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Abstract: This article examines the qualitative evaluation methods for the candidate 

headteachers by forming a comparative analysis between the interview, which is an 

intertemporal evaluation tool, and the anonymous voting applied by Law 4327/2015. In 

particular, a primary qualitative survey was conducted with semi-structured telephone 

interviews with 43 participants from the 13 Regional Directorates of Education in order for 

the sample to be representative. According to the research findings, the anonymous voting 

failed to cure previous asymmetries, as it, de facto, reproduced peculiar interdependencies 

between voters and candidates, harmonizing with the transactional leadership. Therefore, it is 

necessary to reform the framework and the selection criteria for headteachers in order to 

select the most suitable and capable candidates. 
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Πεξίιεςε: Τν παξόλ άξζξν αζρνιείηαη κε ηηο κεζόδνπο πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο ησλ 

ππνςήθησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξνβαίλνληαο ζε κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο 

ζπλέληεπμεο, πνπ απνηειεί δηαρξνληθά αμηνινγηθό εξγαιείν, θαη ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο 

πνπ εθαξκόζηεθε κε ην Νόκν 4327/2015. Δηδηθόηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο 

πνηνηηθή έξεπλα κε εκηδνκεκέλεο ηειεθσληθέο ζπλεληεύμεηο ζε 43 ζπκκεηέρνληεο από ηηο 13 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ ην δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό. 

Όπσο θάλεθε, ε κπζηηθή ςεθνθνξία δελ θαηόξζσζε λα ζεξαπεύζεη πξνγελέζηεξεο 

αζπκκεηξίεο, θαζώο, de facto, αλαπαξήγαγε ηδηόηππεο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμύ εθινγέσλ θαη 

εθιεγόκελσλ, ελαξκνληδόκελε κε ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία. Ψο εθ ηνύηνπ, θξίλεηαη αλαγθαίν 

λα γίλεη αλακόξθσζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ θξηηήξησλ επηινγήο δηεπζπληώλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηιέγνληαη νη θαηαιιειόηεξνη θαη ηθαλόηεξνη ππνςήθηνη. 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηεπζπληέο, Σπλέληεπμε, Μπζηηθή Χεθνθνξία, Σπλαιιαθηηθή Ζγεζία, 

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή 
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Δηζαγσγή 

Ζ επηινγή ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ απνηειεί κείδνλ θαη θιέγνλ δήηεκα, ηόζν γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, όζν θαη γηα ηνπο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, γεγνλόο 

πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηα αιιεπάιιεια ζεζκηθά θείκελα πνπ αθνξνύλ ζηηο θξίζεηο 

δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ, αιιά θαη ηηο ζπλερείο θαηαγγειίεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνθξαηία θαη 

δηαθάλεηα ησλ αμηνινγηθώλ δηαδηθαζηώλ, ηδίσο αλ ζπλεθηηκεζεί ε ηεξαξρηθή θαη 

ζπγθεληξσηηθή κνξθή ηνπ αθξαία γξαθεηνθξαηηθνύ ειιεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

(Κνπηνύδεο & Σππξηάδνπ, 2018). 

Δηδηθόηεξα, ηα θξηηήξηα επηινγήο ζηειερώλ ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο: 1) ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε-δηδαθηηθή εκπεηξία, 2) ηελ επηζηεκνληθή-

παηδαγσγηθή ζπγθξόηεζε (ηίηινη ζπνπδώλ), 3) ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη γεληθή ζπγθξόηεζε 

ησλ ππνςήθησλ πνπ αμηνινγείηαη δηαρξνληθά κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο (ζε όια ηα ζεζκηθά 

θείκελα πιελ ηνπ Ν. 4327/2015) ή κέζσ ηεο ςεθνθνξίαο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ (βάζεη 

ηνπ Ν. 4327/2015) θαη 4) ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (αμηνινγηθέο εθζέζεηο) 

(Παγνύλε, 2012). 

Τν παξόλ άξζξν αζρνιείηαη κε ηελ ηξίηε θαηεγνξία ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, θαζώο εμεηάδεη 

ηηο ζηάζεηο θαη απόςεηο ησλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ, πξνβαίλνληαο ζε κηα ζύγθξηζε ησλ δύν δηαθξηηώλ αμηνινγηθώλ 

εξγαιείσλ, ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο.  

1.  Η επηινγή ησλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζην ειιεληθό ζπγθείκελν  

Κη ελώ ζηελ Διιάδα ε επηινγή ζηειερώλ γίλεηαη κε εληαία θξηηήξηα, ζε θάπνηεο ρώξεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ αθνινπζνύληαη απνθεληξσκέλεο πξαθηηθέο (π.ρ. Φηλιαλδία, Σνπεδία, Ννξβεγία, 

Γαλία), θαζώο ε αξκνδηόηεηα ηεο επηινγήο αλήθεη ζην δήκν, πνπ δηαθνξνπνηεί ηα θξηηήξηα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ (Μαδεκιήο, 2014). Ο Καηζαξόο (2008, ζ. 188) νκαδνπνηεί ηνλ 

ηξόπν θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο ζε 15 ρώξεο-κέιε ηεο Δ.Δ. 

θαηαιήγνληαο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) ν/ε δηεπζπληήο/α επηιέγεηαη από ηελ θεληξηθή 

ππεξεζία -βάζεη εζληθνύ πίλαθα δηεθδηθνύλησλ- πνπ απνηηκά ηα επηζηεκνληθά, παηδαγσγηθά 

θαη δηνηθεηηθά πξνζόληα/ηθαλόηεηεο κέζσ βηνγξαθηθώλ, ζπλεληεύμεσλ θη άιισλ εξγαιείσλ 

(Γαιιία, Γεξκαλία, Απζηξία, Βέιγην, Διιάδα, Ηηαιία, Λνπμεκβνύξγν), 2) ν/ε 

δηεπζπληήο/ηξηα επηιέγεηαη από ηε ζξεζθεπηηθή (Ηξιαλδία) ή ηνπηθή-πεξηθεξεηαθή αξρή 

(Αγγιία, Οιιαλδία, Σνπεδία, Φηλιαλδία, Γαλία) κέζσ βηνγξαθηθώλ θαη ζπλεληεύμεσλ, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ θαη 3) ν/ε δηεπζπληήο/α εθιέγεηαη από ην ζρνιηθό ζπκβνύιην θαη 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία).  

Σε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ππνγξακκηζζεί όηη ν Καηζαξόο (ό.π.) εληάζζεη ηελ Διιάδα 

ζηελ πξώηε θαηεγνξία, ιόγσ ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηαρξνληθά ηζρύεη, κε εμαίξεζε ην Ν. 

4327/2015 βάζεη ηνπ νπνίνπ νη ππνςήθηνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο ζα έπξεπε λα ςεθηζηνύλ από 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 
Τόκνο 9, Τεύρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 233 από 409 

ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ, ιακβάλνληαο ην 20% ησλ έγθπξσλ ςήθσλ γηα λα κελ 

απνθιεηζηνύλ (άξζξν 19, παξ. 4, πεξ. β). Απηόο ν ηξόπνο επηινγήο, πνπ πξνζεγγίδεη 

πεξηζζόηεξν ηελ ηξίηε θαηεγνξία (Σππξηάδνπ, 2018), ζεσξήζεθε ελ ηέιεη αληηζπληαγκαηηθόο 

(Αξγπξνπνύινπ & Σπκεσλίδεο, 2017), ζπλδεόκελνο κε ηα πνιηηηθά κνληέια θαη ηε 

ζπλαιιαθηηθή εγεζία (Ball, 1987), εθόζνλ νη εθινγείο-εθπαηδεπηηθνί-θαη όρη ηα ππεξεζηαθά 

ζπκβνύιηα, όπσο ίζρπε ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλέληεπμεο-, θιήζεθαλ λα ρνξεγήζνπλ ηελ 

εγεηηθή ηαπηόηεηα ζηνπο/ζηηο ππνςήθηνπο/εο δηεπζπληέο/ηξηεο (DeRue & Ashford, 2010). 

Τν δήηεκα ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ππνςεθίσλ απνηειεί πεδίν 

πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηνπο κειεηεηέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νκνζπνλδίεο (ΓΟΔ, ΟΛΜΔ). Ζ ζπλέληεπμε πνπ απνηειεί δηαρξνληθά ην 

θύξην εξγαιείν πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο έρεη δερζεί πνιιέο επηθξίζεηο, ιόγσ ηεο κε δνκεκέλεο 

κνξθήο ηεο, ηεο αδπλακίαο αληηθεηκεληθήο βαζκνιόγεζεο ησλ απαληήζεσλ (Καινγηάλλεο, 

2013) -πνπ αμηνινγνύληαλ βάζεη ηεο ηδενινγηθήο ηαύηηζεο ηνπ ζπλεληεπθηή θαη ηνπ 

ζπλεληεπμηαδόκελνπ, ηεο επηζηεκνληθήο αλεπάξθεηαο ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο ζε δεηήκαηα 

δηνίθεζεο (Γνπξλαξόπνπινο &Κνληάθνο, 2003) θαη ηεο πνιηηηθήο κεξνιεςίαο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηνλ θπβεξλεηηθό έιεγρν (Κνπηνύδεο, 2001), θαζώο έρνπλ γίλεη θαηαγγειίεο γηα 

ππνςήθηνπο/εο πνπ έιαβαλ άξηζηα ζηε ζπλέληεπμε, αθόκα θαη αλ είραλ ειάρηζηα, ίζσο θαη 

κεδεληθά αληηθεηκεληθά πξνζόληα ζε ζρέζε κε ζπλππνςεθίνπο ηνπο (Παπαθσλζηαληίλνπ & 

Αλαζηαζίνπ, 2013). Σε απηό ην πιαίζην ρξεηάδεηαη, επίζεο, λα ζπλεθηηκεζεί ν λεπξαιγηθήο 

ζεκαζίαο ξόινο ησλ αηξεηώλ εθπξνζώπσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πνηνηηθήο 

αμηνιόγεζεο ησλ ππνςήθησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ (Π.Γ. 1/2003, Ν. 4283/2014), γεγνλόο 

πνπ επηβεβαηώλεη όηη ην θνηλσληθό θεθάιαην ηείλεη λα έρεη κεγαιύηεξε ηζρύ από ην 

ζεζκνπνηεκέλν πνιηηηζκηθό (Σππξηάδνπ & Κνπηνύδεο, 2017α, 2017β). 

2. Μεζνδνινγία 

2.1. Δξεπλεηηθό Δξγαιείν  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε παξνύζα έξεπλα ζηνρεύεη ζηελ απνηύπσζε ησλ απόςεσλ 

θαη ζηάζεσλ ησλ εκπιεθόκελσλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πνηνηηθώλ αμηνινγηθώλ εξγαιείσλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξεπλεηηθό εξγαιείν ηεο εκηδνκεκέλεο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο, θαζώο ε 

πνηνηηθή έξεπλα δύλαηαη λα απνθαιύςεη δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ (Πνπξθόο & Γαθέξκνο, 2010).  

Πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεύμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθώο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ εξσηώκελνη/εο από ηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο, 

πξνεγήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα λα γίλεη ε αλαγθαία ελεκέξσζε γηα ην πεξηερόκελν 

ηεο έξεπλαο θαη λα δνζεί ε απαηηνύκελε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ σο πξνο 

ηελ ερνγξάθεζε ηεο ζπλέληεπμεο, ηεξώληαο, έηζη, ηελ εξεπλεηηθή δενληνινγία (Κπξηαδή, 

2011).  
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2.2. Γεηγκαηνιεςία- Γείγκα 

Δλ πξνθεηκέλσ, εθαξκόζηεθε ε αλαινγηθή δεηγκαηνιεςία πνζόζησζεο, θαζώο ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 12 εθπαηδεπηηθνί, 22 δηεπζπληέο/ηξηεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη 9 ππνςήθηνη/εο 

δηεπζπληέο/ηξηεο πνπ δελ θαηέιαβαλ ηε ζέζε πξνθεηκέλνπ κέζσ ησλ δηαθνξεηηθώλ πεγώλ 

δεδνκέλσλ λα επηηεπρζεί θαη ν αλαγθαίνο ηξηγσληζκόο (Σππξηάδνπ, 2018). Παξαθάησ 

αθνινπζεί πίλαθαο (Πίλαθαο 1) κε ην πξνθίι ησλ ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ.  

Πίλαθαο 1 
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3. Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

Σπγθεθξηκέλα, πξνέθπςαλ νη εμήο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ:  

1) νξηζκέλνη/εο εξσηώκελνη/εο ζεσξνύλ ηε ζπλέληεπμε πην απνηειεζκαηηθό εξγαιείν 

αμηνιόγεζεο από ηελ ςεθνθνξία (17 απαληήζεηο, 9 Δδξαησκέλνη/εο Γηεπζπληέο/εο, 2 Νένη/εο 

Γηεπζπληέο/εο, 3 Δθπαηδεπηηθνί, 3 Υπνςήθηνη/εο Γηεπζπληέο/εο) 

2) θάπνηνη/εο εξσηώκελνη/εο ζεσξνύλ ηελ ςεθνθνξία ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ πην 

απνηειεζκαηηθό εξγαιείν αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλέληεπμε, αθόκα θαη αλ είρε θάπνηα 

αξλεηηθά ζεκεία (9 απαληήζεηο, 2 Νένη/εο Γηεπζπληέο/εο, 4 Δθπαηδεπηηθνί, 3 Υπνςήθηνη/εο 

Γηεπζπληέο/εο) 

3) θάπνηνη/εο εξσηώκελνη/εο ζεσξνύλ όηη θαιώο δεηήζεθε ε άπνςε ηνπ ζπιιόγνπ 

δηδαζθόλησλ γηα ηελ επηινγή ησλ δηεπζπληώλ, όκσο, ηαπηόρξνλα ρξεηάδεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε ζπλέληεπμε, όπσο έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο θξίζεο ησλ δηεπζπληώλ 

εθπαίδεπζεο (7 απαληήζεηο, 3 Δδξαησκέλνη/εο Γηεπζπληέο/εο, 1 Νένο Γηεπζπληήο, 3 

Δθπαηδεπηηθνί) 

4) θάπνηνη/εο εξσηώκελνη/εο ζεσξνύλ όηη θαλέλα από ηα ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία αμηνιόγεζεο 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθό θαη θαηά ζπλέπεηα αμηόπηζην (10 απαληήζεηο, 2 Δδξαησκέλνη/εο 

Γηεπζπληέο/εο, 3 Νένη/εο Γηεπζπληέο/εο, 2 Δθπαηδεπηηθνί, 3 Υπνςήθηνη/εο Γηεπζπληέο/εο). 

Σηελ πξψηε θαηεγνξία έρνπκε ηηο πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο (17/43) εξσηώκελσλ -εθ ησλ 

νπνίσλ νη 11 είλαη ελ ελεξγεία δηεπζπληέο θαη 3 ππνςήθηνη-, πνπ ζεσξνύλ όηη ε ζπλέληεπμε 

παξά ηα ηξσηά ηεο ζεκεία είλαη πην απνηειεζκαηηθό εξγαιείν από ηε κπζηηθή ςεθνθνξία 

ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ζηελ νπνία ελππήξρε έληνλν ην πξνζσπηθό ζηνηρείν, γηαηί ηα 

θξηηήξηα όληαο ππνθεηκεληθά, βαζίδνληαλ ζε πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο ή αληηπάζεηεο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ αμηνινγεζνύλ νη ππνςήθηνη γηα ηηο εγεηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο. Υπό απηό 

ην πξίζκα, ε ςήθνο απεηέιεζε ην κέζν εθδίθεζεο εθ κέξνπο θάπνησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνο 

ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/εο κε ηνπο/ηηο νπνίνπο/εο είραλ αληηπαξαηεζεί ζην παξειζόλ, επεηδή δελ 

είραλ θαηά θάπνην ηξόπν εμππεξεηεζεί.  

«Δίκαη θάζεηα αληίζεηνο, φρη εγσηζηηθά επεηδή νη πθηζηάκελνη ζα θξίλνπλ ηνλ πξντζηάκελν, απιά 

επεηδή δελ είλαη πάληνηε ζηνπο ζπιιφγνπο νη ζρέζεηο θαζαξέο θαη ν άιινο δελ ζε ςεθίδεη επεηδή είζαη 

άμηνο δηεπζπληήο, ζε ςεθίδεη επεηδή είζαη σξαίνο ή δελ είζαη σξαίνο ή επεηδή είζαη αξεζηφο ή φρη, κε 

απνηέιεζκα λα κε γίλεηαη αμηνθξαηηθά ε θξίζε ησλ δηεπζπληψλ. Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ζα πξέπεη λα 

θχγεη απηφ ην θνκκάηη, ε θξίζε ησλ ζπλαδέιθσλ. Γηαηί ηφηε ζα κπνξνχκε λα επεθηαζνχκε θαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ κε ςεθνθνξία, κε απνηέιεζκα λα ηειεηψζεη… Έρσ ηελ 

εληχπσζε φηη ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηα πξνζφληα πνπ έρεη ηα δηνηθεηηθά, ηελ εκπεηξία, ηα πηπρία ηνπο, 

ηηο γιψζζεο ηνπο, ηελ θξίζε απφ ην ΠΥΣΠΔ, ηελ ζπλέληεπμε. Έηζη φπσο είλαη δελ έρεη ηελ επρέξεηα ν 

δηεπζπληήο λα θάλεη ηελ έλζηαζή ηνπ γηα λα δεη γηαηί δελ ηνλ ςήθηζαλ ή γηαηί ηνλ ςήθηζαλ. Γηαηί 

κεξηθνί ηη έθαλαλ, φπσο ην είδα ζηελ πξάμε: επεηδή δελ ηνπο έδσζε κία άδεηα ή δελ ήηαλ ζηηο ζρέζεηο 

φπσο πξέπεη λα είλαη, ήζειε λα θεχγεη απφ ηελ δνπιεηά ζπλέρεηα θαη ν δηεπζπληήο ηνλ ήζειε ζηα 

θαζήθνληά ηνπ, δεκηνπξγήζεθε κηα αληηπαιφηεηα θαη εθδηθεηηθά δελ ηνλ ςήθηζε.» (Σ9 Δδξαησκέλνο 

Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 
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Ζ ςεθνθνξία ήηαλ βαζηζκέλε ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ αλέδεημε ηνπο 

πην θαηάιιεινπο, επαξθείο θαη ηθαλνύο ππνςήθηνπο, αιιά εθείλνπο πνπ ήηαλ γλσζηνί, 

αξεζηνί, ζπκπαζείο, αιιά θαη δηαρεηξίζηκνη, γεγνλόο πνπ επηζεκάλζεθε από δηεθδηθνύληεο 

θαη εθπαηδεπηηθνύο. Ζ αλππαξμία κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζε θάπνηα ζρνιεία, 

δπζρέξαηλε επί ηεο νπζίαο ηε δηαδηθαζία, εθόζνλ ε θξίζε δελ κπνξνύζε λα είλαη 

αληηθεηκεληθή. Όπσο ππνζηεξίρζεθε, απηόο ν ηξόπνο επηινγήο ζηειερώλ ππνλνκεύεη ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο αλαδείρζεθαλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, νη 

νπνίνη/εο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ςήθν ηνπο, επεξέαζαλ θαη ρεηξαγώγεζαλ κε ιαλζάλνληεο 

ηξόπνπο ηνλ/ηε δηεπζπληή/ηξηα.  

«Η ηειεπηαία ζεσξψ φηη δελ ήηαλ ζσζηή, γηαηί παίδνπλ κεγάιν ξφιν θαη νη θηιηθέο ζρέζεηο πνπ είραλ 

νη ζπλάδειθνη, δειαδή, λα βγάιεηο έλα πξφζσπν πνπ είλαη θίινο ζνπ, ψζηε κεηά λα κπνξείο λα ην 

ρεηξηζηείο, πξάγκα πνπ έγηλε θηφιαο ζπγθεθξηκέλα ζε εκάο. Αο βγάισ απηή πνπ είλαη θίιε κνπ γηα λα 

κπνξψ λα ηε ρεηξηζηψ εχθνια θαη ζηελ νπζία έρνπλ αλαδεηρζεί θάπνηα άηνκα άιια κέζα απφ απηφ.» 

(Σ12 Δθπαηδεπηηθόο Γαζθάια) 

«Η ςεθνθνξία είλαη εληειψο απαξάδεθηε, δελ κπνξεί λα έρσ λα δηνηθήζσ έλα ζρνιείν πνπ ζα 

γπξίζεη λα κνπ πεη ν ζπλάδειθνο, εγψ ζε ςήθηζα, ζα ζε θαλνλίζσ ηελ άιιε θνξά. Κη εγψ ηη πξέπεη λα 

θάλσ, λα ηνπ θάλσ ην ραηίξη θαη λα κε ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν; Πξέπεη λα ην θάλσ επεηδή κε 

ςήθηζε; Γελ κπνξεί ν δηεπζπληήο λα είλαη ππνρξεσκέλνο ζηνπο ζπλαδέιθνπο, δελ γίλεηαη.» (Σ6 

Δδξαησκέλε Γηεπζύληξηα Γαζθάια) 

Ζ κπζηηθή ςεθνθνξία σο ηξόπνο επηινγήο ησλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

απνδνθηκάζηεθε από εθπαηδεπηηθνύο, γηαηί αλαγθάζηεθαλ λα επηιέμνπλ έλαλ/κία ππνςήθην/α 

θαη ζπλάκα λα  απνξξίςνπλ ηνπο/ηηο ππόινηπνπο/εο. Τν θνηλσληθό απηό δίιεκκα ήηαλ αθόκα 

πην έληνλν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν έλαο ππνςήθηνο ήηαλ ν πξνεγνύκελνο δηεπζπληήο, ν 

νπνίνο κπνξεί λα είρε θνηλσληθή απνδνρή θαη νη ππόινηπνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. Καηά 

ζπλέπεηα, επξόθεηην γηα κηα ςπρνθζόξα δηαδηθαζία, επεηδή νη εθπαηδεπηηθνί δελ έπξεπε 

απιώο λα εγθξίλνπλ έλαλ ππνςήθην αμηνινγώληαο ηνλ γηα ηηο εγεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, αιιά 

ζηελ νπζία νη ίδηνη ηνλ θαζηζηνύζαλ δηεπζπληή, ζηεξώληαο, έηζη, ηε ζέζε από ηνπο 

ππόινηπνπο ππνςήθηνπο. 

