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Μια πρόταση άμεσης εφαρμογής, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής & αποτελεσματικής 

μεταρρύθμισης 

Είναι ευρεία η αποδοχή της διαπίστωσης  πως «ο άξονας Δομή & Διοίκηση της Εκπαίδευσης είναι 

βασικός αλλά υποτιμημένος από την εκπαιδευτική κοινότητα». Η  σχετικά  πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (2016) 

για τη διαδικασία επιλογής διευθυντών που καθόριζε ο 4327/2015, αποτέλεσε την αφορμή της κριτικής 

πρότασης αλλαγής του, η οποία παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο. 

Κάποιες σημειώσεις «περί δημοκρατίας» 

• Οι δημοκρατικές πεποιθήσεις αποτελούν μια πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία, που περιλαμβάνει: 

συναγωνισμό, όχι αποκλεισμούς, ανοχή, συμβιβασμούς, διαβούλευση, αλληλεγγύη, γενναιοδωρία, 

φροντίδα και τη χρήση ποινών και διαχωρισμού των εξουσιών (Schutz, 2008) 

• Η δημοκρατική συμμετοχή είναι ένα σπουδαίο μέσο για την αυτοανάπτυξη και την αυτοσυνείδηση (Apple, 

2010) 

• ...στην εκμάθηση της δημοκρατίας, δηλαδή στο να δημιουργεί ένα περιβάλλον στα σχολεία μέσα στο οποίο 

οι δημοκρατικές αρχές βιώνονται έμπρακτα, ώστε να κατανοούνται (West-Burnham, 2005)  

• Μια αναφορά της Επιτροπής για το Σουηδικό σχολείο του 1948: «καθήκον του δημοκρατικού σχολείου είναι 

να αναπτύξει ελεύθερα και ανεξάρτητα άτομα, για τα οποία η συνεργασία είναι αναγκαιότητα και 

ευχαρίστηση» (Johanson,  2004) 

• «η δημοκρατία είναι κάτι περισσότερο από μια μορφή διακυβέρνησης, είναι κυρίως ένας τρόπος 

αλληλοσυσχετισμένης ζωής και συνδεδεμένης επικοινωνιακής εμπειρίας» (Dewey)  

• Κατά τον Salo (2008), το σχολείο μοιάζει με θεατρική αρένα, όπου η λήψη των αποφάσεων θυμίζει πάλη και 

η συνεδρίαση ένα θεατρικό έργο. Με άλλα λόγια όλοι συμμετέχουν σε μια παράσταση. Με αυτόν τον τρόπο 

ερμηνεύεται η ποικιλία και η διαφορετικότητα των απόψεων, στάσεων και αντιπαραθέσεων σε ζητήματα 

που πολλές φορές δεν έχουν άμεση σχέση με το υπό απόφαση συζητούμενο θέμα αλλά καθορίζονται από 

τις προκαταλήψεις, τα προσωπικά συμφέροντα και τις ενδεχόμενες αντιπάθειες των μελών του οργάνου.  

• Και όπως ορθά επισημαίνει ο Freire, «υπάρχει ενότητα μεταξύ πράξης και θεωρίας μέσω της οποίας αυτές  

δομούνται, διαμορφώνονται σε σταθερή κίνηση από την πράξη στη θεωρία και ξανά σε νέα πράξη».   

 

Mia έρευνα1 (από πολλές παρόμοιες)  

 

 Το δείγμα 274 εκπαιδευτικοί από την Αττική. 

 
1 Οτζάκογλου Θ., Παπακωνσταντίνου Γ. (2012) 
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Τα ευρήματα της έρευνας 

Ο  Σύλλογος Διδασκόντων: αποφασίζει στο 75% των σχολείων για την πλειοψηφία των θεμάτων, ενώ παίρνει 

απόφαση για το 46% των θεμάτων, αλλά για το 23% των θεμάτων αποφάσισε ο Δ/ντής 

Ο Εκπαιδευτικός: το 51% συμμετέχει ενεργητικά, το 42,4% δεν συμμετέχει. Μόνο στο 37% των θεμάτων 

λαμβάνει το λόγο. Το 49,4% επιθυμεί αυτοτελή διοικητική οντότητα του ΣΔ, ενώ το 48% θεωρεί τον ΣΔ μέρος (με 

τον Δ/ντη) ενός διοικητικού σχήματος και το 2,6% είναι αρνητικό σε διοικητικές αρμοδιότητες 

Ορισμένες, ακόμη, υποβοηθητικές επισημάνσεις  

Η λειτουργία της διοίκησης, δηλαδή ο σχεδιασμός-προγραμματισμός τόσο μακροπρόθεσμα όσο και 

άμεσα επιχειρησιακά μέσω της αξιοποίησης κατάλληλων εργαλείων, η οργάνωση δομών σύμφωνα με τους 

κανόνες της Οργανωσιακής θεωρίας, η διεύθυνση - συνεργασία προσώπων και η διαχείριση υλικών μέσων και 

πόρων, η αποτίμηση της λειτουργίας και η εποπτεία -  έλεγχος επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων, συνιστούν 

το πλαίσιο άσκησής της. 

