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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

θνπφο ηεο παξνχζεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη αθελφο λα δηεξεπλήζεη  ηηο  

αηηίεο ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ ηε ζθνπηά δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξεηψλ, θαη 

αθεηέξνπ λα αληρλεχζεη ηελ πηζαλφηεηα, ν ηξφπνο επηινγήο δηεπζπληψλ/ληξηψλ πνπ 

εθαξκφζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4327/2015, λα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη θίλεηξν γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε 

δηεθδίθεζε ζέζεσλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο  

δεδνκέλσλ θαη σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ σο θχξηνη παξάγνληεο ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ πξνέθπςαλ ε ρακειή απηνεθηίκεζε, νη 

νηθνγελεηαθέο επζχλεο, ην ζηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο, ε έιιεηςε γπλαηθείσλ 

πξνηχπσλ, ε απνζάξξπλζε απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, ε απνζάξξπλζε απφ ην 

ζχδπγν, ε κε ελαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ην ζπλδηθαιηζκφ, ηα θξηηήξηα επηινγήο 

θαη ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα. 

Άλδξεο θαη  γπλαίθεο ζπκθσλνχλ πσο νη παξάγνληεο: νηθνγελεηαθέο επζχλεο, 

ζηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο, κε ελαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ 

ζπλδηθαιηζκφ θαη ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, δεκηνπξγνχλ ζνβαξά εκπφδηα ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα αλέιημε ησλ γπλαηθψλ. Γηαθσλνχλ φκσο, γηα ηνπο ππφινηπνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαίλεηαη λα απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο. 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ, άλδξεο θαη γπλαίθεο δηνηθνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φηαλ βξίζθνληαη ζηε δηεχζπλζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Βαζηθέο 

δηαθνξέο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

ια ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο πηζηεχνπλ πσο νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα έρνπλ άπνςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ. Ζ 

πιεηνςεθία πηζηεχεη πσο ε άπνςε απηή πξέπεη λα απνηειεί θαη κνξηνδνηνχκελν 

θξηηήξην, ελψ ηζρπξή είλαη θαη ε άπνςε φηη ε ζπκκεηνρή πξέπεη λα είλαη κφλν 

γλσκνδνηηθή, λα έρεη δειαδή αλαηξνθνδνηηθφ ραξαθηήξα. 

Σέινο, γηα ην εάλ ε ζπκκεηνρή ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ ζα απνηεινχζε 

θίλεηξν γηα πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

δηεπζπληψλ, πξνέθπςε απφιπηε δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is on the one hand to investigate the causes of under-

representation of women in the management positions of primary schools from the 

point of view of various informants and, on the other, to detect the possibility of the 

selection of school directors applied in June 2015, with Law 4327/2015, to be an 

incentive for a greater participation of female teachers in the recruitment of teaching 

staff. 

The qualitative method of data collection was used to implement this research and a 

semi-structured interview was used as a research tool. 

Data analysis as the main factor of under-representation of women resulted in low 

self-esteem of the women, their family responsibilities, the stereotype of  „man as 

school director‟, discouragement from the social environment, discouragement from 

their spouse, failure of the women to engage with politics and trade unionism, 

selection criteria and service councils. 

Men and women agree that the factors: family responsibilities, the stereotype of „man 

as school director‟, not engaging in politics and trade unionism and service councils, 

create serious obstacles to the advancement of women. They disagree, however, about 

the other factors which seem to concern women more than men. 

According to the views of the informants, men and women perform differently as 

school directors. Key differences concern decision-making, priorities and ways of 

communication between members of the school community. 

All participants believe that Teachers' Associations need to be involved and have an 

opinion in the process of selecting managers. The majority believes that this view 

must also be a compounded criterion, while the view that participation must be only 

consultative, that is, of a feedback nature, is strong. 