«Δπεηδή βξέζεθα ζε κηα ηέηνηα θάζε, γηα θαιή κνπ ηχρε δελ ήκνπλ ζε εθείλν ην ζρνιείν πνπ είρα δπν 

ζπλαδέιθνπο κέζα απφ ην ζρνιείν θαη ην δηεπζπληή. Γελ ςήθηδα ζε εθείλν ην ζρνιείν. […] Έλησζα 

πηεζκέλε αλ έπξεπε λα επηιέμσ, γηαηί θαη ν δηεπζπληήο ήηαλ πνιχ θαιφο αιιά θαη ε θνπέια είρε πνιιά 

πξνζφληα γηα λα είλαη ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή. Γειαδή ιεο, ηψξα θφβσ θάπνηνλ δνθηκαζκέλν, ηνλ 

νπνίν μέξσ ηα αξλεηηθά ηνπ θαη δίλσ επθαηξία ζε κία πνπ δελ έρεη δνθηκαζηεί; Μεηά φκσο πψο ζα 

ληψζεη εθείλνο ν άλζξσπνο πνπ ηνπ παίξλεηο ην δηεπζπληηιίθη; Πηζηεχσ φηη απηφ ζα ήηαλ πηεζηηθφ γηα 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, απηή ε επηινγή. Σε πεξίπησζε πνπ ν δηεπζπληήο ζα ήηαλ θαιφο ζην ζρνιείν. (Σ3 

Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 

Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, όκσο, όηαλ ν/ε δηεπζπληήο/ηξηα δελ είρε ηελ απνδνρή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, εθδειώλνληαο εγεκνληθέο θαη απηαξρηθέο ζπκπεξηθνξέο, ν 

λόκνο απηόο επέδξαζε ζεηηθά, θαζώο βνήζεζε ζηελ απνπνκπή ηνπ. 

«Σε πεξίπησζε πνπ ηψξα ήηαλ ν ηχξαλλνο ηνπ ζρνιείνπ ζα ην έβιεπα ζαλ ηελ επθαηξία λα θχγεη 

θάπνηνο πνπ κνπ δπζθφιεπε ηελ δσή. πσο ζηελ Γ. πνπ είρε έξζεη θάπνηνο πνπ δελ ηνλ ήζειαλ ηα 

θνξίηζηα (νη δαζθάιεο) θαη έθπγε ζην ηέινο. Δθεί ήηαλ κεγάιε ραξά απηφο ν λφκνο γηα ηα θνξίηζηα.» 

(Σ3 Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 
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Οη δηεπζπληέο αλ θαη ζέβνληαη ηε γλώκε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, σζηόζν, ζεσξνύλ αδηαλόεην λα 

επηιέγνληαη θαη λα ςεθίδνληαη από απηνύο, θαζώο όληεο πθηζηάκελνη, θάπνηνη εθ ησλ νπνίσλ 

κε ιίγα ρξόληα ππεξεζίαο, δελ έρνπλ ηελ απαηηνύκελε γλώζε θαη εκπεηξία γηα λα θξίλνπλ θαη 

λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ηεξαξρηθά αλώηεξό ηνπο. Γηα λα ηεθκεξηώζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνύλ παξάδεηγκα από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε επηινγή 

γίλεηαη από ηα αλώηεξα ζηελ ηεξαξρία ζηειέρε θαη όρη από ηνπο πθηζηακέλνπο.  

«Παξφιν πνπ ε θηινζνθία κνπ είλαη κε ζεβαζκφ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζεσξψ φηη ε ςεθνθνξία 

είλαη πνιχ ιάζνο. Γελ κπνξεί νη πθηζηάκελνη λα επηιέγνπλ ηνλ πξντζηάκελν, είλαη παξάινγν απηφ. 

Δπεηδή είκαη θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, δελ κπνξψ λα πάσ ζε κηα επηρείξεζε, ζε έλα εξγνζηάζην θαη νη 

εξγαδφκελνη λα επηιέγνπλ ην αθεληηθφ. Έλαο άλζξσπνο πνπ κπαίλεη γηα πξψηε θνξά ζην ζρνιείν 

κπνξεί λα θάλεη θξηηηθή; Άιιν ε ζπλεξγαζία θαη άιιν λα επηιεγείο. Γειαδή έλαο ζπλάδειθνο πνπ 

δηνξίζηεθε ηψξα, πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ ζα επηιέμεη αλ ηνπ ρξφλνπ ζα είκαη δηεπζπληήο ή φρη. Γελ 

είλαη ζέκα ζεβαζκνχ, είλαη ζέκα φηη δελ μέξεη ν άλζξσπνο. Γειαδή αλ είλαη ιίγν αλνηρηφ κπαιφ θαη 

θαινπξναίξεηνο, ζα ζνπ πεη φηη πξνζπαζείο λα θάλεηο ηελ δνπιεηά ζνπ, κπνξεί λα ζε πξνζηαηέςεη 

θηφιαο. Υπάξρνπλ ζπκβνχιηα, πξντζηάκελνη, παιηφηεξνη ζπλάδειθνη λα ζνπ θάλνπλ κηα ζπλέληεπμε λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ πνξεία ζνπ, είηε ηελ θνηλσληθή, είηε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη λα δνπλ απηνί αλ αμίδεηο 

λα ζπλερίζεηο απηφ ην πξάγκα.» (Σ12 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 

Ο Ν. 4327/2015 είρε θαη έλα άιιν αξλεηηθό ζεκείν πνπ, επίζεο, αλαθέξζεθε θαη αθνξά ζηνλ 

πεξηνξηζκό ησλ ηξηώλ ζρνιείσλ ζηα νπνία είραλ ην δηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί. Όπσο ζεκεηώζεθε, ζηελ νπζία απηή ε παξάκεηξνο ηνπ λόκνπ έζεηε όξηα 

ζηνπο ππνςήθηνπο, νη νπνίνη είραλ πηζαλόηεηεο λα εθιεγνύλ θπξίσο ζε ζρνιεία πνπ, είηε 

εξγάδνληαλ, είηε ηνπο γλώξηδαλ πξνζσπηθά, επηβεβαηώλνληαο όηη ε επηινγή απηή βαζίζηεθε 

θαηά βάζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, εθόζνλ νη ππνςήθηνη δελ αμηνινγήζεθαλ γηα ηηο 

εγεηηθέο ηθαλόηεηέο ηνπο, αιιά γηα ηε δεκνηηθόηεηά ηνπο. Αθόκε, ηέζεθε θαη δήηεκα 

ζεβαζκνύ απέλαληη ζηνλ/ζηελ πξνεγνύκελν/ε δηεπζπληή/ηξηα γηα απηό θαη ζε πνιιά ζρνιεία, 

πνπ ν/ε δηεπζπληήο/ηξηα ήηαλ εδξαησκέλνο/ε θαη θνηλσληθά απνδεθηόο/ε δελ ππήξραλ άιιεο 

ππνςεθηόηεηεο. 

«Καη ην βαζηθφ πνπ δελ κνπ άξεζε ζε απηφλ ην λφκν είλαη φηη δελ είρε ν ππνςήθηνο ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πνιιαπιήο επηινγήο, δειαδή, κπνξνχζακε λα δειψζνπκε ην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί θαη άιιν έλα, κε 

πηζαλφηεηεο κεδακηλέο. Δγψ πνπ λα πάσ… Γελ ζα κε μέξεη ν άιινο θαη ζα ςεθίζεη ηνλ άιιν πνπ 

είλαη κέζα ζην ζρνιείν. ζνλ αθνξά ηηο επηινγέο πνπ είρε ν θάζε έλαο ππνςήθηνο… Ο λφκνο απηφο 

σρξηνχζε ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν πνπ κπνξνχζεο λα δειψζεηο φζα ζρνιεία ήζειεο.» (Σ11 

Δδξαησκέλε Γηεπζύληξηα Γαζθάια) 

Δμαηξεηηθά αλαιπηηθή είλαη ε άπνςε ελόο εδξαησκέλνπ δηεπζπληή (Σ4), ν νπνίνο, παξόιν πνπ 

είρε αμηνινγεζεί κε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ζηελ πξνεγνύκελε θξίζε ζηειερώλ (2011), 

σζηόζν, ζεσξεί πην απνηειεζκαηηθό, αιιά θαη αληηθεηκεληθό εξγαιείν ηε ζπλέληεπμε ζε 

ζρέζε κε ηε κπζηηθή ςεθνθνξία. Πξνηείλεη ηε ζύζηαζε κηαο ακεξόιεπηεο επηηξνπήο πνπ ζα 

απαξηίδεηαη από κέιε ηνπ ΠΥΣΠΔ, από ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο θαη από αμηνινγεηέο εθηόο 

δηεύζπλζεο, ελώ όπσο ζεκεηώλεη ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα έρεη πεξηνξηζκέλε 

εμνπζία ζε απηή ηε δηαδηθαζία ιόγσ ηεο εθδεινύκελεο Κνκκαηηθήο ηνπ Ταπηφηεηαο. Αθόκε, 

ζεσξεί όηη ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ε άπνςε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ εθ ησλ 
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πζηέξσλ, εθόζνλ έρεη θξηζεί ζεηηθά ν ππνςήθηνο από ηελ επηηξνπή, κε ηε κνξθή έγθξηζεο ή 

απόξξηςεο θαη όρη κε ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην 2015. 

«Παξφηη ε ζπλέληεπμε είρε πνιιά αξλεηηθά θαη αδπλακίεο, -κάιηζηα εκέλα κνπ αθαίξεζαλ έλα κφξην 

(ην 2011) γηα λα κπεη έλαο πνπ ζα έπαηξλε ζχληαμε ζε 2 ρξφληα θαη θνβφηαλ κήπσο βάισ ην ζρνιείν 

ηνπ θαη κνπ ην είπαλ θηφιαο-, ζα έιεγα, φκσο, φηη είλαη πην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα απφ ην άιιν κε ηελ 

ςήθν ηνπ ζπιιφγνπ. Θα κπνξνχζε λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα πην αληηθεηκεληθφ, δειαδή, ε επηηξνπή λα 

απνηειείηαη απφ άηνκα ηα νπνία λαη κελ κπνξεί λα είλαη εθιεγκέλα απφ ην ΠΥΣΠΔ, λα είλαη ζρνιηθνί 

ζχκβνπινη θαη άηνκα πνπ ζα θξίλνπλ εθηφο ηεο δηεχζπλζεο, δειαδή, λα κελ είλαη κφλν γλσζηά θαη ζα 

αμηνινγνχλ θαη ηε ζπλέληεπμε θαη ηελ ελ γέλεη παξνπζία ηνπ ππνςήθηνπ. Ο δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο 

επεηδή έρεη νξηζηεί απφ θφκκα θαη θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα έρεη πεξηνξηζκέλε εμνπζία ζε απηφ. […] Ο 

ζχιινγνο ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα θαηά πιεηνςεθία έγθξηζε ή άξλεζε απηνχ πνπ έρεη ήδε, φκσο, 

εγθξηζεί, δειαδή, εθ ησλ πζηεξψλ. […] Άιιν λα έρνπλ ιφγν θαη άιιν λα ςεθίδνπλ νη πθηζηάκελνη… 

Απηφ είλαη παγθφζκηα πξσηνηππία…» (Σ4 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

Σηε δεχηεξε θαηεγνξία έρνπκε απαληήζεηο από 9 εξσηώκελνπο/εο πνπ ηνπνζεηνύληαη ππέξ 

ηνπ Νόκνπ 4327/2015 θαη ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη νη 

πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο δόζεθαλ από εθπαηδεπηηθνύο (4) θαη ππνςήθηνπο/εο δηεπζπληέο/εο 

(3) θαη κόλν από δύν λένπο δηεπζπληέο. Οη λένη δηεπζπληέο ζπκθσλνύλ κε ηε κέζνδν ηεο 

ςεθνθνξίαο, θαζώο ζεσξνύλ ην πξνεγνύκελν ζύζηεκα πην δηαβιεηό θαη θαηά ζπλέπεηα 

ιηγόηεξν αμηνθξαηηθό. Δηδηθόηεξα, εκπηζηεύνληαη ην λέν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο, ζεσξώληαο 

ην δίθαην θαη δεκνθξαηηθό, εθόζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα επηιέμνπλ απηόλ/ε πνπ ζα ηνπο 

δηνηθήζεη.  

