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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

 

Θέμα: Καταγγελία για αντισυναδελφική-αυταρχική συμπεριφορά διευθυντή 

δημοτικού σχολείου  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έλαβε καταγγελία από συνάδελφο του 1ου 

Δημοτικού Σχολείου Ν. Φαλήρου για τις ενέργειες του διευθυντή του σχολείου σχετικά με 

την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο διευθυντής πριν 

τη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων (στις 17-11-2014) είχε ήδη διαμορφώσει τις 

ομάδες εργασίας για τα σχέδια δράσης, καλώντας το προηγούμενο διάστημα τους 

συναδέλφους έναν έναν στο γραφείο του και ζητώντας να υπογράψουν τη συμμετοχή τους 

σ’ αυτές!  

Στη συνεδρίαση του συλλόγου, όταν η συνάδελφος εξέφρασε αντιρρήσεις για τις 

παράνομες αυτές πρακτικές του διευθυντή, κάποιοι συνάδελφοι απέσυραν τις υπογραφές 

τους, αλλά ο διευθυντής, κρατώντας το δικό του προσωπικό φύλλο αξιολόγησης και 

λέγοντας πως o νόμος είναι νόμος και πρέπει να εφαρμοστεί, ότι δεν μπαίνει ζήτημα 

ψηφοφορίας, πως αυτό έπρεπε να το είχε καταλάβει η συνάδελφος απ’ το πρακτικό που 

ήταν ήδη έτοιμο -δηλαδή με τις ομάδες σχηματισμένες-, τρομοκράτησε τους 

εκπαιδευτικούς του συλλόγου με αποτέλεσμα να αποσύρουν πλην ενός τις διαφωνίες τους.  

Οι ενέργειες αυτές του διευθυντή συνιστούν παραβίαση των δημοκρατικών 

διαδικασιών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του συλλόγου διδασκόντων σε ένα 

τόσο σημαντικό ζήτημα και αποτελούν μέσο για την αποδοχή των αντιεκπαιδευτικών 

σχεδίων του υπουργείου παιδείας. Η επίκληση της τήρησης των νόμων δεν μπορεί να 

γίνεται κατά το δοκούν και για τους σκοπούς που οποιοσδήποτε επιθυμεί. 

Μάλιστα, την επομένη, απαιτήθηκε από τη συνάδελφο υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης 

συμμετοχής στην απεργία-αποχή της ΔΟΕ, για να κρατηθούν χρήματα από τον εκκαθαριστή 

όπως ειπώθηκε από τον διευθυντή, ενέργεια εντελώς απαράδεκτη, η οποία γίνεται και 

από άλλους διευθυντές/ντριες. 

Αυτά συμβαίνουν την ώρα που οι αποφάσεις του Συλλόγου και της ΔΟΕ είναι 

συγκεκριμένες και αφορούν την απεργία-αποχή για όλους από τις διαδικασίες της 

αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης, κι ενώ έχουν σταλεί σε όλα τα σχολεία, ο 

συγκεκριμένος διευθυντής θα έπρεπε τουλάχιστον να τις σεβαστεί.  

Κατόπιν των παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του διευθυντή ύστερα 

από επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο καταγγέλλει ομόφωνα το 

συγκεκριμένο διευθυντή για αυταρχική και αντισυναδελφική συμπεριφορά απέναντι στο 

σύλλογο διδασκόντων και τους συναδέλφους και:  

Καλεί: 
 
 Τους συλλόγους διδασκόντων, κάθε συνάδελφο και κάθε συναδέλφισσα, να ενημερώνουν 

το Δ.Σ. για τυχόν αυθαιρεσίες και αντισυναδελφικές συμπεριφορές. 
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 Τους Συλλόγους ΠΕ και τη ΔΟΕ να καταδικάσουν χωρίς περιστροφές τέτοιες 

αντισυναδελφικές συμπεριφορές. 

 

  Τον διευθυντή του σχολείου να συγκαλέσει νέο σύλλογο διδασκόντων που να 

συνεδριάσει σε καθεστώς ελευθερίας και δημοκρατίας.  
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