Finally, whether the involvement of the Teachers' Associations would be an incentive 

for more women to participate in the selection process of directors, there was 

complete disagreement among the sample individuals. 
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1
ο
 Κεθάλαιο 

 

1.1 Γιαηύπυζη ηος πποβλήμαηορ 

 

Οη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο εμειίμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα νδήγεζαλ ζηε  κεγάιε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Toosi, 2002). Παξάιιεια, ιφγσ ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ, νη γπλαίθεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ αλ ζα θάλνπλ ή φρη παηδηά, θαζηζηψληαο έηζη εθηθηφ λα πξνγξακκαηίζνπλ 

θαη λα αθνινπζήζνπλ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. Χο εθ ηνχηνπ,  επήιζε 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ θαη ππαιιειηθνχ δπλακηθνχ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ (Kiamba, 2008). 

Έλαο ρψξνο κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ  αχμεζε ηεο παξνπζίαο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ήηαλ θαη ν ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο (Γαξάθε, 2007), 

θαζψο ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνχ  ζεσξήζεθε πσο ζπλάδεη κε ην ξφιν ηεο 

γπλαίθαο σο κεηέξαο θαζψο θαη σο ππεχζπλεο γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ (Αλαγλσζηνπνχινπ, Αξβαλίηε & Καληαξηδή, 2004).  

Ζ γπλαηθνθξαηία ζηελ εθπαίδεπζε δηαπηζηψλεηαη θαη απφ επίζεκα ζηνηρεία, 

πνπ δείρλνπλ φηη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο απφ ην 1970 έσο ην 1990 ππήξμε 

κηα  ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Βαζηινχ-Παπαγεσξγίνπ, 1994). Αθφκε, λεφηεξα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δείρλνπλ πσο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο νη γπλαίθεο 

απνηεινχλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε, θηάλνληαο αθφκα θαη ζε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 98% φπσο ζηε 

ινβελία  (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010). 

Ζ ππεξεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έρεη 

ηνληζηεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο  θαη γηα ηελ Διιάδα (Αζαλαζνχια- Ρέππα, 1999∙ 

Kyriakoyssis & Saiti, 2006∙ Καληαξηδή & Αλζφπνπινο, 2006), θαζψο ην επάγγεικα 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηε ρψξα καο ήηαλ ην πξψην δηαλνεηηθφ επάγγεικα πνπ 

άλνημε θαη παξάιιεια ζεσξήζεθε θαηάιιειν γηα ηηο γπλαίθεο (Μαξαγθνπδάθε, 

1997). χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, θαηά ηελ 

έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015,  απφ ηνπο 60.554 δηδάζθνληεο ζηα 
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ειιεληθά  δεκνηηθά  ζρνιεία, νη 42.571 ήηαλ γπλαίθεο, απνηειψληαο έηζη ην 70,3% 

ηνπ ζπλνιηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο θπξηαξρνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

εληνχηνηο, δηαπηζηψλεηαη φηη ππνεθπξνζσπνχληαη ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ θαηάζηαζε απηή άξρηζε λα δηαθνξνπνηείηαη ζε κηθξφ 

βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ 

δηεπζπληξηψλ. κσο, είλαη γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο δελ εθπξνζσπνχληαη κε ηελ 

αλακελφκελε αλαινγηθφηεηα ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, παξά ηνπ φηη ε πνιηηεία κε ην Ν. 1566/85 δεκηνχξγεζε 

ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη θαηέζηεζε ζαθέο φηη δίλεη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ, εθφζνλ 

πιεξνί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηε δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο θαη θαηάιεςεο 

δηεπζπληηθήο ζέζεο.  

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ Γηαχγεηα αλαθνξηθά κε ηηο  

επηινγέο ησλ δηεπζπληψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ην 2015, δηαπηζηψζεθε φηη ην 

πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ θαηέρνπλ δηεπζπληηθή ζέζε ζε δεκνηηθά ζρνιεία, αλήιζε 

κφιηο ζην 33% παλειιαδηθά, ελψ, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο 

δηεπζχλζεηο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε 

δηεπζπληηθή ζέζε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ήηαλ κεδεληθφ.  