«Βξίζθσ ζεηηθφ ην λέν λφκν, γηαηί ην παιαηφηεξν ζχζηεκα, λνκίδσ φηη ήηαλ εχθνια δηαβιεηφ. Έρσ 

αθνχζεη παξαδείγκαηα απφ παιαηφηεξνπο ζπλαδέιθνπο φηη ζηηο ζπλεληεχμεηο γηλφληνπζαλ πνιιά, 

πνιιέο παξεκβάζεηο... Ννκίδσ φηη είλαη έλα δίθαην ζχζηεκα, γηαηί ν θαζέλαο ηειηθά έρεη ην δηεπζπληή 

πνπ ζέιεη.» (Σ5 Νέα Γηεπζύληξηα Γαζθάια) 

Οη εθπαηδεπηηθνί (4) ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηίζεληαη 

ππέξ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, επεηδή επηζπκνύλ λα ιακβάλεηαη ππόςε ε γλώκε ηνπο ζηελ 

επηινγή ησλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ. Σπγθεθξηκέλα, ζεσξνύλ όηη νη ππνςήθηνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο 

ζα πξέπεη λα αμηνινγνύληαη από ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη όρη από 

ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα, ηα νπνία, όπσο αλαθέξνπλ, θξίλνληαο βάζεη θνκκαηηθώλ θξηηεξίσλ, 

απέθιεηαλ ηθαλνύο θαη άμηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη θαζηζηνύζαλ εο αεί ζπζηεκηθνύο 

δηεπζπληέο. 

«Με ηελ εκπεηξία πνπ έρσ, λνκίδσ φηη θαζπζηέξεζε πνιχ λα έξζεη απηφο ν λφκνο. Η δηαδηθαζία 

επηινγήο απφ ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα ήηαλ απζηεξψο θνκκαηηθή. Άλζξσπνη πνιχ αμηφινγνη δελ 

επηιέγνληαλ ζην παξειζφλ δηεπζπληέο. Έπαηξλαλ ρακειή βαζκνινγία. Καη άλζξσπνη πνπ ήηαλ θνληά 

ζην θφκκα έβγαηλαλ πξψηνη. Απηφ είλαη άζρεκν. Δίρα έλα ζπλάδειθφ κνπ απφ έλα ρσξηφ πνπ βγήθε 

πξψηνο θαη ήηαλ έλα πξφζσπν πνπ φινη ηνλ ήμεξαλ πνηνο είλαη. Η επηινγή απφ ηα ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα δελ ήηαλ θαζφινπ αμηνθξαηηθή. […] Τν έδεζα θη εγψ σο λένο δάζθαινο κε ηνπο 

δηεπζπληέο, άπια έηπρα ζε θαινχο αλζξψπνπο. Ωζηφζν, ην έιεγαλ θαη νη ίδηνη φηη δελ είραλ θαλέλα 

άγρνο φηη δελ ζα μαλαγίλνπλ δηεπζπληέο, ήηαλ δεδνκέλν. Ννκίδσ φηη απηφ δελ είλαη ζσζηφ.» (Σ11 

Δθπαηδεπηηθόο Γάζθαινο) 

Παξόιν πνπ ν ηξόπνο επηινγήο κε ηε κπζηηθή ςεθνθνξία ζεσξείηαη από θάπνηνπο 

πεξηζζόηεξν αμηνθξαηηθόο θαη απνηειεζκαηηθόο, εληζρύνληαο ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 
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ζρνιείνπ, σζηόζν, παξνπζηάδεη αξλεηηθά ζεκεία, θαζώο επηιέγεηαη «ν αξεζηφο ησλ παιηψλ 

ζπλαδέιθσλ», απηώλ, δειαδή, πνπ έρνπλ κηα ηζρπξή Κνηλσληθή Ταπηφηεηα ζην πιαίζην ηεο 

ηδηόηππεο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Όπσο 

ζεκεηώλεη εθπαηδεπηηθόο εηδηθόηεηαο (Σ10) ε ςεθνθνξία ζα έπξεπε λα βαζηζηεί ζε 

κεηξήζηκα θξηηήξηα θαη όρη ζε ππνθεηκεληθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ηνπ ππνςήθηνπ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Ζ έιιεηςε κεηξήζηκσλ αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ 

εμηζώλεη ηξόπνλ ηηλά ηελ ςεθνθνξία κε ηε ζπλέληεπμε, θαζώο ιεηηνπξγώληαο απηέο νη 

κέζνδνη ζε έλα πιαίζην «πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ», αλαδεηθλύνπλ σο δηεπζπληέο/ηξηεο 

εθπαηδεπηηθνύο, πνπ είλαη αλεπαξθείο θαη αλίθαλνη λα δηαρεηξηζηνύλ πξνβιήκαηα ηεο 

ζρνιηθήο ηνπο κνλάδαο, κε απνηέιεζκα λα δεηνύλ ηε βνήζεηα θαη ζηήξημε άιισλ 

δηεπζπληώλ.  

«Σίγνπξα ν δεχηεξνο είλαη πην αμηνθξαηηθφο. Γηαηί κε ην ΠΥΣΠΔ έπαηδε, κε ηα πξνζφληα θαη ηελ 

ζπλέληεπμε, θαη ζηελ νπζία γηλφηαλ δηεπζπληήο ν αξεζηφο ηνπ ΠΥΣΠΔ, ηνπ εθάζηνηε πξντζηακέλνπ. 

[…]Σαλ δηαδηθαζία πηζηεχσ είλαη ε δεχηεξε ε θαιχηεξε. Τν λα ςεθίδνπκε εκείο. Γηαηί κε ηελ δεχηεξε 

θνξά, αλ δελ είζαη θαιφο δελ ζα ζε ςεθίζσ. Θα ςεθίζσ θάπνηνλ άιινλ. Θα πξέπεη λα βγνπλ θάπνηνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ βαζκνιφγεζε. Γειαδή, ζα ήηαλ πνιχ αμηνθξαηηθφ αλ βαζηδφηαλ ζηελ 

πξνυπεξεζία ζνπ, ην ηη έρεηο ζαλ εθπαηδεπηηθφο, αλ κπνξνχζεο λα αμηνινγεζείο κε δηάθνξα 

πξνγξάκκαηα, γεληθά κε ηελ πξνζθνξά ζην ζχλνιν. Γηαηί είλαη θάηη αλάινγν ηεο ζπλέληεπμεο ε 

ςεθνθνξία, ην αλ είζαη αξεζηφο ή φρη. […] Γηαηί είδακε δηεπζπληέο πνπ έρνπκε ζέκαηα, απνδείρηεθε 

φηη δελ είλαη ηθαλνί. Γελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ θξίζεηο. Φσλάδνπλ άιινπο δηεπζπληέο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην δηθφ ηνπο ην ζέκα, επίζεκα.» (Σ10 Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 

Ζ πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ ππνςήθησλ κε ηε κπζηηθή ςεθνθνξία έρεη δεκνθξαηηθό 

πεξηερόκελν, όκσο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά ρξεηάδεηαη σξηκόηεηα θαη ζύλεζε 

θαη από ηα δύν εκπιεθόκελα κέξε, πξνθεηκέλνπ ε θξίζε λα είλαη βαζηζκέλε ζε αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα. Όπσο αλαθέξζεθε, ε ςεθνθνξία αλαπόδξαζηα επεξεάζηεθε από ηελ νξγαλσζηαθή 

θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία ζε ζπλδπαζκό κε ην ζρνιηθό θιίκα -ην νπνίν θπκαηλόηαλ 

από αξλεηηθό ιόγσ ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ είρε επηθξαηήζεη κε ηελ επηθείκελε αμηνιόγεζε 

κέρξη δεκνθξαηηθό- θαη ηε δηάρπηε δεκνζηνϋπαιιειηθή λννηξνπία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

επέθεξε αξλεηηθά απνηειέζκαηα, εθόζνλ νη εθπαηδεπηηθνί εθνύζηα ή αθνύζηα ππέζθαςαλ ηε 

δεκνθξαηηθή θαηά ηα άιια δηαδηθαζία, ςεθίδνληαο ππνθεηκεληθά από θόβν λα «θαλνχλ 

κεηνςεθία». Υπό απηό ην πξίζκα, ε ςεθνθνξία επλόεζε ηνπο/ηηο ελ ελεξγεία 

δηεπζπληέο/ηξηεο ζε αληίζεζε κε άγλσζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δελ κπνξνύζαλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ λα θξηζνύλ αληηθεηκεληθά, ελώ δηακόξθσζε ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο εληόο ησλ 

ζρνιείσλ, θαζώο νη ελ ελεξγεία δηεπζπληέο επηρείξεζαλ λα «εμππεξεηήζνπλ» πνηθηινηξόπσο 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ςήθν ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη άηππεο νκάδεο κε αληηθξνπόκελα ζπκθέξνληα. 