Σε Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη καταγράφεται η δυσκολία πολλών εκπαιδευτικών που ασκούν 

διοικητικό έργο, στο να εφαρμόσουν στοιχειώδεις κανόνες διοικητικής λειτουργίας, όπως για παράδειγμα τον 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.  

Και κάποια, ακόμη, στοιχεία 

Το Υπουργείο Παιδείας είναι ιστορικά από τους πρώτους και σήμερα ο μεγαλύτερος εργοδότης στη 

χώρα, καθώς απασχολεί 170.000 ανθρώπους (εκπαιδευτικούς ΔΕ & ΠΕ και διοικητικούς, περίπου 6500 οι 

τελευταίοι) με 54 αποκεντρωμένες υπηρεσίες - παραρτήματα και εποπτεύει δεκάδες φορείς κάθε είδους. 

Συνολικά, το 2016-2017, 500 εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι σε διοικητικές δομές στην Κεντρική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Παιδείας & 1600 σε περιφερειακές υπηρεσίες, συνδεδεμένες μαζί του. 

Σε ρόλο Προϊσταμένων Διοίκησης σήμερα υπηρετούν: 

• σε θέσεις Γενικών Διευθυντών2 13 εκπαιδευτικοί (Περιφερειακοί Διευθυντές), 

•  σε θέσεις Διευθυντών διοίκησης 116 εκπαιδευτικοί (Διευθυντές ΔΔΕ & ΔΠΕ) 

• σε θέσεις Τμηματαρχών, 142 εκπαιδευτικοί, επικεφαλής των εκπαιδευτικών τμημάτων των ΔΔΕ & ΔΠΕ και 

Υπουργείο Παιδείας.  

• δεν περιλαμβάνονται οι 700, περίπου, εκπαιδευτικοί με ρόλο Σχολικού Συμβούλου και οι οποίοι ασκούν 

ενίοτε και διοικητικό έργο. 

Σήμερα  (2016) στη χώρα έχουμε: 

• 4532 Δημοτικά σχολεία και από αυτά 

o  3345 μέχρι 6 θέσεις 

o  1187 με περισσότερες από 6 

• 5159 Νηπιαγωγεία.  

• Στη Δευτεροβάθμια έχουμε συνολικά 3335 σχολικές μονάδες κάθε τύπου (Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια, 

Ευρωπαϊκής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής, Ειδικ. Επαγγελματ. Γυμνάσια, γυμνάσια Μειονοτικής, Εσπερινά κάθε 

τύπου κ.α). Από αυτά έχουμε: 

o 1448 Ημερήσια Γυμνάσια & 49 Εσπερινά,  

o 989 Ημερήσια Γενικά Λύκεια & 48 Εσπερινά,  

o 323 Ημερήσια ΕΠΑΛ & 74 Εσπερινά.  

Από το σύνολο αυτών των τύπων σχολείων, έχουμε με βάση το πλήθος των τμημάτων: 

• 330 σχολικές μονάδες μέχρι 3 τμήματα 

 
2 Τυπικά η ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα εξέλιξης ενός διοικητικού υπαλλήλου 
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• 9 σχολικές μονάδες με περισσότερα από 30 τμήματα 

• 5 ΕΠΑΛ με περισσότερα από 27 τμήματα (μέχρι 34) 

• 33 ΕΠΑΛ έχουν μόνο 3 τμήματα 

•  1 εσπερινό ΕΠΑΛ 31 τμήματα 

•  1 εσπερινό με 5 τμήματα 

•  Έχουμε 1 Γυμνάσιο με 25 τμήματα και 

•  1 Γυμνάσιο με 1 τμήμα 

•  1 Λύκειο με 25 τμήματα και 

•  1 Λύκειο με 2 τμήματα. 

