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Απνθιεηζκόο ηωλ ΑΙΡΕΣΩΝ από ηα ζπκβνύιηα επηινγήο 

  

Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην ΠΤΠΕ Ηξαθιείνπ: 

 

Τε Δεπηέξα 9 Ιαλνπαξίνπ νινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία ηωλ αηηήζεωλ ηωλ ελδηαθεξόκελωλ 

ζπλαδέιθωλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνθήξπμε ζέζεωλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ. 

Υπελζπκίδνπκε, όηη αθνξά ηα Δεκνηηθά Σρνιεία θαη Νεπηαγωγεία Γεληθήο θαη Εηδηθήο Αγωγήο κε 

νξγαληθόηεηα 4/ζέζηα θαη άλω.  

ην λνκό Ηξαθιείνπ θαηαηέζεθαλ 168 αηηήζεηο, εθ ηωλ νπνίωλ  νη 162 αθνξνύλ ηηο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηωλ Δεκνηηθώλ ρνιείωλ θαη 6 γηα ηηο αληίζηνηρεο ηωλ Νεπηαγωγείωλ. 

εκεηώλνπκε όηη ζην ΠΤΠΕ Ηξαθιείνπ, ππάξρνπλ 120 Δεκνηηθά ρνιεία από 4/ζέζηα θαη άλω, 

ελώ αληίζηνηρα 4 είλαη ηα Νεπηαγωγεία.  

 

Μηθξή ζπκκεηνρή ζε παλειιαδηθό επίπεδν: 

 

Να επηζεκάλνπκε όηη ζηε δηαδηθαζία ηωλ αηηήζεωλ γηα ηηο θξίζεηο θαη ηελ ηνπνζέηεζε λέωλ 

δηεπζπληώλ ζρνιείωλ, παξαηεξείηαη ρακειή ζπκκεηνρή ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Καηά ηε 

γλώκε καο, ππάξρνπλ ζαθείο ιόγνη θαη αηηίεο γηα ην κηθξό ελδηαθέξνλ, όπωο: 

 Οη ρακεινί κηζζνί ηωλ εθπαηδεπηηθώλ, άξα θαη θαη’ επέθηαζε ηωλ δηεπζπληώλ 

ζρνιείωλ ζε ζρέζε κε ην έξγν πνπ πινπνηνύλ. 

 Η κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ από παηδαγωγηθό θύηηαξν δεκηνπξγηθήο θαη ζπιινγηθήο 

έθθξαζεο, ζε έληνλα γξαθεηνθξαηηθό θαη δηεθπεξαηωηηθό. 

 Η απνδόκεζε ηνπ απνθαζηζηηθνύ ξόινπ ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόληωλ, από ηνπο λόκνπο 

Κεξακέωο, ωο θπξηάξρνπ νξγάλνπ ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηαπηόρξνλε δηάρπζε 

ππεξεμνπζηώλ ζηνπο δηεπζπληέο/ληξηεο. 

 Η αληηδξαζηηθή αμηνιόγεζε Κεξακέωο-Κπβέξλεζεο (αηνκηθή-ζρνιηθήο κνλάδαο) 

πνπ θαηεγνξηνπνηεί ζρνιεία-εθπαηδεπηηθνύο-καζεηέο. 

 

Απνθιεηζκόο ηωλ ΑΙΡΕΣΩΝ από ηα πκβνύιηα Επηινγήο: 

 

Με ην λόκν Κεξακέωο δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηωλ αηξεηώλ ζηα πκβνύιηα 

Επηινγήο, απαμηώλνληαο, γη’ άιιε κηα θνξά Κπβέξλεζε-ΤΠΑΙΘ, ηε δεκνθξαηηθή 

εθπξνζώπεζε ηωλ ζπλαδέιθωλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηωλ δηαθαλώλ δηαδηθαζηώλ.  



Έηζη, γηα πξώηε θνξά κεηά από δεθαεηίεο, νη αηξεηνί εθπξόζωπνη ηνπ Κιάδνπ 

απνθιείνληαη από ηηο θξίζεηο ηωλ ζηειερώλ. 

 

Ωο αηξεηνί θαη εθπξόζωπνη όιωλ ηωλ ζπλαδέιθωλ, έρνληαο ζηαζεξό πξνζαλαηνιηζκό 

ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηωλ ζεζκηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ επηινγή ηωλ ηειερώλ 

Εθπαίδεπζεο ζε όιν ηε θάζκα ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο, δειώλνπκε όηη αγωληδόκαζηε γηα 

ηελ: 

 επαλαθνξά ηωλ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλωλ αηξεηώλ ζηα Σπκβνύιηα Επηινγήο. 

 επαλαθνξά ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόληωλ ωο ηνπ βαζηθνύ, ζπιινγηθνύ θαη αλώηεξνπ 

δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ρνιείνπ. 

 ζεζκηθή ζωξάθηζε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ ζηελ επηινγή ηωλ ηειερώλ Εθπαίδεπζεο κε ζηόρν 

ηε δηαθάλεηα θαη ηε δηθαηνζύλε. 

 

Οι αιρετοί ΠΥΣΠΕ Ηρακλείοσ, 
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