«Καηά ηε γλψκε κνπ είλαη θαιή ζαλ θίλεζε ε ςεθνθνξία γηα λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα, αιιά δελ ηα 

αιιάδεη εχθνια, γηαηί δελ αιιάδνπλ νη λννηξνπίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ κε 

ιάζνο θξηηήξηα, δειαδή, απηά πνπ ηνπο βνιεχνπλ. Υπεξηζρχεη ηειηθά ε θνπιηνχξα πνπ ππάξρεη κέζα 

ζε θάζε ζχιινγν. Αλ ππεξηζρχεη ην θάλσ δεκνζηνυπαιιειηθά ηε δνπιεηά κνπ, φζν γίλεηαη λα κνπ 

δεηάλε ιηγφηεξα πξάγκαηα γηα λα γπξίζσ ζην ζπίηη κνπ, αλ είλαη απηή ε θνπιηνχξα, απηφ ζα επεξεάζεη 

θαη ην πνην δηεπζπληή ζα επηιέμνπκε. Δπίζεο, αλ θνβνχληαη γηαηί ππήξρε ιίγν ηξνκνθξαηηθφ θιίκα 

πξηλ κε ηελ αμηνιφγεζε, αλ θνβνχληαη θαη κεηξάγαλε νη θαθνκνίξεδεο ηηο ςήθνπο αλ ηειηθά ζα βγεη 
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απηφο ν δηεπζπληήο θαη αλ βιέπαλε φηη λαη ηειηθά κπνξεί λα βγεη γηαηί θάπνηνη ζα ηνλ ςεθίζνπλ, 

ςεθίδαλε θαη απηνί γηαηί θνβφληνπζαλ λα θαλνχλ κεηνςεθία. Άξα, θαιή ηδέα ήηαλ, αιιά 

ππνλνκεχζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.» (Σ7 Υπνςήθηα Γηεπζύληξηα Δθπαηδεπηηθόο 

Δηδηθόηεηαο) 

«Βιέπσ φηη ν ηειεπηαίνο λφκνο έρεη έλα ζεηηθφ, φηη ε αμηνιφγεζε απνθηά ακθίδξνκε ζρέζε, γηαηί 

πιένλ έξρεηαη θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ λα αμηνινγήζεη ην δηεπζπληή πφζν θαιφο είλαη. Βέβαηα 

έρεη θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. Τα κεηνλεθηήκαηα είλαη φηη ζα έξζεη έλαο ππνςήθηνο δηεπζπληήο πνπ 

δελ ηνλ γλσξίδνπλ θαλ νη ζπλάδειθνη κε ηη θξηηήξηα ζα ηνλ θξίλνπλ, ηνλ λπλ δηεπζπληή ηνλ θξίλνπλ, 

απηφλ κε ηη; Καη επίζεο ππάξρεη θαη ην άιιν φηη κε ην άθνπζκα φηη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζα 

ςεθίδεη, πνιινί δηεπζπληέο άξρηζαλ ην δνχλαη θαη ιαβείλ, ην νπνίν δελ είλαη θαιφ πξάγκα, νχηε λα 

νκαδνπνηνχληαη νη ζπλάδειθνη, νχηε ηάμηκν, νχηε ρνξήγεζε αδεηψλ άγξαθσλ…» (Σ8 Υπνςήθηνο 

Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

Σηελ ηξίηε θαηεγνξία νη εξσηώκελνη/εο πηζηεύνπλ όηη ν θαιύηεξνο ηξόπνο επηινγήο είλαη 

απηόο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ επηινγή δηεπζπληώλ/ηξηώλ εθπαίδεπζεο, θαζώο ήηαλ κεηθηόο 

κε ζπλέληεπμε από ην ππεξεζηαθό ζπκβνύιην (ΑΠΥΣΠΔ) θαη ςεθνθνξία κε εθινγείο 

ηνπο/ηηο δηεπζπληέο/ηξηεο ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Οη εξσηώκελνη/εο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

πξνηείλνπλ έλα ζπλζεηηθό θαη ζπλδπαζηηθό ηξόπν αμηνιόγεζεο, όπνπ ζα ιακβάλνληαη ππόςε 

ηα επηζηεκνληθά πξνζόληα, ε ζπλέληεπμε θαη ε άπνςε ηνπ ζπιιόγνπ, ε νπνία λαη κελ ζα έρεη 

βαξύηεηα, αιιά δελ ζα είλαη θαζνξηζηηθή, κε απνηέιεζκα λα εθκεδελίδεη ηηο ζπνπδέο θαη ελ 

γέλεη ηα κεηξήζηκα θξηηήξηα. Αθόκε, όπσο ζεκεηώλεη εδξαησκέλνο δηεπζπληήο (Σ1) νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ιόγσ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ηξηβήο κε ηνλ δηεπζπληή 

είλαη πεξηζζόηεξν θαηάιιεινη λα ηνλ αμηνινγήζνπλ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο ή ηνλ ζρνιηθό ζύκβνπιν. Πξνζζέηεη, επίζεο, όηη ζα πξέπεη λα ζπζηαζεί κηα 

αλεμάξηεηε αξρή, ε νπνία ρσξίο θνκκαηηθά θξηηήξηα ζα αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά όρη κόλν 

ηελ πξνζσπηθόηεηα, αιιά ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο ησλ ζηειερώλ ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπο, 

άπνςε πνπ απνηειεί αίηεκα αξθεηώλ δηεπζπληώλ από άιιεο θαηεγνξίεο απαληήζεσλ. 

«Τν 95% ησλ δηεπζπληψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ βγήθαλ θαη κε ηνλ ησξηλφ. Θεσξψ φηη νη 

ζπλάδειθνη μέξνπλ θαιπηέξα απφ ηνλ θαζέλα. Θεσξψ θαζνξηζηηθφ λα έρεηο ηελ γλψκε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ δηδαζθφλησλ. Αιιά λα κελ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Δίκαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γηα ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο είκαη ππέξ φκσο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. […] Πηζηεχσ ζε έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ λα έρνπλ γλψκε (νη 

εθπαηδεπηηθνί), φρη φκσο θαζνξηζηηθή. Ήηαλ θαζνξηζηηθή γηαηί θάπνηνο πνπ δελ έπαηξλε ην 20% θαη 

ρίιηα κφξηα απφ ηηο ζπνπδέο απνθιείνληαλ. Θεσξψ φηη είλαη ιάζνο απηφ, λα έρεη γλψκε βέβαηα, λα 

κεηξάεη ιηγφηεξν, φκσο. Να ππάξρεη θαη κηα επηηξνπή αλεμάξηεηε, ρσξίο ελδηάκεζνπο θαη παξαηάμεηο 

θαη αιηζβεξίζηα λα αμηνινγεί ην έξγν ησλ ζηειερψλ εηδηθά. Δηδηθά νη δηεπζπληέο ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη απζηεξά.» (Σ1 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

Γύν ελ ελεξγεία δηεπζπληέο πξνηείλνπλ ε δηαδηθαζία θξίζεο ησλ ππνςήθησλ ζηειερώλ λα 

είλαη νιηζηηθή θαη ζθαηξηθή, θαζώο ε κελ ζπλέληεπμε αμηνπνηνύζε ηελ άπνςε ησλ ηεξαξρηθά 

αλώηεξσλ, ελώ ε ςεθνθνξία ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ηελ άπνςε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

βάζεο. Όπσο ζεκεηώλνπλ, ε δηαδηθαζία ζα κπνξνύζε λα εκπινπηηζηεί, είηε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ελόο γξαπηνύ δηαγσληζκνύ, είηε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

πξνθεηκέλνπ ην ζύγρξνλν ζρνιείν λα ελαξκνληζηεί κε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

επνρήο. Ζ πξννπηηθή ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζηε δηαδηθαζία θξίζεο 
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ζηειερώλ, πνπ αλαθέξζεθε από έλαλ εδξαησκέλν δηεπζπληή (Σ3) απηήο ηεο θαηεγνξίαο, 

έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ελόο εδξαησκέλνπ δηεπζπληή (Σ9) ηεο πξώηεο 

θαηεγνξίαο, πνπ ζεσξεί αξλεηηθή γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα κηα ηέηνηα εμέιημε. 

«Έρσ ζπκκεηάζρεη θαη κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν επηινγήο αιιά θαη κε ηνλ ηειεπηαίν. […]Δθείλν πνπ έρσ 

λα πσ –δελ μέξσ πφζν είλαη αληηθεηκεληθά ή ππνθεηκεληθά- είλαη φηη πξέπεη θάπνηνο λα θξηζεί 

ζθαηξηθά θαη νιηζηηθά γηα απηφ πνπ θάλεη. Γηαηί πνιιέο θνξέο ηα ζπζηήκαηα, είηε κε ην αξρηθφ καο 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο κε ηα θεληξηθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, είηε ηψξα κε ηελ εθπαηδεπηηθή βάζε, 

πνηέ δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά. Αιιά πηζηεχσ φηη ζαθψο θαη πξέπεη λα έρνπλ ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

βάζεο, φπσο θαη ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο, δειαδή νη πξντζηάκελνί καο ζε απηφ πνπ θάλνπλ ζε κηα 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία. πσο κπνξνχκε λα βάινπκε, λα πξνζζέζνπκε θαη ηνπο καζεηέο αθφκα, λα 

έρνπκε θαη ηελ θνηλσλία, δειαδή ηνπο γνλείο ζε απηφ ην θνκκάηη. Άξα, κηα επνκέλε θνξά κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα εκπινπηηζηεί ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο. Δθηηκψ φηη πάληα πξέπεη λα πξνζαξκνδφκαζηε 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο.» (Σ3 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 

«Η γλψκε κνπ είλαη φηη πξέπεη λα ππάξμεη έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν, φπσο έγηλε κε ηνπο 

δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο. Ίζσο λα ππήξρε θαη έλαο δηαγσληζκφο. ζν πην πνιιά θξηηήξηα ηφζν πην 

θαιφ ζα είλαη γηα λα βγεη κηα εηθφλα ζπλνιηθή. Οχηε ην έλα νχηε ην άιιν δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα 

ζηαζεί. Η γλψκε ησλ ζπλαδέιθσλ, ν ζεβαζκφο, λα ππάξρεη θαη έλαο γξαπηφο δηαγσληζκφο πνπ λα 

θαίλνληαη θάπνπ νη ηθαλφηεηεο θηι. Τν νινθιεξσηηθά δίθαην είλαη ζρεηηθφ, αιιά πηζηεχσ φηη ν 

ζπλδπαζκφο πνιιψλ πξαγκάησλ έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα.» (Σ7 Νένο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθόο 

Δηδηθόηεηαο) 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε λένπ εθπαηδεπηηθνύ εηδηθόηεηαο (Σ7), ν νπνίνο ζεσξεί όηη ν 

ζπλδπαζκόο ησλ δύν κεζόδσλ (ζπλέληεπμε-ςεθνθνξία) κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε δηαθάλεηα 

θαη αμηνθξαηία ηεο δηαδηθαζίαο, θαζώο ε ππεξκεγέζπλζε ελόο θξηηεξίνπ θαη ε ππνβάζκηζε ή 

αθόκα θαη ε αλππαξμία άιισλ, αλαπόθεπθηα νδεγνύλ ζηελ αιινίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ 

κελ ςεθνθνξία εμαηηίαο ηεο άκεζεο θαη θαζεκεξηλήο επαθήο εθιέγνληνο θαη εθιεγόκελνπ, 

δεκηνύξγεζε πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηδηόηππεο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμύ δηεπζπληώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ, ελώ από ηελ άιιε πιεπξά ε ζπλέληεπμε βαζηδόηαλ κνλνκεξώο ζηελ θξίζε 

ηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ (ΠΥΣΠΔ). Όπσο θάλεθε από ην εθινγηθό απνηέιεζκα, ην 90% 

ησλ πξνεγνύκελσλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ επαλεμειέγεζαλ θαη κόλν ην 10% άιιαμε, 

επηβεβαηώλνληαο όηη ν πξνεγνύκελνο ηξόπνο επηινγήο ζηειερώλ ήηαλ ζε έλα βαζκό 

απνηειεζκαηηθόο. Υπό απηό ην πξίζκα, πξνηείλεη κηα ζπλζεηηθή θαη πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε 

κε πνιιά ηζνδύλακα θξηηήξηα, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ αληηζηαζκηζηηθά θαη 

εμηζνξξνπεηηθά, θαζώο κπνξεί λα πξνεγεζεί ε αμηνιόγεζε ηνπ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ θαη 

λα αθνινπζήζεη ε εθινγή από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ε νπνία, όκσο, ζα έρεη κεησκέλε 

βαξύηεηα.  

