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ΘΕΜΑ: Η πρόταση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για το θεσµικό πλαίσιο επιλογής 
στελεχών εκπαίδευσης 
 
 Κυρία Υπουργέ, 
 Κύριε Υφυπουργέ, 
   

Η Οµοσπονδία µας, όπως ήδη γνωρίζετε, από θέση αρχής, εξέφρασε την 
απόλυτη αντίθεσή της στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των «προσωρινών» 
∆ιευθυντών και Προϊσταµένων γραφείων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης οι 
οποίες έγιναν µε βάση τις διατάξεις του ν. 3260/04. 

Ως συνέπεια της παραπάνω στάσης µας απαιτήσαµε και συνεχίζουµε να 
διεκδικούµε την άµεση διαµόρφωση και εφαρµογή θεσµικού πλαισίου επιλογής 
των στελεχών της εκπαίδευσης που θα διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, 
της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας. Ταυτόχρονα, είµαστε υποχρεωµένοι 
να δηλώσουµε για άλλη µια φορά πως δεν θα δεχθούµε καµία παράταση της θητείας 
των προσωρινών ∆ιευθυντών και Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης πέραν της 
31-8-2005. 

Η συγκεκριµένη πρότασή µας είναι η εξής:  
1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης να επιλέγονται για τετραετή θητεία η οποία θα 

λήγει ταυτόχρονα, για όλα τα στελέχη στο τέλος της τετραετίας. 
2. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων να διαµορφώνεται από τα 

µοριοδοτούµενα κριτήρια (τυπικά προσόντα), από τα συνεκτιµώµενα και 
από τη διαδικασία της συνέντευξης, η οποία όµως να έχει µικρή συµβολή. 

3. Για να είναι αξιόπιστη και ουσιαστική η διαδικασία της συνέντευξης, θα 
πρέπει να αξιολογούνται συγκεκριµένα κριτήρια µε επιµέρους µοριοδότηση. 
Έτσι, θα περιορίζεται η αυθαίρετη και η µη ελέγξιµη υποκειµενική κρίση. 

4. Να γίνεται διάκριση των µεταπτυχιακών τίτλων και των επιπλέον πτυχίων 
των κρινοµένων, σε εκείνα που έχουν συνάφεια µε τη θέση που διεκδικεί ο 
υποψήφιος και σε εκείνα που δεν έχουν. Για τα πρώτα να προβλέπεται 
ικανός αριθµός αξιολογικών µονάδων, ενώ τα άλλα να µοριοδοτούνται 
συµβολικά.  

5. Να υπάρχει ανώτατο όριο στις αξιολογικές µονάδες από µοριοδοτούµενα 
κριτήρια, ανάλογα µε τα καθήκοντα που πρόκειται να ασκήσει ο υποψήφιος. 
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Στα διοικητικά π.χ. για τους σχολικούς συµβούλους και στα επιστηµονικά 
για τους υποψήφιους ∆ιευθυντές και Προϊσταµένους Εκπαίδευσης. 

6. Η επιλογή των Υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων να γίνεται από το 
Σύλλογο ∆ιδασκόντων. Οι Υποδιευθυντές να τοποθετούνται σε όλες τις 
σχολικές µονάδες ανεξαρτήτως αριθµού τµηµάτων. 

7. Στα Συµβούλια επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Σχολικών 
Συµβούλων να µετέχουν εκπρόσωποι του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. 

8. Να καταργηθεί το 6ο διορισµένο µέλος (Σχ. Σύµβουλος) το οποίο µετέχει 
σήµερα στα Υπηρεσιακά Συµβούλια όταν επιλέγουν τους ∆ιευθυντές 
σχολικών  των µονάδων. 

 
Σε ό,τι αφορά στο Π.∆. 1/2003 για τα Υπηρεσιακά Συµβούλια (ΠΥΣ∆Ε, 

ΑΠΥΣ∆Ε, ΚΥΣ∆Ε) ζητούµε να γίνουν δεκτές οι σχετικές προτάσεις που έχει 
καταθέσει το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ (σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται: 
http://www.olme.gr/2002/simvoulia240702.htm ).  

Επίσης, στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των αιρετών 
εκπροσώπων των καθηγητών δικαίωµα συµµετοχής να έχουν τα οικονοµικά 
τακτοποιηµένα µέλη των ΕΛΜΕ.  

Να θεσµοθετηθεί ο δεύτερος βαθµός κρίσης για όλα τα υπηρεσιακά θέµατα 
των εκπαιδευτικών, συνεπώς και για τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης από 
το ανώτερο για κάθε περίπτωση Υπηρεσιακό Συµβούλιο. 
 Επειδή, τέλος, αποτελεσµατική ∆ιοίκηση δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τον 
απαιτούµενο αριθµό καταρτισµένων διοικητικών υπαλλήλων, επιβάλλεται η άµεση 
κάλυψη των κενών, τόσο σε επίπεδο σχολικών µονάδων όσο και στις περιφερειακές 
υπηρεσίες και στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. 
 Μέχρι να καλυφθούν όλα τα κενά να αποσπώνται στις θέσεις αυτές 
εκπαιδευτικοί, µε αίτησή τους και ύστερα από πρόταση των αρµοδίων κατά 
περίπτωση Υπηρεσιακών Συµβουλίων των εκπαιδευτικών. Οι αποσπασµένοι 
εκπαιδευτικοί να λαµβάνουν τα µόρια της περιοχής που αποσπώνται και όχι αυτά της 
οργανικής τους θέσης.  
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