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Πάηξα,  12/6/2017 

Κρίςεισ Διευκυντϊν: μια προςπάκεια ςυνενοχισ και κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ 
 

Με νωπζσ τισ διατάξεισ του 4ου μνθμονίου που επιβάλλουν ςκλθρά μζτρα φψουσ, ςχεδόν, 5 δισ ευρϊ 
θ κυβζρνθςθ ψιφιςε ςτθ Βουλι και προχωρεί ςε εφαρμογι  του νζου νόμου για τθν επιλογι διευκυντϊν 
ςχολικϊν μονάδων. Η επιλογι και αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ είναι μζροσ του 4ου Μνθμονίου 
για τθν εκπαίδευςθ – τριετζσ ςχζδιο για τθν  εκπαίδευςθ, το οποίο ςτθρίηεται ςτισ κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ 
και του ΟΟΣΑ και αφορά τθν εξοικονόμθςθ πόρων, τθν προϊκθςθ τθσ μακθτείασ ςτθ Τεχνικι 
Εκπαίδευςθ, τθν αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ, τθν αξιολόγθςθ όλων (ςχολικισ μονάδασ, ςτελεχϊν και 
εκπαιδευτικϊν). 

Σφμφωνα με το νζο νόμο για τθν επιλογι Διευκυντϊν Σχολικϊν μονάδων (ν.4473/2017) και τισ 
ςχετικζσ εγκυκλίουσ και υπουργικζσ αποφάςεισ, οι «μθ κωλυόμενοι» μόνιμοι εκπαιδευτικοί κάκε 
ςχολικισ μονάδασ κα ςυνζλκουν ςε Ειδικι Συνεδρίαςθ ςτισ 20/7/2017, θμζρα Τρίτθ, μεταξφ των ωρϊν 
8:00-20:00, και κα προχωριςουν ςε «ζκφραςθ γνϊμθσ» για τουσ υποψθφίουσ διευκυντζσ που υπθρετοφν 
ςτο ςχολείο τουσ. Μετά από «διαλογικι ςυηιτθςθ ςχετικά με τθ ςυμβολι ςτο εκπαιδευτικό ζργο, τθν 
προςωπικότθτα και τθ γενικότερθ ςυγκρότθςθ των υποψθφίων», οι εκπαιδευτικοί ςυμπλθρϊνουν 
ανϊνυμα «φφλλα αποτίμθςθσ» - αξιολόγθςθσ των υποψθφίων διευκυντϊν. Στθ ςυνζχεια γίνεται 
αποδελτίωςθ των απαντιςεων κάκε ερωτιματοσ και ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό, το οποίο 
διαβιβάηεται ςτα Συμβοφλια Επιλογισ Διευκυντϊν. Αυτά, κατά τθ μοριοδότθςθ τθσ ςυνζντευξθσ των 
υποψθφίων –θ οποία επανζρχεται και ςτισ κρίςεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων πανθγυρικά-  απλά 
«ςυνεκτιμοφν … και τθ γνϊμθ των ςυνυπθρετοφντων μονίμων εκπαιδευτικϊν». 

Με τθ κεςμοκζτθςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ, το Υπουργείο αντικακιςτά τθν κρικείςα ωσ 
αντιςυνταγματικι διαδικαςία τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ, που ίςχυςε με το νόμο Μπαλτά – Κουράκθ, με 
τα ««φφλλα αποτίμθςθσ» - αξιολόγθςθσ. Από τθν άλλθ, επιχειρεί να προωκιςει τθν ατομικι αξιολόγθςθ 
μεταξφ των υπαλλιλων – εκπαιδευτικϊν, για τθν οποία ζχει δεςμευκεί και με το 4ο Μνθμόνιο, και 
μάλιςτα παρουςιάηοντάσ τθν ωσ απλι «ζκφραςθ γνϊμθσ». 