«Τν γεγνλφο φηη θαηά 90% επαλεμειέγεζαλ νη δηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχζαλ πξηλ, απηφ δείρλεη φηη ε 

πξφηεξε δηαδηθαζία θάηη θαιφ ζα παξήγαγε. Η πξνεγνχκελε δηαδηθαζία έδηλε ππεξβάιινλ βάξνο ζηε 

ζπλέληεπμε θαη ε δεχηεξε ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ηνπ ζπιιφγνπ. Απηφ δεκηνπξγεί δηαβιεηφηεηα, 

δειαδή, φηαλ έρεηο έλαλ βαζηθφ θξίθν, απηφο ν θξίθνο είλαη πνιχ εχθνιν λα ηξσζεί θαη λα ζπάζεη. 

Γηα κέλα κηα αμηνινγηθή δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη πνιιά επίπεδα ηζνδχλακα κεηαμχ ηνπο, ψζηε θαη 

έλα λα κελ πάεη θαιά, λα ππάξρνπλ άιια αληηζηαζκηζηηθά. Γελ γίλεηαη λα ππεξπξνβάιισ νχηε ηε 

ζπλέληεπμε παιηφηεξα, νχηε ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ηνπ ζπιιφγνπ. […] Δλδερνκέλσο, λα δηεπξπλζεί 

θαη ην πέικα ησλ επηινγψλ ελφο δηεπζπληή, λα είλαη φιν ην ΠΥΣΠΔ, γηαηί, δειαδή, λα πξέπεη λα 

πεξηνξίζεη ηε βεληάιηα ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία.» (Σ7 Άλδξαο Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 
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Σηελ ηέηαξηε θαηεγνξία έρνπκε δέθα απαληήζεηο –θπξίσο από δηεθδηθνύληεο (8)- ζύκθσλα κε 

ηηο νπνίεο θαλέλαο λόκνο εθ ησλ δύν δελ είλαη απνιύησο απνηειεζκαηηθόο θαη αληηθεηκεληθόο 

γηα λα αλαδείμεη ηνπο πην ηθαλνύο, θαηάιιεινπο, θαη επαξθείο ππνςήθηνπο. Ζ ςεθνθνξία 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία άηππσλ νκάδσλ εληόο ζρνιείνπ, πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζπγθξνπζηαθά 

θαη αληαγσληζηηθά, ελώ ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ην απνηέιεζκα λα ήηαλ αλαμηόπηζην, αλ ην 

εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό δελ ήηαλ κόληκν ζην ζρνιείν. Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ ηξόπν πνπ 

ιεηηνπξγνύζε είρε εγείξεη πνιιέο ελζηάζεηο εθ κέξνπο ππνςήθησλ δηεπζπληώλ θπξίσο γηα 

θαηλόκελα δηαβιεηόηεηαο θαη αδηαθάλεηαο, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη θαη από ηε 

βηβιηνγξαθία. Κάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη δηεθδηθνύληεο ζεσξνύλ όηη είλαη ήζζνλνο 

ζεκαζίαο ε επηινγή νπνηνδήπνηε πνηνηηθνύ εξγαιείνπ αμηνιόγεζεο, θαζώο ην δεηνύκελν 

είλαη λα ηεξείηαη ε αμηνθξαηία θαη αληηθεηκεληθόηεηα θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη ζην ζπλνιηθό έξγν ησλ ππνςήθησλ, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή 

θαη παξέκβαζε εμσγελώλ παξαγόλησλ, πνπ κπνξεί λα αιινηώζνπλ θαη λα δηαζηξεβιώζνπλ 

ην ηειηθό απνηέιεζκα. 

«Ννκίδσ φηη θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ είλαη εληειψο απνηειεζκαηηθφο. Ννκίδσ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ζα ήηαλ λα ζε θξίλεη θάπνηνο απφ ηελ δνπιεηά πνπ έρεηο θάλεη. Γειαδή, ζε απηφ ην θνκκάηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα θξίλνπλ φηη κε ηνλ δηεπζπληή θάλακε θαιή δνπιεηά θαη κπνξνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε. Αιιά εθεί ππάξρνπλ άιια δεηήκαηα. Μπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θιίθεο κέζα ζην 

ρψξν, έγηλαλ πάξα πνιιά, γηα απηφ ην ιέσ, ζε θάπνηα ζρνιεία. Μπνξεί λα πξνζπαζήζνπλ λα 

πξνσζήζνπλ θάπνηνη θάπνηνλ άιινλ. Θα έπξεπε ινηπφλ έλαο αλεμάξηεηνο θνξέαο λα κπνξεί κε 

θάπνην ηξφπν λα δεη ηελ δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη κέζα ζε έλα ζρνιείν ζε κηα πνξεία εηψλ.» (Σ5 

Δδξαησκέλε Γηεπζύληξηα Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 

«Καη νη δχν ηξφπνη επηινγήο ζηειερψλ έρνπλ ηα αξλεηηθά θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Καθά ηα ςέκαηα 

θαη κε ηε ζπλέληεπμε κέζσ ηνπ δηεπξπκέλνπ ΠΥΣΠΔ πάληα ππάξρεη ππνθεηκεληθφηεηα θαη ίζσο ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο επεξεάδνληαη νη απφςεηο ησλ αμηνινγεηψλ γηα ηνπο ππνςεθίνπο θαη κπνξεί απηφ 

λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπο. Καη ν ηειεπηαίνο λφκνο έρεη ηα αξλεηηθά ηνπ γηαηί ππάξρεη ν θφβνο ηνπ 

λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο ε κία λα ππνζηεξίδεη ηνλ έλαλ θαη ε άιιε ηνλ άιιν ππνςήθην. Σε εκέλα δελ 

έηπρε γηαηί δελ ππήξρε άιινο ππνςήθηνο θαη έηζη δελ κε επεξέαζε θαζφινπ ε δηαδηθαζία κε ηνλ 

ηειεπηαίν λφκν. Πηζηεχσ θαη μέξσ φηη ζε αξθεηά ζρνιεία ππήξραλ πξνβιήκαηα θαη δεκηνπξγήζεθαλ 

πνιιά δεηήκαηα….» (Σ8 Δδξαησκέλνο Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

Μηα λέα δηεπζύληξηα εθπαηδεπηηθόο εηδηθόηεηαο (Σ3) αλαιύεη δηεμνδηθά ην Νόκν 4327/2015, 

ζεκεηώλνληαο όηη αλ θαη έρεη δεκνθξαηηθό ραξαθηήξα, αληηηηζέκελνο ζηελ ηνπνζέηεζε 

εγθάζεησλ από ηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα δηεπζπληώλ, εληνύηνηο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

θαηόξζσζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηε ζεηηθή ηνπ δηάζηαζε, θαζώο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

ςήθηζαλ αλώξηκα κε θαζαξά πξνζσπηθά θξηηήξηα, κε απνηέιεζκα λα δηαζαιεπζεί ην ζεηηθό 

θιίκα θαη λα ππνλνκεπζεί ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλόο πνπ ηεθκαίξεηαη θαη 

από ηελ πξόθιεζε πνηθίισλ αληηπαξαζέζεσλ κεηαμύ δηεπζπληώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, θάπνηνη 

εθ ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ςήθν ηνπο σο κέζν εθδίθεζεο θαη αληαπόδνζεο, παξά 

σο κέζν αλάδεημεο ησλ ηθαλόηεξσλ θαη θαηαιιειόηεξσλ ππνςήθησλ. 

«Απηφο ν λφκνο θάιππηε ηελ άπνςε πνιιψλ πνπ έιεγαλ πσο είλαη δπλαηφλ λα έξρεηαη έλαο άζρεηνο 

δηεπζπληήο πνπ δελ είλαη απφ ηελ πεξηνρή θαη δελ μέξεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. Τν βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα είλαη φηη δεκηνπξγήζεθαλ αληηπαξαζέζεηο θαη δελ μέξσ πσο ηηο δηαρεηξίδνληαη πιένλ, ζα 

είλαη δχζθνιν γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη γηα ην δηεπζπληή. Πνιιέο θνξέο νη ζπλάδειθνη ιέγαλε ζηα 
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ζρνιεία καο ζηέιλνπλ ηνλ ηάδε δηεπζπληή πνπ δελ είλαη αγαπεηφο, δελ είλαη αξεζηφο, καο ηνλ 

επηβάιινπλ. […] Τν δήηεκα είλαη θαηά πφζνλ ήηαλ έηνηκνη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ψξηκνη λα επηιέμνπλ. 

[…] Σε άιια ζρνιεία άθνπζα δηεπζπληέο πνπ θαηαθέξζεθαλ ελαληίνλ ησλ ζπλαδέιθσλ, θάπνηνη 

ζπλάδειθνη πνπ είραλ πξνζσπηθέο αληηπαξαζέζεηο κε ην δηεπζπληή είπαλ «ηψξα ζα δεη ηη ζα ηνπ 

θάλσ», βξήθαλ ηελ επθαηξία ρσξίο λα θξίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα, αιιά ςήθηζαλ κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο.» (Σ3 Νέα Γηεπζύληξηα Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 

Τα ιεγόκελα ησλ δηεθδηθνύλησλ επηβεβαηώλεη θαη κηα εθπαηδεπηηθόο (Σ5), αλαθέξνληαο όηη ε 

ζπλέληεπμε κπνξεί λα είλαη θαιύηεξε κέζνδνο αμηνιόγεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ςεθνθνξία, 

αιιά θαη απηή έρεη αξλεηηθά ζεκεία, επεηδή βαζηδόκελε ζε θνκκαηηθά θξηηήξηα, αλαδείθλπε 

αλεπαξθείο θαη κε απνδεθηνύο θνηλσληθά δηεπζπληέο. Ζ ςεθνθνξία, σο ηξόπνο αμηνιόγεζεο, 

δελ ήηαλ αξλεηηθή κόλν γηα ηνπο δηεπζπληέο, αιιά θπξίσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα 

έπξεπε λα επηιέμνπλ, λα ππεξςεθίζνπλ θάπνηνλ θαη λα θαηαςεθίζνπλ θάπνηνλ άιιν, ζηελ 

πεξίπησζε πνιιώλ ππνςήθησλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα πξσηόγλσξν γηα ην 

ζρνιείν θιίκα αληαγσληζκνύ. Ζ δηακόξθσζε άηππσλ νκάδσλ θαη ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζεο, 

επηβεβαηώλεηαη από ην όηη θάπνηνη ππνςήθηνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηθξαηήζνπλ έλαληη 

ησλ ζπλππνςεθίσλ ηνπο δελ δίζηαζαλ λα πξνβνύλ αθόκα θαη ζε ηδηόηππεο δηαπξαγκαηεύζεηο 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ςήθν ηνπο. 