Με βάση τη γεωγραφική διασπορά οι σχολικές μονάδες  κατανέμονται (ενδεικτικά): 

• το 6% σε δυσπρόσιτες περιοχές 

• το 18% σε νησιά 

• το 22% στην Αττική 

Ενδεικτικά επίσης σε 1080 Δημοτικά σχολεία, ο Διευθυντής έχει πλήρες διδακτικό ωράριο. Σε 1500 περίπου 

σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας δεν ορίζεται θέση Υποδιευθυντή, ενώ σε 1200 υπάρχει 1 και σε 225 

υπάρχουν 3 υποδιευθυντές. 

Τι να κάνουμε;3 

Είναι περισσότερο από εμφανής η γεωγραφική ανισοκατανομή και το άνισο των μεγεθών των σχολικών 

μονάδων, η πανσπερμία (πολλαπλών αφετηριών) στη σύνθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η 

προβληματική, πλέον, οργανωτική δομή με τα πολλαπλά επίπεδα «φίλτρων» στη διοικητική αλυσίδα με άμεση 

συνέπεια τη σύγχυση ρόλων (επιτελικού-εκτελεστικού) & αρμοδιοτήτων. Όλα αυτά οδηγούν στο μόνο δυνατό 

αποτέλεσμα, στα πολλαπλά χάσματα παρεχόμενης εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού αποτελέσματος, κατά αρχάς 

ως προς την ποιότητά τους. 

Στη συνέχεια προτείνονται, συνοπτικά, μερικές κομβικής σημασίας παρεμβάσεις που στόχο έχουν και τη 

διεύρυνση και την εμβάθυνση της δημοκρατικής κουλτούρας και λειτουργίας, κυρίως στο σκέλος της ανάληψης, 

έμπρακτα, των ευθυνών που προκύπτουν από το πλαίσιο αρμοδιοτήτων το οποίο και σήμερα ισχύει στο επίπεδο 

της σχολικής μονάδας και κυρίως η διαμόρφωση ενός πλαισίου «βιωματικής δημοκρατίας», πλήρως 

διαφοροποιημένης από την «συνθηματολογικά εξαγγελόμενη». 

Σχετικά με το Δ/ντή-ντρια σχολείου, προτείνονται ως άμεσες παρεμβάσεις οι ακόλουθες: 

1. Στο επίπεδο των σχολικών μονάδων και για τα Δημοτικά μέχρι 6 θέσεων καθώς και μέχρι 3 τμημάτων στη 

Δευτεροβάθμια, το ρόλο του σημερινού Διευθυντή αναλαμβάνει ο «Αναπληρωτής Διευθυντής» ή ο 

«Συντονιστής Εκπαιδευτικός» και με τις εξής προϋποθέσεις: 

a. Η θητεία του είναι ετήσια 

b. Υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της μονάδας αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο ρόλο με επιλογή 

τυχαία ή και προτεινόμενη από τον ΣΔ προς τον Περιφερειακό Διευθυντή 

c. Υπάρχει επιμίσθιο (το ½ του προβλεπόμενου για το Διευθυντή Γυμνασίου) και μείωση του 

διδακτικού ωραρίου κατά 30% - 50% του υποχρεωτικού. 

 
3 Αν και παραπέμπει στο γνωστό έργο του Β.Ι. Λένιν του 1901-1902, ωστόσο παρόμοια, επισημαίνω πως όσο και να τα 
«ανακατέψουμε», εφόσον τα βασικά υλικά παραμένουν κατά βάση ίδια (βασικές οργανωτικές δομές, κριτήρια μοριοδότησης, 
διαδικασίες επιλογής κ.α) η σούπα δεν θα νοστιμέψει. Πρέπει να αλλάξει η συνταγή και των υλικών και της ποιότητάς τους, 
αλλά και οι διαδικασίες «παρασκευής». Με άλλα λόγια είναι καιρός να τα «βάλουμε» με το Κράτος και τις δομές του, που 
μέχρι σήμερα έχουν δομηθεί ώστε από τη μία να εμποδίζουν, αν όχι και να ακυρώνουν, κάθε φιλολαϊκή και κοινωνικά δίκαιη 
πολιτική και από την άλλη να καθιστούν «αναγκαία» την «πολιτική-κομματική» διαμεσολάβηση κάθε συστημικού 
Μαυρογυαλούρου, αλλοιώνοντας στη συνείδηση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων την έννοια της 
«εκπροσώπησης» τους και της ισχύος - επιλογής της ψήφου τους, εν τέλει της αποτελεσματικότητας της ίδιας της 
Δημοκρατίας. 
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2. Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας με περισσότερες από 6 θέσεις και μέχρι 12 θέσεις, καθώς και σε 

σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας μέχρι 9 τμήματα ορίζεται Δ/ντής-ντρια χωρίς τις πρόσθετες 