Αλ επηρεηξνχζε θάπνηνο λα πξνβεί ζε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο κε ην πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εχινγα ζα κπνξνχζε λα αλαξσηεζεί 

γηα πνην ιφγν νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ππνεθπξνζσπνχληαη ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (πνζνζηφ 33%), ελψ απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ζην ρψξν ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πνζνζηφ 70%). 

Μηα λέα δηάζηαζε ζηε ζρεηηθή - κε ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ - ζπδήηεζε, κπνξεί λα δνζεί απφ ηνλ 

ηξφπν επηινγήο δηεπζπληψλ/ληξηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε πνπ ζεζπίζηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2015, κε ην ΦΔΚ 361.22/26/79840/Δ3/19-

5-2015, φπνπ κε ηνλ Ν. 4327/2015  πξνβιεπφηαλ ε αληηθαηάζηαζε ηεο ζπλέληεπμεο 

ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ κε ην θξηηήξην ηεο απνηίκεζεο ηεο γεληθήο ζπγθξφηεζεο 

ηνπ ππνςήθηνπ απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ. Δπνκέλσο, έλα κέξνο ηεο ζπλνιηθήο 

κνξηνδφηεζεο ησλ ππνςήθησλ γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, 

κεηαθπιίνληαλ απφ ηα «αλδξνθξαηνχκελα» πκβνχιηα Δπηινγήο (Καληαξηδή & 
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Αλζφπνπινο, 2006) πξνο ηνπο θαηά βάζε «γπλαηθνθξαηνχκελνπο» πιιφγνπο 

Γηδαζθφλησλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ.  

Αθφκε, είλαη άμην αλαθνξάο ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο γηα 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημήο ηνπο ζε Γηνηθεηηθά ηειέρε 

Δθπαίδεπζεο επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηε γλψκε ησλ νηθείσλ ηνπο 

πξνζψπσλ, ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαζψο θαη απφ ηελ άπνςε ησλ πξνζψπσλ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο, ζπλαδέιθνπο, γνλείο, καζεηέο (Φαζνπιήο θ.ά, 

2008). Καηά ζπλέπεηα, ε επηξξνή πνπ δέρνληαη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί είηε απφ ην 

νηθνγελεηαθφ είηε απφ ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ ελδέρεηαη λα ζπκβάιιεη ζεηηθά 

ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία πνπ ππεξεηνχλ. 

 

1.2 κοπόρ ηηρ έπεςναρ 

θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο είλαη αθελφο λα 

δηεξεπλήζεη  ηηο  αηηίεο  ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ ηε ζθνπηά δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξεηψλ θαη αθεηέξνπ λα αληρλεχζεη ηελ πηζαλφηεηα, ν ηξφπνο επηινγήο 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ πνπ εθαξκφζηεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, λα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη θίλεηξν γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηε 

δηεθδίθεζε ζέζεσλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. 

1.3 Δπεςνηηικά επυηήμαηα 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί θαη ζηα νπνία ζα 

επηρεηξήζεη λα απαληήζεη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

1. ε πνηα αίηηα (πξνζσπηθά, θνηλσληθά, ζεζκηθά θ.ά.) απνδίδεηαη ην θαηλφκελν 

ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο; 

2. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, σο 

πξνο ηηο αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζην θαηλφκελν ηεο κεησκέλεο εθπξνζψπεζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ; 

3. Γηνηθνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο, φηαλ βξίζθνληαη 

ζηε δηεχζπλζε ελφο ζρνιείνπ; 
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4. Πσο θξίλνπλ ηνλ ηξφπν επηινγήο δηεπζπληψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4327/2015,  

ζε ζρέζε κε ηελ εκπινθή ησλ πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ ζηελ επηινγή ησλ 

δηεπζπληψλ; 

5. Πσο θαηαλννχλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ηξφπνπ επηινγήο δηεπζπληψλ βάζεη ηνπ 

λφκνπ 4324/2015, ζε ζρέζε κε ηε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ; 