«Καη νη δχν ηξφπνη είλαη ιάζνο. Με ην ΠΥΣΠΔ ήηαλ ιάζνο, γηαηί έπαηδαλ ξφιν ηα θνκκαηηθά θαη κε 

ηελ ςεθνθνξία νη ζπλάδειθνη ήξζαλ ζε δχζθνιε ζέζε, γηαηί κπνξεί θάπνηνη λα κελ ζπκπαζνχζαλ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηεπζπληή ή λα πίζηεπαλ φηη δελ έρεη ηθαλφηεηεο, ήξζαλ ζε δχζθνιε ζέζε λα ηνλ 

θαηαςεθίζνπλ γηαηί ζα θαηλφηαλ. Υπάξρνπλ βέβαηα θαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ ζάξξνο θαη ιέλε ηε 

γλψκε ηνπο κε ηελ ςήθν ηνπο ζαξξαιέα, φηη εγψ δε ζε γνπζηάξσ, αιιά αλ εθιεγείο ζα ζε απνδερζψ 

ζαλ δηεπζπληή κνπ. κσο δελ ζπκθσλψ κε ην λέν λφκν, γηαηί γηλφληνπζαλ θιίθεο. Παξάδεηγκα έρσ 

αθνχζεη πεξίπησζε κε ππνςήθην δηεπζπληή πνπ πξνζπαζνχζε λα επεξεάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ιέγνληαο ςήθηζέ κε γηαηί ζα ζνπ θάλσ απηφ είκαη κε ην κέξνο ζνπ. Δθ ησλ δχν λφκσλ θαιχηεξνο 

είλαη απηφο κε ηελ επηινγή ηνπ ΠΥΣΠΔ, φκσο θαη εθεί δελ κπήθαλ άμηνη άλζξσπνη. Υπήξραλ άηνκα 

πνπ δελ ήηαλ θαζφινπ αγαπεηά σο δηεπζπληέο θαη φκσο γίλαλε…[…] Τν λα ςεθίδνπλ νη δάζθαινη 

δελ είλαη θαιφ, έξρεηαη ν δηεπζπληήο ζε δχζθνιε ζέζε, ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο πνηνο ζα πάξεη 

ηελ θαξέθια θαη πνηνο δελ ζα ηελ πάξεη.» (Σ5 Δθπαηδεπηηθόο Γαζθάια) 

Δμαηξεηηθά αλαιπηηθή είλαη ε άπνςε λέαο εθπαηδεπηηθνύ εηδηθόηεηαο (Σ1), ε νπνία εθηόο από 

ηα αξλεηηθά ζεκεία ησλ δύν λόκσλ, αλαθέξεη πσο απηόο ν ηξόπνο επηινγήο επλόεζε ηνπο/ηηο 

δαζθάινπο/εο, πνπ σο θπξίαξρε αξηζκεηηθά θαη θνηλσληθά ππνθαηεγνξία, είραλ πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα εθιεγνύλ ζε ζύγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήησλ, εθόζνλ ην 

εθινγηθό ζώκα απνηεινύληαλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό από δαζθάινπο/εο.  

«Δίλαη θαιφ απφ ηελ άιιε λα ππάξρεη ε έγθξηζε ηνπ ζπιιφγνπ γηα έλα δηεπζπληή. Σθέςνπ, φκσο, φηη 

ζαλ εθπαηδεπηηθφο εηδηθφηεηαο ζεσξψ φηη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

ππνςήθηνη θαη είλαη γηα παξάδεηγκα δάζθαινη, ζεσξψ φηη έρσ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ λα εθιεγψ. […] Πξνζπάζεζαλ μαθληθά φινη ζηνπο ζπιιφγνπο λα γίλνπλ πην ζπκπαζείο θαη 

ίζσο λα ήηαλ είλαη ιίγν ςεχηηθν. […] …ζε πνιιά ζρνιεία αλαιψζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζχγθξνπζε 

ησλ ππννκάδσλ πνπ ήηαλ ζηε κία πιεπξά ή ζηελ άιιε, φπνπ ππήξραλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη γηα 

παξάδεηγκα. Με ηε ζπλέληεπμε, ζεσξψ φηη δελ είλαη αξθεηά αληηθεηκεληθφο ηξφπνο, γηαηί κπνξείο λα 

παξέκβεηο. […] Γεληθά είλαη απαξάδεθην λα κελ πξνζκεηξψληαη ηα επηζηεκνληθά πξνζφληα γηα 

θάπνηεο ζέζεηο, δειαδή, κηα δσή γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηα ρξφληα ππεξεζίαο είλαη ην κεγάιν αηνχ… ή νη 

ζπκπάζεηεο…» (Σ1 Γπλαίθα Δθπαηδεπηηθόο Δηδηθόηεηαο) 
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Τέζζεξηο δηεθδηθνύληεο αλαθέξνπλ, επίζεο, ηα θαθώο θείκελα ησλ δύν λόκσλ, ελώ πηζηεύνπλ 

όηη ε ςεθνθνξία ζα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζεί αθελόο από ην κόληκν πξνζσπηθό γηα λα 

είλαη αμηόπηζηε -άπνςε πνπ αλαθέξζεθε από αξθεηνύο δηεπζπληέο- θαη αθεηέξνπ ε ςήθνο ζα 

έπξεπε λα είλαη θαλεξή θαη λα ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε γηα λα κπνξεί λα γίλεη έλζηαζε 

εθ κέξνπο ησλ ππνςήθησλ. Αθόκε, ε αμηνιόγεζε ηνπ θαθέινπ, ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο 

ζπγγξαθηθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο δξάζεο ησλ ππνςεθίσλ ζα ήηαλ ηα 

θαηαιιειόηεξα θξηηήξηα γηα λα θξηζνύλ αληηθεηκεληθά, ζύκθσλα κε ηα ιεγόκελα ππνςήθηνπ 

δηεπζπληή (Σ1). 

«Καη ν έλαο θαη ν άιινο λφκνο έρεη ηξσηά ζεκεία. Ο έλαο είρε ηε ζπλέληεπμε θαη απνθάζηδαλ 

θάπνηνη, αλ απηνί απνθάζηδαλ ζσζηά ήηαλ εληάμεη. Ο άιινο ήηαλ ε ςεθνθνξία, λαη ζα πξέπεη λα 

δεηεζεί ε γλψκε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, αιιά φρη ρσξίο αηηηνιφγεζε. Γελ κπνξψ λα απνθαζίδσ 

εγψ γηα ζέλα ρσξίο λα δηθαηνινγψ, γηα λα κπνξεί κεηά ν ππνςήθηνο λα θάλεη έλζηαζε. […] Σην 

ζρνιείν πνπ ήκνπλ ην δηεπζπληή ηνλ έβγαιαλ νη αλαπιεξσηέο, απηνί νη νπνίνη ήηαλ εθεί θαη δελ ζα 

ηνλ μαλαέρνπλ δηεπζπληή. Θα πξέπεη λα δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε απηνχο πνπ είλαη κφληκνη εθεί 

νξγαληθά, ε γλψκε ηνπο λα έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα.» (Σ5 Υπνςήθηνο Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθόο 

Δηδηθόηεηαο) 

«Οχηε ν έλαο ηξφπνο επηινγήο είλαη θαιφο νχηε ν άιινο. Δγψ ζα πξφηεηλα γηα ηελ επηινγή λα γίλεη κε 

βάζε ηε ζπγγξαθηθή, κε βάζε ηελ θνηλσληθή δξάζε, κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά, κε βάζε ην θάθειφ ηνπ. 

Καη αλ κπνξεί ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Γελ ήηαλ νη θαηαιιειφηεξνη απηνί πνπ 

κπήθαλ, γηαηί ε ηειεπηαία επηινγή βαζίζηεθε ζε θιίθεο θαη ζε κηθξνεμππεξεηήζεηο.» (Σ1 Υπνςήθηνο 

Γηεπζπληήο Γάζθαινο) 

Σπδήηεζε- Πξνηάζεηο 

Αξθεηνί/εο εξσηώκελνη/εο –θαηά βάζε εδξαησκέλνη/εο δηεπζπληέο/ηξηεο θαη θάπνηνη/εο λένη 

δηεπζπληέο/ηξηεο θαη ππνςήθηνη/εο (δηεθδηθνύληεο)- ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ εξγαιείνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο -ζπλάδνληαο κε ηα επξήκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ησλ Αξγπξνπνύινπ θαη 

Σπκεσλίδε (2017)-ζεσξώληαο όηη ε ρνξήγεζε Ηγεηηθήο Ταπηφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη από 

ηα αλώηεξα θιηκάθηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο (ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα), ελώ γηα λα 

ηεθκεξηώζνπλ ηελ άπνςή ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ παξαδείγκαηα από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Καηά 

ζπλέπεηα, νη εξσηώκελνη/εο απηνί/εο ππαηλίζζνληαη όηη ζην πιαίζην ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπγθεληξσηηθνύ ζπζηήκαηνο (Κνπηνύδεο, 2012) πνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε βεκπεξηαλή 

γξαθεηνθξαηία (Θενθηιίδεο, 2012) θαη ηε Γηνηθεηηθή Ζγεζία (Bush, 2007) είλαη αζύκβαην λα 

εθαξκόδνληαη πξαθηηθέο απνθεληξσκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ, θαζώο νη 

δηεπζπληέο/ηξηεο εθαξκόδνληαο ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπο,κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ζπγθξνπζηνύλ κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαη ελ 

ζπλερεία λα θαηαςεθηζηνύλ ζηελ ςεθνθνξία (Σππξηάδνπ, 2018). 

Κη ελώ νη έρνληεο/εο Ηγεηηθή Ταπηφηεηα (ελ ελεξγεία δηεπζπληέο/ηξηεο) πξνηηκνύλ ε ρνξήγεζε 

ηεο Ταπηφηεηαο απηήο λα γίλεηαη από ηα αλώηεξα θιηκάθηα, νη έρνληεο Ταπηφηεηα Αθφινπζνπ 

(θαη θάπνηνη δηεθδηθνύληεο) επηζπκνύλ νη ίδηνη/εο λα ρνξεγνύλ ηελ Ηγεηηθή Ταπηφηεηα, άπνςε 

πνπ ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ησλ Αξγπξνπνύινπ θαη Σπκεσλίδε 

(2017). Καηά ηε γλώκε ηνπο, ε ρνξήγεζε Ηγεηηθήο Ταπηφηεηαο από ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο 
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ηνπ ζρνιείνπ εληζρύεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζώο ε αμηνιόγεζε θαη επαλαμηνιόγεζε 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο από ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό απνηειεί δηθιείδα αζθαιείαο, 

επεηδή δηαζθαιίδεη ηελ νξγαλσζηαθή ηνπ δέζκεπζε, γεγνλόο πνπ δελ ηζρύεη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο επηινγήο από ηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα, θαζώο ε ελεξγή Κνκκαηηθή Ταπηφηεηα όρη 

απιώο εμαζθάιηδε ηελ επαλεθινγή ησλ ππνςήθησλ, αιιά ζπλάκα αλαπαξήγαγε έλα 

statusquo εο αεί ζπζηεκηθώλ δηεπζπληώλ/ηώλ, νη νπνίνη/εο βαζηδόκελνη/εο ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα αηζζάλνληαλ άηξσηνη/εο (Σππξηάδνπ & Κνπηνύδεο, 2017α). Ζ άπνςε απηή 

απνηππώλεη ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα έρνπλ ελεξγό ξόιν ζηελ άζθεζε εγεζίαο θαη 

όρη παζεηηθό ξόιν Αθφινπζνπ πνπ εμ νξηζκνύ ππαγνξεύεηαη από ηελ ηεξαξρία θαη ηε ζέζε 

ηζρύνο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ηξηαο. Σπλεπώο, κέζσ ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο γίλεηαη άκεζε 

ρνξήγεζε ηεο Ηγεηηθήο Ταπηφηεηαο από ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο-αθόινπζνπο, πνπ 

αμηνινγνύλ ηηο δεμηόηεηεο, ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη πξσηνηππηθφηεηα ησλ ππνςήθησλ, 

δίλνληαο ζεηηθή ςήθν ζε απηνύο/εο πνπ αθελόο κπνξνύλ λα ππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνύο θαη 

ηα ζπκθέξνληα ηεο νκάδαο θαη αθεηέξνπ ζε απηνύο/εο πνπ απνζηαζηνπνηνύληαη από 

εγεκνληθέο-θπξηαξρηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαζώο δε ιείπνπλ ηα θαηλόκελα θαηάρξεζεο ηεο 

εμνπζίαο εθ κέξνπο δηεπζπληώλ/ηξηώλ (Σππξηάδνπ, 2018, ζ. 575∙ Spyriadou & Koutouzis, 

2020). 

