ απηνχο.  

δ) Η «αμηνινγηθή θξίζε» ηνπ κέινπο ηνπ Σπιιφγνπ πξέπεη λα θαηαηίζεηαη έγγξαθα 

ζπκπιεξψλνληαο θάπνηα απιή θφξκα κε θξηηήξηα θαη επηινγή βαζκνλφκεζεο. Τν 

έγγξαθν ζα θαηαηίζεηαη αλψλπκα, αιιά ζα θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ. 

Απφ ην κέζν φξν απηψλ ζα εμάγεηαη ε κνξηνδφηεζε ηνπ θάζε ππνςεθίνπ.  

Έλαο ηξφπνο λα απνθεπρζεί ε θαλεξή ςεθνθνξία, κε ηα φζα πξνβιήκαηα απηή ζα 

δεκηνπξγνχζε, είλαη ε θαηνρή θαη ρξήζε κνλαδηθνχ αξηζκνχ ηνλ νπνίν ζα ειάκβαλε 

θάζε κέινο ηνπ Σπιιφγνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα «λ» κέιε ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

ζα πξνκεζεχνληαλ ηπραία έλα δηπισκέλν αξηζκεκέλν ραξηί (απφ 1 έσο λ) πνπ ζα 

έθεξε ηε ζθξαγίδα ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Γηεπζπληή. 

Ο «κνλαδηθφο» απηφο αξηζκφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην θχιιν 

απνηίκεζεο – αμηνιφγεζεο αληί ηνπ νλφκαηφο ηνπ. 

Τν θχιιν απνηίκεζεο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθήο βαξχηεηαο 

ελφηεηεο αμηνιφγεζεο φπσο π.ρ. δηνηθεηηθά πξνζφληα, ζπλεξγαηηθφηεηα, 

επηθνηλσλία, θιπ κε βαζκνιφγεζε έθαζηεο απφ 1-10 γηα ηνλ ππνςήθην θαη ηελ ζε 

ζπλέρεηα κεηαηξνπή ηεο ζε θιάζκα κνξίνπ. 

ε) Η «αμηνινγηθή θξίζε» ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε γεληθή 

κνξηνδφηεζε κε πνζνζηφ ηέηνην πνπ νπζηαζηηθά λα κεηαηξέπεη ηε δηαδηθαζία 

ζε «Δθινγή – Αλάδεημε Αηξεηψλ». 

Οη 12 κνλάδεο επί ζπλφινπ 35 (πνζνζηφ 34%) ζεσξνχκε φηη απνηειεί ππεξβνιή. 

Καηά ηελ πξψηε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή κηαο ηφζν θαηλνηφκνπ θαη ακθηζβεηνχκελεο 

δηαδηθαζίαο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πεξηνξηζηεί ζην πνζνζηφ κε ην νπνίν ζπκκεηείρε 

ζην παξειζφλ ε «ζπλέληεπμε» (23%). Η αλαηξνπή είλαη νχησο ή άιισο 

ξηδνζπαζηηθή. Γε ρξεηάδεηαη λα είλαη θαη ζπληξηπηηθή. Θεσξνχκε φηη κηα 

ιαλζαζκέλε εθθίλεζε ζα δπζθεκίζεη γηα πάληα ηελ θαηά ηα άιια 

αμηέπαηλε πξνζπάζεηα. 

ζη) Μεηά απφ ηα παξαπάλσ, παξέιθεη λα ππνζηεξίμνπκε ηε δηαθσλία καο γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ππνςεθίνπ πνπ έιαβε πνζνζηφ ιηγφηεξν απφ 20% ησλ έγθπξσλ 

ςήθσλ. Δίκαζηε θάζεηα αληίζεηνη ζηε ςεθνθνξία θαη’ αληηπαξάζεζε. 

δ) Η απαίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 65% ησλ κειψλ ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο πξέπεη λα θαηαξγεζεί δεδνκέλεο ηεο 

ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο παξνπζίαο θαη ςήθηζεο πέξαλ ησλ απνιχησο 

δηθαηνινγεκέλσλ θαη κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφλησλ, 
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ε) Οη ππνςήθηνη ζα εληάζζνληαη ζε εληαίν πίλαθα κε βάζε ηα κφξηα πνπ έρνπλ ιάβεη 

θαη ζα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ζέζε θαηά ηελ πξνηίκεζή ηνπο κέζα ζηελ ίδηα 

Γηεχζπλζε.  

ζ) Δμ αηηίαο ηεο ηδηφηππεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δ.Κ., κε δηαηηζέκελνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ 

ηα ΔΠΑ.Λ. ηα νπνία εμππεξεηνχλ εξγαζηεξηαθά, νη εθπαηδεπηηθνί ηερληθψλ 

εηδηθνηήησλ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο ζηειερψλ 

ηαπηφρξνλα θαη ζηνπο 2 (δχν) πιιφγνπο (ΔΠΑ.Λ. & Δ.Κ.) αλεμαξηήησο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο. 

Η άκεζε θαη ζπιινγηθή δεκνθξαηία ιεηηνπξγεί αλαινγηθά, δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη 

λα ππφθεηηαη ζε πνζνζηηαίνπο πεξηνξηζκνχο θαη απζαίξεηνπο απνθιεηζκνχο. 

Γ.4. Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 20 «Απνηίκεζε θξηηεξίσλ επηινγήο πξντζηακέλσλ 

ηκεκάησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη 

Δ.Κ., …»: 

Γηα ηα πεξί κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηζρχνπλ αλαινγηθά 

φζα αλαθέξακε παξαπάλσ. 

