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Για ηις επιλογές ηων σποδιεσθσνηών ζτολείων και σπεσθύνων ηομέων 

εργαζηηριακών κένηρων εσθύνης μας και ηις προηάζεις μας.  

Σο Τπουργείο Παιδείασ εφαρμόηοντασ απαρζγκλιτα τισ οδθγίεσ του ΟΟΑ, με το νόμο 4547/2018 εκτόσ 
των άλλων προχϊρθςε ςτον κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ επιλογισ υποδιευκυντϊν ςχολείων και 
υπευκφνων τομζων εργαςτθριακϊν κζντρων. το προαναφερόμενο νόμο αλλά και ςτθν εφαρμοςτικι 
Τπουργικι απόφαςθ Φ.361.22/39/159796/Ε3 δεν κακορίηεται θ μυςτικι ψθφοφορία ωσ διαδικαςία 
επιλογισ, όπωσ ίςχυςε ςτθν τελευταία επιλογι, αλλά ειςάγονται αξιολογικά κριτιρια με βάςθ τα οποία 
κα διαμορφϊςει τθν πρόταςι του ο ςφλλογοσ διδαςκόντων. Επιπλζον δεν διατυπϊνεται με ςαφινεια 
ότι θ πρόταςθ του ςυλλόγου είναι δεςμευτικι για το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο (τα μζλθ του 
ΠΤΔΕ ςυν ζνασ (1) ςυντονιςτισ εκπαιδευτικοφ ζργου ςυν ζνασ (1) εκπαιδευτικόσ με δεκαπενταετι 
τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία) που αποφαςίηει και προτείνει ςτον οικείο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. 
 
Σο Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ εκτιμά ότι οι διαδικαςίεσ αυτζσ οφτε ακϊεσ είναι, οφτε αποςκοποφν ςτθ 
δθμοκρατικι λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. Απεναντίασ προςπακοφν να «εκπαιδεφςουν» τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτθν κουλτοφρα αξιολόγθςθσ και υποταγισ και να ειςάγουν με πλάγιο τρόπο τθν 
κυρίαρχθ πολιτικι αντίλθψθ του αςφυκτικοφ ιδεολογικοφ ελζγχου τθσ εκπαίδευςθσ από τθ μία, και τθσ 
διοικθτικισ, οικονομικισ και εργαςιακισ αυτονομίασ του ςχολείου, από τθν άλλθ. 
 
Με βάςθ τθν προςζγγιςθ αυτι και με αφορμι τθν προκιρυξθ πλιρωςθσ κενϊν ι κενοφμενων κζςεων 
υποδιευκυντϊν μερικϊν ςχολείων και υπεφκυνου τομζα εργαςτθριακοφ κζντρου τθσ Δ.Ε. Αχαΐασ, το Δ 
του ςωματείου: 

1) Επαναλαμβάνουμε τθν ειλθμμζνθ απόφαςι μασ για απεργία-αποχι από κάκε μορφι 
αξιολόγθςθσ-αυτοαξιολόγθςθσ ςχολικισ μονάδασ.  

2) Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ των εμπλεκόμενων ςχολείων να αποφαςίςουν και να προχωριςουν 
ςτθ διαδικαςία επιλογισ αποκλειςτικά με μυςτικι ψθφοφορία, ακόμθ και εάν οι υποψθφιότθτεσ 
είναι όςεσ και οι κζςεισ, λειτουργϊντασ με παιδαγωγικι, ςυλλογικι και ςυναδελφικι αντίλθψθ. 

3) Καλοφμε το αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο να υιοκετιςει πλιρωσ τισ προτάςεισ των ςυλλόγων. 
4) Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ που κα επιλεγοφν να αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ με ςυναδελφικό 

και δθμοκρατικό τρόπο λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αγωνιςτικι ιςτορία του κλάδου και τισ κζςεισ 
του ςωματείου, χωρίσ να ξεχνοφν ότι ουςιαςτικά ζχουν εκλεγεί από τον ςφλλογο διδαςκόντων. 
 

Επιπλζον το Δ τθσ Α ΕΛΜΕ Αχαΐασ καταγγζλλει τον αποκλειςμό των αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων 
ςυναδζλφων απ’ αυτι τθ διαδικαςία όπωσ ορίηει θ ςχετικι αναφερκείςα νομοκεςία. Για το ςωματείο 
όλοι οι εργαηόμενοι ζχουν ίςα δικαιϊματα και δεν υπάρχουν ςυνάδελφοι δεφτερθσ κατθγορίασ.  

 
Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                  Ο Γραμματζασ 

 
ιάχοσ Χριςτοσ                                                            Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 
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