Αθόκε, πξνηάζεθε από ελ ελεξγεία δηεπζπληέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπηηθνύο, έλαο ζπλδπαζηηθόο, 

ζθαηξηθόο θαη νιηζηηθόο ηξόπνο αμηνιόγεζεο, δειαδή, έλαο ζπγθεξαζκόο ησλ δύν εξγαιείσλ, 

-θαζώο θάηη αλάινγν ίζρπζε ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο δηεπζπληώλ εθπαίδεπζεο (Ν. 

4351/2015)-, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ρνξήγεζε Ηγεηηθήο Ταπηφηεηαο ζα πξέπεη λα είλαη κηα 

πνιππξηζκαηηθή θαη πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία, ε νπνία έρνληαο πνιιά θαη ηζνδύλακα 

θξηηήξηα, πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ αληηζηαζκηζηηθά θη εμηζνξξνπεηηθά, ζα δηαζθαιίζεη ηε 

δηαθάλεηα, δηθαηνζύλε θαη αμηνθξαηία. Πξνηάζεθαλ, επίζεο, από θάπνηνπο/εο 

εξσηώκελνπο/εο δηάθνξνη ηξόπνη εκπινπηηζκνύ ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, όπσο ε 

πξαγκαηνπνίεζε γξαπηνύ δηαγσληζκνύ, ή ε ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αλ θαη ε 

δεύηεξε άπνςε επηθξίζεθε από άιιν εξσηώκελν (εδξαησκέλν δηεπζπληή). Σύκθσλα κε ηα 

επξήκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ησλ Αξγπξνπνύινπ θαη Σπκεσλίδε (ό.π., ζει. 69), νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη ε επηινγή ζηειερώλ κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ην ηεζη 

θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξά ζηελ παξαηήξεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη κε ην ηεζη 

πξνζσπηθόηεηαο-ηθαλόηεηαο, ελώ ήηαλ ιηγόηεξν ζεηηθνί ζηηο εθζέζεηο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

εθ κέξνπο αλώηεξσλ ζηειερώλ (δηεπζπληώλ εθπαίδεπζεο θαη ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ), θαζώο 

θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε γξαπηνύ δηαγσληζκνύ. 

Οη πεξηζζόηεξνη/εο ελ ελεξγεία δηεπζπληέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο δηεθδίθεζαλ έλα ζρνιείν, είηε 

απηό ζην νπνίν ήηαλ ήδε δηεπζπληέο/ηξηεο (εδξαησκέλνη/εο), ή απηό ζην νπνίν είραλ νξγαληθή 

ζέζε, επηβεβαηώλνληαο ην πεξηνξηζηηθό πιαίζην ηνπ λόκνπ, πνπ δελ επέηξεπε επί ηνπ 

πξαθηένπ ηε δηεθδίθεζε ζρνιείσλ ζηα νπνία νη ππνςήθηνη/εο ήηαλ άγλσζηνη/εο, ελώ, όπσο 

θάλεθε, θαη ε εηδηθόηεηα ησλ ππνςήθησλ ήηαλ κείδνλνο ζεκαζίαο, εθόζνλ όζνη 

ππνςήθηνη/εο αλήθαλ ζηνλ θιάδν ησλ δαζθάισλ (ΠΔ70) είραλ πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

ππεξςεθηζηνύλ ζε ζύγθξηζε κε ππνςήθηνπο/εο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήησλ (Σππξηάδνπ, 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 
Τόκνο 9, Τεύρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 246 από 409 

2017β), επηβεβαηώλνληαο ηελ ηζρπξή Δπαγγεικαηηθή θαη Κνηλσληθή Ταπηόηεηα ηεο 

θπξίαξρεο νκάδαο (Koutouzis & Spyriadou, 2017).  

Σε ζρνιεία, σζηόζν, πνπ είρε απνζπξζεί ν/ε πξνεγνύκελνο/ε δηεπζπληήο/ηξηα γηα 

παξάδεηγκα ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο, νη ππνςεθηόηεηεο ήηαλ πνιιέο από εθπαηδεπηηθνύο εληόο 

θαη εθηόο ζρνιείνπ, αθόκε θαη δέθα, επεηδή ε δηεθδίθεζε «νξθαλψλ ζρνιείσλ» απνηεινύζε 

«επθαηξία» πνπ ζα κπνξνύζε λα αμηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ δηακνξθνύκελνπ θνηλσληθνύ 

αληαγσληζκνύ. Αθόκε, αξθεηνί δηεθδηθνύληεο απέζπξαλ ηηο ππνςεθηόηεηέο ηνπο από ζρνιεία 

ζηα νπνία ν/ε πξώελ δηεπζπληήο/ηξηα ήηαλ θνηλσληθά απνδεθηόο/ε ή/θαη είρε πνιιά 

αληηθεηκεληθά κόξηα από θόβν κελ εθηεζνύλ θνηλσληθά, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη κία 

ππνςεθηόηεηα ζε ζρνιεία πνπ νη ππεξεηνύληεο δηεπζπληέο/ηξηεο δηεθδηθνύζαλ ηε ζέζε, 

θαζώο εμαηηίαο ηεο εδξαησκέλεο Ηγεηηθήο ηνπο Ταπηφηεηαο ήηαλ ζρεδόλ απίζαλν λα κελ 

επαλεθιεγνύλ. Ζ απόζπξζε ππνςεθηνηήησλ από ηα ζρνιεία απνηππώλεη ην ζπλαιιαθηηθό 

ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, γηαηί εθηόο από ηα κεηξήζηκα θξηηήξηα πνπ ήηαλ γλσζηά, 

γλσζηή ήηαλ θαη ε πξόζεζε ςήθνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ-εθινγέσλ, θαζώο νη άηππεο 

ππννκάδεο εθδήισλαλ κε θαλεξνύο ή ιαλζάλνληεο ηξόπνπο ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο/εο ππνςήθηνπο/εο, θαζηζηώληαο ην απνηέιεζκα πξνεηιεκκέλν. Απηόο ν 

ηξόπνο επηινγήο δηεπζπληώλ/ηξηώλ δεκηνύξγεζε έλα πξσηνθαλέο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα αληαγσληζηηθό θιίκα από ην νπνίν, σζηόζν, απνζηαζηνπνηήζεθαλ 

δηεπζπληέο/ηξηεο ηνπ δείγκαηνο, θαζώο απείραλ ζπλεηδεηά από ηελ ελεξγή δηεθδίθεζε άιισλ 

ζρνιείσλ, επηζπκώληαο λα κε ζπγθξνπζηνύλ κε άιινπο ππνςήθηνπο ή αθόκα θαη λα 

ζηεξήζνπλ ηε δηεπζπληηθή ζέζε από εδξαησκέλνπο δηεπζπληέο (Σππξηάδνπ, 2018, ζ. 576). 

Ζ ρξήζε ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο -ζπλάδνληαο κε ηηο αθνινπζνύκελεο ζηελ Ηζπαλία θαη 

Πνξηνγαιία πξαθηηθέο, όπνπ ν/ε δηεπζπληήο/α εθιέγεηαη από ην ζρνιηθό ζπκβνύιην θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο (Καηζαξόο, 2008, ζ. 188)-, θάλεθε λα πξνσζεί κηα νηνλεί απνθέληξσζε, 

επηρεηξώληαο λα απνδνκήζεη ην θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν πνπ ίζρπε κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπλέληεπμεο. Ψζηόζν, αλαπόδξαζηα, ζπλδέζεθε κε ηε Σπλαιιαθηηθή Ζγεζία, εκπεξηέρνληαο 

ζπγθξνύζεηο θαη δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ εθινγέσλ θαη εθιεγόκελσλ θαη αλαπαξάγνληαο 

«πειαηεηαθέο ζρέζεηο» θαη ηδηόηππεο αιιειεμαξηήζεηο ιόγσ ηνπ ηζρπξνύ ξόινπ ησλ αθαλώλ, 

αιιά θπξίαξρσλ ππννκάδσλ εληόο ησλ ζρνιείσλ (Κνπηνύδεο & Σππξηάδνπ, 2018), κε 

απνηέιεζκα ε ζπλέληεπμε λα ζεσξεζεί, παξόιεο ηηο παζνγέλεηέο ηεο, πην απνηειεζκαηηθό 

αμηνινγηθό εξγαιείν (Σππξηάδνπ, 2018), γεγνλόο πνπ επηβεβαηώζεθε από ηελ απόθαζε ππ’ 

αξηζκόλ 865/2016 ηνπ ΣηΔ πνπ έθξηλε αληηζπληαγκαηηθή ηε κέζνδν ηεο κπζηηθήο 

ςεθνθνξίαο (Κνπηνύδεο & Σππξηάδνπ, ό.π., ζ. 56). 

Τν δήηεκα ηεο πνηνηηθήο αμηνιόγεζεο ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

θαη ησλ δηεπζπληώλ/ηξηώλ εθπαίδεπζεο απνηειεί δηαρξνληθά αληηθείκελν δηαβνύιεπζεο ιόγσ 

ηνπ κείδνλνο ξόινπ ησλ δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σπλεπώο, νη θνξείο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα αζρνιεζνύλ κε απηήλ ηελ θαίξηα παξάκεηξν, 

εκπινπηίδνληαο ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία, παξέρνληαο ζεκαληηθά θίλεηξα ζηνπο/ζηηο 

ππνςήθηνπο/εο δηεπζπληέο/ηξηεο (Σππξηάδνπ & Κνπηνύδεο, 2019β), εληζρύνληαο νπζηαζηηθά 

θαη όρη ηύπνηο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηε δηνηθεηηθή ηνπο επάξθεηα κε αλάινγα 
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επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο (Σππξηάδνπ & 

Κνπηνύδεο, 2018), ελώ ζα ρξεηαζηεί λα εγθαηαζηήζνπλ θαη λα εγθαζηδξύζνπλ έλα αίζζεκα 

δηθαηνζύλεο θαη αμηνθξαηίαο, αλακνξθώλνληαο ηε κνξηνδόηεζε ησλ κεηξήζηκσλ-

αληηθεηκεληθώλ θξηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαπαξάγεηαη ε πθηζηάκελε ζπκβνιηθή πάιε 

κεηαμύ ησλ θπξίαξρσλ θαη θπξηαξρνύκελσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο (Σππξηάδνπ & 

Κνπηνύδεο, 2019α). Δλ ηέιεη, ζα πξέπεη λα ζηνρεύζνπλ ζπλεηδεηά θαη απνθαζηζηηθά ζηελ 

επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιειόηεξσλ ζηειερώλ βάζεη ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπο θαη όρη βάζεη ησλ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλσλ Ταπηνηήησλ ηνπο 

(Σππξηάδνπ, 2018).  
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