προϋποθέσεις που προβλέπονται για τις μεγαλύτερου μεγέθους σχολικές μονάδες. Επίσης δεν ορίζεται 

υποδιευθυντής. Η διαδικασία επιλογής του καθορίζεται από σχετική κρίση διευρυμένης επιτροπής σε 

επίπεδο Περιφέρειας (ενιαιοποίηση διαδικασιών & κριτηρίων) στη βάση μετρήσιμων αντικειμενικών 

στοιχείων, δομημένης συνέντευξης (εάν είναι περισσότεροι του ενός οι υποψήφιοι για την ίδια σχολική 

μονάδα 1ης προτίμησης). Στη διευρυμένη αυτή επιτροπή μπορεί να μετέχει και εκπαιδευτικός από την 

μονάδα 1ης προτίμησης, με τυχαία επιλογή του. 

3. Σε όλες τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες (μεγάλες) η επιλογή Δ/ντή-τριας καθορίζεται από την κατοχή ή μη 

«ειδικών γνώσεων & δεξιοτήτων»4 και με αποδεδειγμένη «εκπαιδευτική – διδακτική και διοικητική 

εμπειρία». Πιο συγκεκριμένα: 

a. Υποχρεωτική Πιστοποίηση «Διοικητικής Επάρκειας» μέσω  προγράμματος (σε πρώτη φάση 

ταχύρυθμου & εξ αποστάσεως) που είναι δυνατόν να υλοποιηθεί άμεσα από το ΕΚΔΔΑ. Η 

παρακολούθηση σε πρώτη φάση γίνεται με τυχαία κλήρωση των αιτούντων να καταλάβουν θέσεις 

Δ/ντή-ντριας στις συγκεκριμένες και μόνο μεγάλες σχολικές μονάδες και θα υπάρχει αυστηρή 

διαδικασία τελικής πιστοποίησης με ελάχιστο βαθμό το 40% του οριζόμενου ως «άριστα». Είναι 

δυνατόν στο επόμενο 3μηνο-5μηνο να επιμορφωθούν αρκετές χιλιάδες, αριθμός απόλυτα 

ικανοποιητικός, αφού οι ανάγκες δεν υπερβαίνουν τις 2000 θέσεις Δ/ντών-ντριών.  

b. Συνολική & Διδακτική Υπηρεσία για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης κατ΄ελάχιστον 15 χρόνια 

c. Η έκφραση γνώμης εκ μέρους του ΣΔ παραμένειi και εστιάζεται στην αποτίμηση & προσφορά, του 

«απερχόμενου» Δ/ντή-ντριας. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει δεν θα συνεκτιμάται κατά την 

«Συνέντευξη». Η ψηφοφορία θα έχει μόνο χαρακτήρα αποκλεισμού5, από τη διαδικασία. Δηλαδή 

εφόσον η βαθμολόγηση (επί συγκεκριμένων κριτηρίων) δεν θα υπερβαίνει το 40% του οριζόμενου ως 

«άριστα», ο/η υποψήφιος/α ξανά  & διατελέσας Δ/ντής-ντρια θα αποκλείεται από  τη συνέχεια.ii Η 

πιστοποίηση των «ειδικών γνώσεων» περιλαμβάνει την κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην 

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΟΔΕ), ο οποίος και θα μοριοδοτείται με πλέον του 50% των 

μορίων άλλων τίτλων (μεταπτυχιακών ή διδακτορικών αντίστοιχα)6. Με τον ίδιο τρόπο 

αντιμετωπίζεται και το Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Διδασκαλείου για τους εκπαιδευτικούς 

της Πρωτοβάθμιας, καθώς αποτελεί «ειδική γνώση». Σε περίπτωση κατοχής και των δύο 

συγκεκριμένων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ένας 

από τους δύο με την αυξημένη μοριοδότηση. 

d. Μοριοδοτούνται όλοι7 οι μεταπτυχιακοί τίτλοι 

που διαθέτει ένας υποψήφιος/α με στάθμιση, όπως 

αναφέρεται προηγουμένως. 

e.  Μοριοδότηση της όποιας διοικητικής εμπειρίας: 

1/2 μόριο ανά έτος εφόσον πρόκειται για σχολικές 

μονάδες (είτε ως Δ/ντή είτε Υποδιευθυντή) & 1 μόριο 

ανά έτος εφόσον πρόκειται για ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή φορείς  

εποπτευόμενους από το ΥπΠαιδείας.  