Με το νόμο αυτό θ κυβζρνθςθ καταφζρνει να τα ςυνδυάςει όλα. 
 Ο τρόποσ με τον οποίο αποφαςίςτθκε να γίνει  θ επιλογι των διευκυντϊν είναι απόλυτα 

εναρμονιςμζνοσ με το ρόλο που καλοφνται να ζχουν: του διευκυντι -  «μάνατηερ» τθσ ςχολικισ μονάδασ, 
ο οποίοσ κα υλοποιεί  τισ κατευκφνςεισ των ςυντθρθτικϊν αναδιαρκρϊςεων ςτθν εκπαίδευςθ ςτθ 
ςχολικι μονάδα. Ζρχεται να «κουμπϊςει» με τθν «αυτονομία» και τθν «αυτοαξιολόγθςι» τθσ,  όπου ο 
διευκυντισ καλείται να παίξει κακοριςτικό ρόλο,  αφοφ κα ελζγχει και κα ελζγχεται για τθν υλοποίθςθ 
των «ςτόχων» του ςχολείου, μζςα ςε ζνα πλαίςιο αιματθρισ δθμοςιονομικισ πολιτικισ, αδιοριςτίασ, 
ελαςτικισ εργαςίασ και ςυντθρθτικϊν αναδιαρκρϊςεων. Η  αξιολόγθςθ όλων (εκπαιδευτικισ μονάδασ, 
ςτελεχϊν, εκπαιδευτικϊν) είναι ςαφισ μνθμονιακι δζςμευςθ και  αποτελεί βαςικό ςτοιχείο του Τριετοφσ 
Σχεδίου για τθν εκπαίδευςθ  που ανακοίνωςε το υπουργείο παιδείασ, όπου με ςαφινεια διατυπϊνεται 
ότι κα ςτθρίηεται και ςτθ νζα ζκκεςθ του ΟΟΣΑ που κα δθμοςιοποιθκεί ςτθ διάρκεια του 2017. 

Βαςικοί άξονεσ του παραπάνω ςχεδίου είναι «θ  αυτοαξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των 
ςχολείων, θ αξιολόγθςθ των  ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, θ κζςπιςθ νζων κριτιριων επιλογισ προςωπικοφ 
και υπεφκυνων δομϊν, θ  αφξθςθ  τθσ παιδαγωγικισ και διοικθτικισ αυτονομίασ των ςχολείων και οι 
διαδικαςίεσ  βελτίωςθσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων μζςω τθσ αυτοαξιολόγθςθσ». Αυτό είναι το 
πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κα λειτουργοφν οι διευκυντζσ των ςχολείων, που θ κυβζρνθςθ κζλει 
να  προκφψουν από διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ από τα «πάνω» αλλά και από τα «κάτω», πιςτεφοντασ ότι 
ζτςι κα νομιμοποιείται ο ρόλοσ τουσ ςτθ ςυνείδθςθ των εκπαιδευτικϊν. 

 Αναλυτικότερα, θ διάταξθ αυτι εντάςςει ζνα πρακτικά αναιτιολόγθτο ςτοιχείο, μθ 
μοριοδοτοφμενο, του οποίου δεν ζχει προςδιοριςτεί θ βαρφτθτα, ωσ ζνα από τα κριτιρια επιλογισ, αφοφ 

mailto:aelmeahaias@gmail.com
http://aelmeahaias.wordpress.com/


αυτό λαμβάνεται υπόψθ για τθν κρίςθ του υποψθφίου από το Συμβοφλιο Επιλογισ. Με αυτό 
προςτίκενται ςτθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ αόριςτα, ανϊνυμα και εκτόσ αντικειμενικοφ πλαιςίου 
ςτοιχεία, που ζχουν υποκειμενικι χροιά. Με βάςθ τον Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ «Οι διοικθτικζσ 
αρχζσ, πριν από κάκε ενζργεια ι μζτρο ςε βάροσ των δικαιωμάτων ι ςυμφερόντων ςυγκεκριμζνου 
προςϊπου, οφείλουν να καλοφν τον ενδιαφερόμενο να εκφράςει τισ απόψεισ του, εγγράφωσ ι 
προφορικϊσ, ωσ προσ τα ςχετικά ηθτιματα». Όμωσ, ςτθν περίπτωςι μασ ο Σφλλογοσ δεν προβλζπεται να 
καλεί τον κρινόμενο. Για τθν ακρίβεια προβλζπεται θ απουςία του από τθν διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ 
ςχετικά με τον ίδιο. Δεν μπορεί να αντιτείνει τίποτα. Δεν μπορεί να άρει μια ενδεχόμενθ παρεξιγθςθ. Δεν 
μπορεί να παράςχει εξθγιςεισ για δικαία κρίςθ. Δεν προβλζπονται ερωτιςεισ από τον κρινόμενο. Οφτε 
από τουσ κρίνοντεσ. Δεν μιλάμε επομζνωσ για κρίςθ αλλά για αξιολόγθςθ των υποψθφίων. 

