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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ0 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ70 6946338678 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 6976809185 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΤΟΤΑ ΠΕ60 6972213170 
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ70 6948604332 

ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΘΕΜΙΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ16 6972718293 
ΜΕΛΗ ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60 6945300100 

 ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ04 6944781897 

 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΛΗΔΑ ΠΕ11 6971648614 

 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ01 6979469080 

 ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕ03 6944225845 

 ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ ΠΕ70 6979961268 

 

                                       
Αθήνα,  24 Ιουνίου  2014 
Αριθμός πρωτοκόλλου:  16 
 
 
Προς: 

- Μ.Μ.Ε. 
 

   
  Κοινοποίηση:      Σχολικοί Σύμβουλοι 
            

 

Θέμα: Ανακοίνωση/Απάντηση της ΠΕΣΣ σε δημοσιεύματα 
 

      Η ΠΕΣΣ με αφορμή τα δημοσιεύματα  που αναγράφουν στον τίτλο: ‘‘Δε θα δεχτούμε 

αξιολόγηση από τους Συμβούλους  της κ. Διαμαντοπούλου’’ (esos 23/6/2014 &  alfavita 24-

6-2014 ),  που αναφέρονται στο περιεχόμενο της συζήτησης του Υπουργού Παιδείας με την 

ηγεσία της ΟΛΜΕ κατά την πρόσφατη συνάντησή τους   και , ειδικότερα, στα φερόμενα ως 

λεχθέντα από μέλος της σχετικά με την ποιότητα και την αντικειμενικότητα  των Σχολικών 

Συμβούλων  δηλώνει ότι: 

      Είναι γνωστό στην εκπαιδευτική κοινότητα ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι  είναι 

εκπαιδευτικοί με υψηλά  επιστημονικά   προσόντα,  με πολυετή διαδρομή στην 

εκπαίδευση,  ευσυνειδησία,  ευαισθησία,  συναδελφικότητα, και αδιάλειπτη προσφορά στη 

βελτίωση των όρων της  εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι  δεν ταυτίζονται 

με πολιτικά πρόσωπα ούτε με ποικιλώνυμες εξαρτήσεις,  άλλωστε στην πλειοψηφία τους  

έχουν κριθεί επανειλημμένα από διαφορετικά συμβούλια Επιλογής  που συγκροτήθηκαν 

από διαφορετικές πολιτικές ηγεσίες. Επιπρόσθετα,  από συστάσεως του θεσμού, ουδέποτε 

διακόπηκε η θητεία τους, αφού όλες οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει εμπράκτως τις 

διαδικασίες επιλογής των Σχολικών Συμβούλων και την πολύτιμη προσφορά τους στη 

στήριξη του εκπαιδευτικού. 

      Θεωρούμε,  λοιπόν, ότι οι αυθαίρετες και απαράδεκτες αναφορές στον θεσμό του 

Σχολικού Συμβούλου και στα πρόσωπα και ειδικά από συναδέλφους που θα έπρεπε να τον 

προασπίζουν, προσφέρουν κακές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα τώρα που 

διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο και χρειάζεται τη συνεισφορά και τη συνεργασία όλων μας.   

 

   

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ. 

mailto:pess@pess.gr
http://www.pess.gr/


 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΟΤΑ 


