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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη ΝΕΑ διαδικασία επιλογής Διευθυντών
Ο νόμος για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων, που ψήφισε πρόσφατα η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποτελεί οπισθοδρόμηση και βασίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει εδώ
και χρόνια (Καθηκοντολόγιο, ν. Διαμαντοπούλου, ν. Αρβανιτόπουλου) και του οποίου η
κατάργηση αποτελεί απαίτηση των εκπαιδευτικών. Είναι μέρος του Μνημονίου για την
εκπαίδευση - τριετές πρόγραμμα - και έρχεται ως συνέχεια όλων των μέτρων που εφάρμοσε η
Κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Η διαδικασία με την οποία εμπλέκεται ο σύλλογος
διδασκόντων στην επιλογή των διευθυντών είναι εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης που
προβλέπονται στο νόμο Βερναρδάκη για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και που σχεδιάζουν να
θέσουν σε εφαρμογή και στην Εκπαίδευση από τον επόμενο Σεπτέμβριο.
Η Α ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκφράζει την αντίθεσή της στην εμπλοκή των συλλόγων
διδασκόντων στην επιλογή των διευθυντών διότι:
α) υπονομεύει την ενότητά τους και τους διαλύει και μάλιστα για μια άποψή τους που δεν
μοριοδοτείται.
β) αναιρεί το ρόλο των συλλόγων και αξιοποιείται το πρακτικό απλά για έκφραση γνώμης και όχι
για πράξεις τους
γ) αποκλείει τους συναδέλφους αναπληρωτές από τις συνεδριάσεις των συλλόγων καθιερώνοντας
εκπαιδευτικούς Α ΄ και Β ΄ κατηγορίας.
Είμαστε αντίθετοι στην επαναφορά της επαίσχυντης συνέντευξης,
που είναι
καταδικασμένη στη συνείδηση της πλειοψηφίας των συναδέλφων.
Καλούμε τους συλλόγους των καθηγητών να μην συντάξουν πρακτικά, να μην
συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, να μη δεχθούν να αξιολογήσουν συναδέλφους, γιατί έτσι
και με τη συνευθύνη τους ανοίγει ο δρόμος για τη δική τους αξιολόγηση καθώς και για την
αξιολόγηση του σχολείου τους.
Καλούμε την ΟΛΜΕ να πάρει ΑΜΕΣΑ απόφαση για « αποχή των συλλόγων από κάθε
διαδικασία αξιολόγησης» σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΑΔΕΔΥ, στην οποία έχει
πειθαρχήσει η πλειοψηφία των εργαζομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες το προηγούμενο
διάστημα καθώς και για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.
Συνάδελφοι,

να δυναμώσουμε ΤΩΡΑ τον αγώνα μας ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική και τους αιφνιδιασμούς στην εκπαίδευση
ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ!