Από τθν άλλθ, θ μυςτικότθτα τθσ διαδικαςίασ δεν εξαςφαλίηεται ςε κάκε περίπτωςθ, αφοφ κα 
προθγθκεί ςυηιτθςθ του Συλλόγου πριν τθ ςυμπλιρωςθ των φφλλων εργαςίασ, ςτθν οποία οι 
εκπαιδευτικοί κα κατακζτουν τθν άποψι τουσ για τουσ κρινόμενουσ. Ο κίνδυνοσ ό,τι λζγεται ςτο Σφλλογο 
να μθν παραμζνει μυςτικό είναι προφανισ, όπωσ προφανισ είναι και θ μελλοντικι δθμιουργία τριβϊν και 
ςυγκροφςεων ςτο Σφλλογο μετά τθ διαδικαςία αυτι. Ειδικά για το φφλλο αποτίμθςθσ που προτείνεται 
ζχουμε να παρατθριςουμε ότι αναδεικνφεται περιςςότερο θ δολιότθτα τθσ πολιτικισ του υπουργείου 
παρά μια εμφανισ προχειρότθτα ςτθν αποτφπωςθ των δεικτϊν.  

 
Με βάςθ τα παραπάνω, κεωροφμε ότι θ όλθ διαδικαςία δεν αποτελεί ςτοιχείο εκδθμοκρατιςμοφ τθσ 

διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ κζλει ο Υπουργόσ και οι πρόκυμοι ςυνοδοιπόροι του να παρουςιάςουν. 
Τθ ςτιγμι που δεν ζχει καταργιςει ι δεν ζχει ζςτω αλλάξει το κακθκοντολόγιο οφτε το νόμο 3848/2010, 
οφτε το ΠΔ 152/2013, τα οποία κατθγοροφςε όταν ιταν ςτθν αντιπολίτευςθ, αλλά αντίκετα ζχει 
αποδεχκεί όλεσ τισ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ για τθν αξιολόγθςθ – χειραγϊγθςθ, δεν πείκει οφτε για τθ 
δθμοκρατικότθτα των ςτόχων του οφτε για τισ προκζςεισ απζναντι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Στο πλαίςιο αυτό κεωροφμε ότι θ εμπλοκι ςτου Συλλόγου, όπωσ προωκείται από το Υπουργείο, είναι 
καταρχάσ μια «καρικατοφρα» δθμοκρατικότθτασ, επειδι θ γνϊμθ του Συλλόγου αφενόσ κα λαμβάνεται 
υπόψθ μόνο ςυμβουλευτικά από τα εν πολλοίσ διοριςμζνα υπθρεςιακά Συμβοφλια Επιλογισ και 
αφετζρου αποτελεί προίμιο ςυνενοχισ και κουλτοφρασ ατομικισ αξιολόγθςθσ. Αυτό ενζχει το βάςιμο 
κίνδυνο ποικίλων και κατά περίπτωςθ ερμθνειϊν, για να ευνοοφνται κάποιοι, αξιοποιϊντασ κατά το 
δοκοφν τθν όποια ζκφραςθ γνϊμθσ των Συλλόγων.  

Συμπεραςματικά, θ διαδικαςία αυτι αποτελεί μζροσ τθσ γενικότερθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ που 
προωκείται και ςτθν εκπαίδευςθ, αλλά και ςε όλο το Δθμόςιο με το νόμο Βερναρδάκθ (ν. 4369/2016). Γι 
αυτό άλλωςτε και θ ΑΔΕΔΥ ζχει κθρφξει απεργία –αποχι από κάκε διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςτο Δθμόςιο, 
λζγοντασ ότι «κανζνασ εργαηόμενοσ δεν αξιολογεί οφτε τον προϊςτάμενό του, οφτε τον υφιςτάμενό 
του». Εςτίαςε επίςθσ τθν παραπάνω απεργία – αποχι και για τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ πρόςφατα: Ανακοίνωςθ για τθν απεργία – αποχι από τθν «αξιολόγθςθ» .                     
Σπλερίδνπκε! Απεξγνύκε – απέρνπκε από ηελ «αμηνιόγεζε» ηωλ λόκωλ 4369/2016 & 4473/2017              

( λόκνο Βεξλαξδάθε γηα αμηνιόγεζε ζην Γεκόζην & λόκνο Γαβξόγινπ γηα  ηελ επηινγή Γηεπζπληώλ ). 