Στις σχολικές μονάδες αυτής της κατηγορίας 

διατηρείται ο αριθμός των υποδιευθυντών με βάση 

 
4 όχι γενικά και αφηρημένα «αυξημένων προσόντων» 
5 Ελέγχεται ενδελεχώς η «συνταγματικότητά» της (με βάση και την απόφαση του ΣΤΕ) και σε περίπτωση που κριθεί ως 
συμβατή αποτελεί το πλέον δυνατό χαρτί στην αξιολόγηση και τη λογοδοσία των στελεχών 
6 Εάν, για παράδειγμα, η κατοχή ΜΔΕ λαμβάνει 4 μόρια & το Διδακτορικό 6, στο γνωστικό πεδίο της ΟΔΕ θα λαμβάνει 6 & 9 
αντίστοιχα, αναδεικνύοντας το αναγκαίο της πιστοποιημένης ειδικής γνώσης. 
7 Η «λογική» μη μοριοδότησης περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων, όπως περιλαμβάνεται στον Ν.4327/2015, 
είναι απλά παράλογη, αντιεπαγγελματική & φιλοσοφικά μετέωρη. Φυσικά, με στάθμιση διαφορετική μεν, όχι μηδενική 
όμως.  

Προσοχή:  Η «εξίσωση» της μοριοδότησης της 

προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης (Δ/ντή ή 

Υποδιευθυντή) συνδέεται με το εν συνεχεία 

στοιχείο της εκ περιτροπής ανάληψης της 

θέσης του Υποδιευθυντή, ώστε να λειτουργεί 

ως πρόσθετο κίνητρο δημοκρατικής ευθύνης 

και συμμετοχής. 
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τον αριθμό των τμημάτων και καθιερώνεται ως ειδοποιός διαφορά μια βαθιά δημοκρατική μεταρρύθμιση8:  

 

 

 

 

 

 

 
i Η διατήρηση της «ψηφοφορίας» των μελών του ΣΔ, ακόμη και αν προσθέσουμε μετρήσιμα κριτήρια τα 
οποία θα σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ρόλου, θα αποτελέσει δικαιολογία προσφυγών, καθώς 
είτε αποκλείονται από την «συγκεκριμένη» αποτίμηση, όλοι όσοι δεν έχουν διατελέσει διευθυντές είτε 
θα «αποτιμηθούν» αυθαίρετα τα όποια ζητούμενα. Αντίθετα η συγκεκριμένη πρόταση ενδυναμώνει την 
κουλτούρα «λογοδοσίας» των στελεχών και την αίσθηση δικαιώματος των εκπαιδευτικών «να κρίνουν». 
Άλλωστε η «απόρριψη» τελικά της γνώμης των εκπαιδευτικών, στις περιπτώσεις που ενώ εψήφισαν 
συγκεκριμένο υποψήφιο, τελικά επελέγη άλλος (πχ ο μειοψηφών λόγω περισσότερων μορίων), 
αλλοιώνει και δεν ενισχύει το «δημοκρατικό βίωμα».  
ii Εναλλακτικά είτε μπορεί σε πρώτη φάση να γίνει με τυχαία δειγματοληπτική ψηφοφορία με 
συμμετοχή από το 35% του εκπαιδευτικού δυναμικού της σχολικής μονάδας (μέσω του συστήματος 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του ΕΔΕΤ) και επαναλαμβάνω μόνο για τους ήδη υπηρετούντες ως Δ/ντές-
ντριες, το δε αποτέλεσμα να συνεκτιμάται από την Επιτροπή που θα διενεργήσει τη Συνέντευξη, είτε 
ακόμη η προταθείσα «εκπροσώπηση» του ΣΔ μέσω εκπαιδευτικού που θα μετέχει στην Επιτροπή 
Κρίσης και για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 
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8 Η δημοκρατία βιώνεται στην πράξη μέσω της ανάληψης ευθύνης και μάλιστα στο ορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων & 
καθηκόντων. Βιώνουν την αντίληψη του Εκπαιδευτικού Λειτουργού ο οποίος μετέχει ενεργά σε όλο το φάσμα 
αρμοδιοτήτων & υποχρεώσεων και κυρίως απορρίπτουν έμμεσα & βιωματικά την ανάγκη ύπαρξης «manager» για τη 
σχολική μονάδα. 

η υποχρεωτικότητα υπηρέτησης στη θέση του Υποδιευθυντή, περιοδικά, 

όλων των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού με ετήσια θητεία και 

εναλλαγή με βάση απόφαση του ΣΔ. Διατηρούνται τα κίνητρα (επίδομα 

θέσης, μείωση ωραρίου). 
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