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Η διαφορά τθσ αξιολόγθςθσ του διευκυντι του ςχολείου από τουσ μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ
και τθσ ςυμμετοχισ του αιρετοφ ςτα ςυμβοφλια επιλογισ.
Κάποιοι "παριςτάνουν" πωσ δεν τθν καταλαβαίνουν γιατί νομίηουν ότι ζτςι βολεφονται...
Με αφορμι τθν προςπάκεια κάποιων κυβερνθτικϊν κακϊσ και ψευτοανεξάρτθτων
φιλοκυβερνθτικϊν "με φερετηζ", να ςυνδζςουν τθ ςυμμετοχι του αιρετοφ ςτα ςυμβοφλια επιλογισ με τθν
ατομικι αξιολόγθςθ που ο κάκε εκπαιδευτικόσ καλείται να κάνει ςτον Διευκυντι του ςχολείου του,
οφείλουμε μερικζσ επιςθμάνςεισ:


Από ςυςτάςεωσ του κεςμοφ του αιρετοφ το 1926, ο κλάδοσ ουδζποτε είχε κζςθ για αποχι του.
Σο αντίκετο μάλιςτα ηθτοφςε ακόμθ μεγαλφτερθ ςυμμετοχι μζςω του ενόσ επιπλζον αιρετοφ,
ϊςτε θ πλειοψθφία των ςυμβουλίων να αποτελείται από εκπροςϊπουσ των εργαηόμενων και όχι
από μζλθ τθσ διοίκθςθσ. Κι αυτό γιατί ο αιρετόσ είναι ο κακολικά εκλεγμζνοσ εκπρόςωπόσ τουσ
ςτα ςυμβοφλια, που μεταφζρει τθ φωνι των εκπαιδευτικϊν και διαςφαλίηει τθ διαφάνεια και τθν
ιςονομία. Είναι ουςιαςτικά το ςτιριγμα των ςυναδζλφων ςτα υπθρεςιακά ι ςτα ςυμβοφλια
επιλογισ.



Ο αιρετόσ για τισ πράξεισ του ςτο ςυμβοφλιο επιλογισ, απολογείται ςτθ γενικι ςυνζλευςθ του
ςυλλόγου του ι τθσ ΔΟΕ. Κρίνεται από τουσ ςυναδζλφουσ για τισ επιλογζσ και τθ ςτάςθ του και
ανάλογα επιβραβεφεται ι αποδοκιμάηεται.



Οι αιρετοί μεταφζρουν ςτα ςυμβοφλια τθν άποψθ τθσ ΔΟΕ και οφείλουν να λειτουργοφν με
βάςθ τισ αποφάςεισ του κλάδου και όχι τισ προςωπικζσ ι παραταξιακζσ τουσ ςτρατθγικζσ και
αποφάςεισ. Αν δεν ςυμμετζχουν, ποιοσ κα τα αποτυπϊςει όλα αυτά; Μιπωσ θ διοίκθςθ ι μιπωσ
τα διοριςμζνα μζλθ των ςυμβουλίων;



Τυχόν αποχι των αιρετϊν από τα ςυμβοφλια επιλογισ ρίχνει νερό ςτον μφλο εκείνων που
κατάργθςαν τθ ςυμμετοχι τουσ (Ν.4327/2015) και ςε εκείνουσ που κζλουν να απαξιϊςουν τον
κεςμό και να τον κάνουν διακοςμθτικό, επιτρζποντασ ςτο υπουργείο Παιδείασ, μζςω των
διοριςμζνων μελϊν να κάνει ό,τι επικυμεί.



Αυτοί που μιλοφν για μθ ςυμμετοχι των αιρετϊν είναι είτε εκείνοι που δεν ζχουν εκλζξει
αιρετοφσ και εκ του αςφαλοφσ τοποκετοφνται κατά τθσ ςυμμετοχισ είτε όςοι επικυμοφν να
ξεχαςτεί θ προθγοφμενθ ςυμμετοχι και δράςθ τουσ ςτα ςυμβοφλια επιλογισ είτε εκείνοι που
νιϊκουν πωσ ζχουν κομματικοφσ φίλουσ ςτα διοριςμζνα μζλθ ι ςτθ διοίκθςθ και προτιμοφν να
κρικοφν από αυτά τόςο οι ίδιοι όςο και οι "αντίπαλοί" τουσ ςτθν κατάλθψθ τθσ κζςθσ. Η
παρουςία των αιρετϊν δυςκολεφει τα ςχζδιά τουσ.

Η κζςθ τθσ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ιταν και εξακολουκεί να παραμζνει πωσ οι αιρετοί
ςυμμετζχουν πλιρωσ και με όλα τα δικαιϊματα ςτα ςυμβοφλια, ςτθρίηοντασ τισ αποφάςεισ του
οργανωμζνου κλάδου για αντικειμενικότθτα-διαφάνεια-ιςονομία και αξιοκρατία ςτα ςυμβοφλια.
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