Τζλοσ, ασ ζχουμε υπόψθ ότι θ ςυνζχεια του επειςοδίου τθσ «αποτίμθςθσ» -αξιολόγθςθσ των 
υποψθφίων διευκυντϊν κα είναι εφλογα θ αξιολόγθςθ – αποτίμθςθ και των ιδίων των εκπαιδευτικϊν 
είτε από τουσ ίδιουσ τουσ τωρινοφσ κρινόμενουσ είτε από οποιονδιποτε άλλον ςκεφτεί το Υπουργείο ότι 
μπορεί να «εκφράςει γνϊμθ» και να «αποτιμιςει» το ρόλο του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο. Εκτόσ κι αν 
είναι τόςο αφελισ κάποιοσ και νομίηει ότι κα κρίνει τουσ πάντεσ και τα πάντα (μακθτζσ, διευκυντζσ κλπ), 
αλλά ο ίδιοσ κα μείνει αν –ζλεγκτοσ, απολφτωσ αυτόνομοσ και ότι δεν κα λογοδοτεί πουκενά. 

Γη απηό: Απνξξίπηνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο λα εκθαλίζεη ηελ 

απηναμηνιόγεζε μεθνκκέλε από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηελ εμσηεξηθή αμηνιόγεζε σο 

δήζελ άιιε δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία από ηηο πξνεγνύκελεο πξνζπάζεηεο λα επηβάινπλ ηελ αμηνιόγεζε ζηελ 

εθπαίδεπζε νη πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο. 
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 Συμμετζχουμε ςτθ διαδικαςία τθσ απεργίασ – αποχισ τθσ ΑΔΕΔΥ από τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ 
 Δεν μετζχουμε, διότι είναι ςαν να ςυμφωνοφμε με τθν επαχκζςτερθ προςωπικι μασ  επερχόμενθ 
ατομικι αξιολόγθςθ.  
 Δεν μετζχουμε, διότι δεν ζχει καμία λογικι να διαταράςςεται, χωρίσ ουςία, το κλίμα του Συλλόγου. 
Δεν κα κάνουμε τθ χάρθ ςτον Υπουργό να διαιρεκοφμε μεταξφ μασ. 
 Δελ  κεηέρνπκε ζε κηα ππνηηκεηηθή γηα εκάο δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία καο δεηνύλ ηε γλώκε θαη καο 

ιέλε όηη αλ ζέινπλ ζα ηελ ιάβνπλ ππόςε θαη όζν ζέινπλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζε κηα εηθνληθόηεηα 

δεκνθξαηηθήο έθθξαζεο ησλ πιιόγσλ.  
 Ζεηάκε θαηάξγεζε ηνπ θαζεθνληνινγίνπ κε ηαπηόρξνλε κεηαηξνπή ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ζε 

θπξίαξρν όξγαλν θαη ηνλ δηεπζπληή ζε ξόιν ζπληνληζηή, αιιαγή ηνπ γεληθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ζηελ 

θαηεύζπλζε ηεο θαιύηεξεο θαη δεκνθξαηηθόηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, θαηάξγεζε ηνπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ ηεο αμηνιόγεζεο, πνιύπιεπξε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην έξγν ηνπο θαη ηνπ Δεκόζηνπ 

ρνιείνπ ζπλνιηθά. 
 

Η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐασ  προτείνει ςτο ειδικό αυτό ςϊμα (που διαφζρει από τον ςφλλογο διδαςκόντων 

λόγω τθσ μθ παρουςίασ αναπλθρωτϊν) ςχζδιο πρακτικοφ ϊςτε να μθ ςυμμετάςχει ςτθν παρωδία αυτι 

και τθν απόπειρα ςυνενοχισ και δθμιουργίασ ςτθν πράξθ «κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ».  

Γι’ αυτό καλοφμε: 

Τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων, κάκε ςυνάδελφο/ ιςςα να ςυμμετζχουν ςτθν απεργία/αποχι που ζχει 

κθρφξει θ ΑΔΕΔΥ  και να μθν ςυμπλθρϊςουν τα ερωτθματολόγια για τουσ διευκυντζσ. Εναλλακτικά να 

κατακζςουν το πρακτικό που κα αποςτείλει θ ΕΛΜΕ με τουσ άξονεσ που προτείνει ι με επιπλζον που κα 

αποφαςίςει ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων. 

Θα ακολουκιςει  νεότερθ ανακοίνωςθ με   προτεινόμενο  ςχζδιο πρακτικοφ. 

Για το Δ. Σ. 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 

 

         Ψαρράσ Σπφροσ      Μακρίδθσ  Στάκθσ 

 