Γ.5. Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 21 «πκβνχιηα επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο»: 

Μέζα ζηε γεληθφηεξε δνκηθή αλαηξνπή πνπ επηρεηξείηαη, αδπλαηνχκε λα 

αληηιεθζνχκε ηε ζθνπηκφηεηα δηαηήξεζεο ησλ ζπκβνπιίσλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλνλ γηα ηελ επηινγή ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ. Γελ ζα έπξεπε θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή λα εμεπξεζεί αληίζηνηρν ζψκα θαη δηαδηθαζία επηινγήο απφ ηε 

βάζε, ελδερνκέλσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θιάδνπ ή θαη εηδηθφηεηαο; 

Γ.6. Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 22 «Υξφλνο θαη δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ»: 

α) Τα ππνςήθηα ζηειέρε γηα Γηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. ζα πξέπεη λα 

έρνπλ απεξηφξηζην αξηζκφ πξνηηκήζεσλ εληφο ηνπ Π.Τ..Γ.Δ. ρσξίο 

πξνυπφζεζε ππεξέηεζεο ζ’ απηέο.  

Πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ εηζάγνληαη απηέο νη πξνζέζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

εγθισβίδνπλ εθπαηδεπηηθνχο κε πξνζφληα θαη ζηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα απφ ηελ 

Υπεξεζία λα ηνπο αμηνπνηήζεη πξνο φθεινο ηεο εθπαίδεπζεο; Η άκεζε θαη ζπιινγηθή 

δεκνθξαηία δελ δηθαηνινγεί πεξηνξηζκνχο ζηηο πξνηηκήζεηο. 

Γηα θάζε πξνθεξπρζείζα ζέζε θαηαξηίδεηαη πίλαθαο επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο, κε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ φζσλ ηελ επέιεμαλ θαηά ζεηξά κεηνχκελνπ αξηζκνχ κνξίσλ.  

β) Γηαηί νη ππνςήθηνη ππνδηεπζπληέο θαη ππεχζπλνη ηνκέσλ Δ.Κ. γηα ηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηα Δ.Κ., ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο 

θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε θαη δελ έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη πξέπεη λα πιεξνχλ ηελ 

πξνυπφζεζε ππεξέηεζεο ζην Δ.Κ., γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθά έηε, είηε σο 

ζηειέρε, είηε σο εθπαηδεπηηθνί, κε σξάξην ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) δηδαθηηθέο ψξεο 

ηελ εβδνκάδα; Πξνο ηη ν απνθιεηζκφο φζσλ έρνπλ θξηζεί ππεξάξηζκνη; 
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Η άκεζε θαη ζπιινγηθή δεκνθξαηία δελ δηθαηνινγεί ζηεγαλά. 

Γ.7. Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 24 «Κξίζε θαη επηινγή δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη Δ.Κ.»: 

Σε πεξίπησζε θελνχκελεο θαη θελήο ζέζεο ε επηινγή λα γίλεηαη κε πιήξσζε απφ 

ηνπο θπξσκέλνπο πίλαθεο κε ηνλ επφκελν εθ ησλ ππνςεθίσλ ζηελ θαηάηαμε. Με 

ηελ εμάληιεζε ηνπ επηκέξνπο πίλαθα αλά ζέζε θαη κφλνλ ηφηε λα επαλαιακβάλεηαη 

ε δηαδηθαζία. Οη πίλαθεο λα παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο. 

Γ.8. Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 25 «Κξίζε θαη επηινγή ππνδηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη Δ.Κ., ππεπζχλσλ ηνκέσλ Δ.Κ. …»: 

Πφζν «αηηηνινγεκέλε» κπνξεί λα είλαη ε απφθαζε ηνπ Σπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ γηα ηελ επηινγή ππνδηεπζπληή (-ψλ) ζρνιηθήο κνλάδαο ή Δ.Κ. θαη 

ππεχζπλσλ ηνκέσλ Δ.Κ., φηαλ πξνέξρεηαη ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ απφ κπζηηθή 

ςεθνθνξία; 

Γ.9. Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 28 «Λνηπέο ξπζκίζεηο»: 

Γηαηί παξαηείλεηαη ε ζεηεία, απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ, ησλ ππεξεηνχλησλ ζρνιηθψλ 

ζπκβνχισλ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2015; Γελ κπνξνχζε λα παξαηαζεί θαη φισλ ησλ 

ππνινίπσλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα κεζνιαβήζεη δηαβνχιεπζε θαη 

δηάινγνο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο κε ζηφρν ηε ζπλαίλεζε θαη ηε 

δεκηνπξγία θνηλήο ζπληζηακέλεο; 

Σε θάζε πεξίπησζε, αθφκε θαη αλ δηλφηαλ επαξθήο ρξφλνο δηαβνχιεπζεο γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε άξηζηε κέζνδνο επηινγήο ζηειερψλ, απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο έπξεπε λα είλαη έλα θαηλνχξγην πιαίζην κε λένπο ζεζκηθνχο ξφινπο γηα 

ηα ζηειέρε, κέζα απφ έλαλ αλαβαζκηζκέλν ζε θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο Σχιινγν 

Γηδαζθφλησλ.  

Τν αλαρξνληζηηθφ θαη απαξραησκέλν θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ πνιχ ιίγν 

ζα επεξεαζηεί απφ «κπζηηθέο» ςεθνθνξίεο θαη πνζνζηά. 

 Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ ςήθηζε – «αμηνιφγεζε» ησλ ππνςεθίσλ ζηειερψλ, φζν 

«ζεηηθή ή αξλεηηθή» κπνξεί λα είλαη, ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζα αμηνπνηεζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία γηα θαλέλαλ άιιν ιφγν, πέξαλ απφ ηελ επηινγή ζηειερψλ. 

Παξαθαινχκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ο.Λ.Σ.Δ.Δ. 

 
 


