
 

 

Για την ακφρωςη τησ απόφαςησ που αφορά τισ θζςεισ  διευθυντϊν 

 Οι κρίςεισ διευκυντϊν ςχολείων που ζγιναν το 2011 άφθςαν πίςω τουσ πολλά παράπονα για 

τον τρόπο που ζγιναν. Το ςωματείο από τθν πρϊτθ ςτιγμι είχε καταγγείλει τθ διαδικαςία που 

ακολουκικθκε δθμόςια με αναφορζσ ςτα ςχολεία και ςτον τφπο, αλλά και με παραςτάςεισ 

διαμαρτυρίασ ςτθ διεφκυνςθ δευτεροβάκμιασ και ςτθν περιφζρεια. Το βάροσ είχε δοκεί ςτθν 

παράνομθ ςφνκεςθ του 7μελοφσ ςυμβουλίου επιλογισ, αλλά και του πενταμελοφσ ΠΥΣΔΕ. Κάποιοι 

ςυνάδελφοι επζλεξαν το δφςκολο δρόμο του δικαςτικοφ αγϊνα και δικαιϊκθκαν. Το διοικθτικό 

εφετείο Πατρϊν με τθν 207/14 απόφαςι του   ακυρϊνει την  υπ’ αριθ.Φ.32.3/6191/11-08-11 

απόφαςη   του Περιφερειακοφ  Δ/ντή  Π.και Δ. Εκ/ςησ  για τυπικό λόγο (παράνομθ ςφνκεςθ 

5μελοφσ  ΠΥΣΔΕ)  με ρθτι αναφορά     ότι  αυτόσ  ο λόγοσ  «ςυνιςτά παραβίαςη τησ  αρχήσ τησ 

αμεροληψίασ». Με τθν ακφρωςθ τθσ υπ’ αριθ.Φ.32.3/6191/11-08-11 ακυρϊνονται οι 

τοποθετήςεισ  όλων  των  Δ/ντϊν  των ςχολείων τησ  Ηλείασ και  όλοι  οι διευθυντζσ βρίςκονται  

χωρίσ  διευθυντική   θζςη. Η δε υπόκεςθ αναπζμπεται ςτθ διοίκθςθ, θ οποία καλείται να κρίνει εκ 

νζου και να τοποκετιςει τουσ διευκυντζσ.  

 Η απόφαςθ αυτι γνωςτοποιικθκε ςτθ διοίκθςθ ςτισ 14 Απριλίου 2014 και ακόμα δεν ζχει 

εκτελεςτεί με ευκφνθ του περιφερειακοφ διευκυντι και του διευκυντι δευτεροβάκμιασ Ν. Ηλείασ. 

Μάλιςτα ο διευκυντισ Β/Βάκμιασ αναγκάςτθκε να εμφανίςει τθν απόφαςθ τον Ιοφνιο μετά από 

ςυνεχείσ πιζςεισ μασ. Στισ 30/06, το ΠΥΣΔΕ με πλειοψθφία των τριϊν μελϊν τθσ διοίκθςθσ 

τοποκετεί 4 διευκυντζσ ςε κενοφμενεσ κζςεισ, αγνοϊντασ τουσ δυο ςυναδζλφουσ που δικαιϊκθκαν 

από το εφετείο. Μια απόφαςθ ξεκάκαρα παράνομθ αφοφ ςτθρίηεται ςτθν απόφαςθ υπ’ 

αριθ.Φ.32.3/6191/11-08-11 που ακφρωςε το εφετείο. Οι εν λόγω ςυνάδελφοι κατακζτουν 

ζνςταςθ προσ το ΠΥΣΔΕ εναντίον τθσ απόφαςθσ τθσ 30θσ Ιουνίου, τθν οποία θ διοίκθςθ δεν 

εμφανίηει, δεν ενθμερϊνει τουσ αιρετοφσ και τελικά τθν οποία επανζφεραν οι αιρετοί του κλάδου, 

αφοφ τθν πιραν ςτα χζρια τουσ από τουσ δυο ςυναδζλφουσ ςτισ 13 Αυγοφςτου, ςε ςυνεδρίαςθ του 

ΠΥΣΔΕ με τθ νζα νόμιμθ ςφνκεςι του. Η ςυηιτθςθ για τθν ζνςταςθ αναβάλλεται για τα τζλθ 

Αυγοφςτου, ωςτόςο δεν καλείται εκ νζου το ΠΥΣΔΕ, ενϊ ςτισ 8/9  το ΠΥΣΔΕ και τοποκετεί 

διευκυντζσ ςτισ κενζσ/ κενοφμενεσ κζςεισ των ςχολείων του νομοφ, χωρίσ να υλοποιθκεί 

πρωτφτερα θ απόφαςθ του εφετείου για τθν τοποκζτθςθ των δυο ςυναδζλφων που δικαιϊκθκαν. 

Οι αιρετοί του κλάδου μασ αφοφ ζκαναν διλωςθ ςτθλιτεφοντασ το γεγονόσ ωσ παράβαςθ 

κακικοντοσ και επιφυλαςςόμενοι για τα δικαιϊματά τουσ, αποχϊρθςαν από τθ διαδικαςία. Ο δε 

διευκυντισ με περιςςι αλαηονεία κεϊρθςε ότι μπορεί να πάρει τθν προςωπικι ευκφνθ για αυτιν 

τθν κατάφωρθ μθ εκτζλεςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. Σε μια εποχι που πολλοί διοικθτικοί 

παράγοντεσ επικαλοφνται τθν εφαρμογι των νόμων, για να επιβάλλουν αντιπαιδαγωγικά μζτρα, 

πωσ οι επικεφαλισ τθσ διοίκθςθσ περιφρονοφν δικαςτικζσ αποφάςεισ;  



 Το πιο ςθμαντικό είναι ότι 2 ςυνάδελφοι, που με μεγάλο κόπο και ζξοδα ςφρκθκαν ςτθ 

δικαςτικι οδό και δικαιϊκθκαν, δεν μποροφν να τοποκετθκοφν ςε ςχολεία, επειδι κάποιοι 

διοικθτικοί παράγοντεσ δεν το επιτρζπουν με το «ζτςι κζλω».  

Εκτόσ αυτοφ, για αυτζσ τισ δυο τοποκετιςεισ προςζφυγε ςτο ςυμβοφλιο τθσ επικρατείασ ο 

πειφερειακόσ διευκυντισ. Θζλοντασ προφανϊσ να κρφψει τισ ευκφνεσ του για τισ κρίςεισ του  2011 

και τθ ςφνκεςθ των ςυμβουλίων. Δεν μπορεί για ζνα προςωπικό γινάτι να αναβάλει τθσ εφαρμογι 

μιασ δικαςτικισ απόφαςθσ, εμπλζκοντασ   μάλιςτα τθν υπθρεςία του ςε μια ανοφςια  δικαςτικι 

διαμάχθ. 

 Ποιοσ νόμοσ κυριαρχεί ςτα εκπαιδευτικά πράγματα του νομοφ μασ; Πϊσ είναι δυνατόν  2-3 

ςτελζχθ με υςτερόβουλουσ ςκοποφσ να κακυςτεροφν τθν εφαρμογι δικαςτικϊν αποφάςεων εδϊ 

και 5 μινεσ; 

 Ζθτάμε να εφαρμοςτεί άμεςα θ απόφαςθ που δικαιϊνει τουσ ςυναδζλφουσ. 

 