1.4 Αναγκαιόηηηα ηηρ έπεςναρ 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δηαπηζηψζεθε ε έιιεηςε παξφκνησλ 

εξεπλψλ πνπ κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ  κεζνδνινγηθψλ  πξνζεγγίζεσλ λα αλαδεηήζνπλ 

ηα αίηηα ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα κειεηήζεη ην ελ ιφγσ 

θαηλφκελν απφ ηε  ζθνπηά δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξεηψλ, κεηαμχ ησλ άιισλ θαη 

πξνζνληνχρσλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο φκσο δελ έρνπλ θάλεη πνηέ 

πξνζπάζεηεο λα δηεθδηθήζνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Σαπηφρξνλα γηα πξψηε θνξά, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί εάλ έλαο ηξφπνο επηινγήο δηεπζπληψλ, πνπ 

εθαξκφζηεθε,  γηα κηα θαη κνλαδηθή θνξά, ην 2015, ζα  κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

θίλεηξν γηα ηηο γπλαίθεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ καδηθφηεξα ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε παξνχζα  

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα είλαη αλαγθαία, θαζψο ζα επηρεηξήζεη λα θαιχςεη έλα 

εξεπλεηηθφ θελφ, πνπ έρεη επηζεκαλζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Μαξθφπνπινο & 

Αξγπξίνπ, 2014). 

 

1.5 ημανηικόηηηα ηηρ έπεςναρ 

Σα αίηηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηεχζπλζε απνηεινχλ επίθεληξν εξεπλψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.  Χζηφζν, ε έξεπλα κπνξεί λα ηεζεί ζε λέα βάζε, ιφγσ ηεο αιιαγήο 

ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο απφ ην Μάην ηνπ 2015 έρεη ζεζπηζηεί έλαο λένο ηξφπνο 

επηινγήο δηεπζπληψλ/δηεπζπληξηψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε (ΦΔΚ 361.22/26/79840/Δ3/19-5-2015 Τπνπξγηθή Απφθαζε). 

Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη επηρεηξείηαη φρη κφλν ε αλίρλεπζε ησλ αηηηψλ ηνπ 
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θαηλνκέλνπ ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αιιά θαη ε δηεξεχλεζε πηζαλνχ θηλήηξνπ γηα ηε 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηεθδίθεζε ζέζεσλ επζχλεο 

κε βάζε ην λέν ζχζηεκα επηινγήο. 

 

1.6 Οπιοθέηηζη πποβλήμαηορ 

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζα εζηηάζνπκε ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζα επηρεηξήζνπκε λα εμεηάζνπκε ην θαηλφκελν απφ ηε 

ζθνπηά δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξεηψλ – εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ/ληξηψλ πνπ 

ππεξεηνχλ θαη δηεπζχλνπλ δεκνηηθά ζρνιεία ζην λνκφ Καζηνξηάο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία εληφο ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ηεο Καζηνξηάο, ηεο 

θσκφπνιεο ηνπ Άξγνπο Οξεζηηθνχ θαζψο θαη πεξηθεξεηαθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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2
ο
 Κεθάλαιο: Θευπηηικό  Μέπορ 

 

Ζ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο ζηε δηνίθεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, 

θαζψο απνηειεί έλα ζχλζεην, πνιχπινθν θαη πνιπδηάζηαην δήηεκα. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ - θαη φρη κφλν - νη γπλαίθεο ππεξέρνπλ 

αξηζκεηηθά ζην επάγγεικα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ έλαληη ησλ αλδξψλ. κσο, ε 

θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη φζνλ αθνξά ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο ηα πνζνζηά είλαη ρακειά (Coleman, 2002).  

Απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ην θαηλφκελν ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

νθείιεηαη ζε πξνζσπηθνχο, θνηλσληθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη ζεζκηθνχο ιφγνπο πνπ 

δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηε δηεθδίθεζε θαη θαηάιεςε ζέζεσλ επζχλεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί θαηά βάζε δελ αζθνχλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα, νη γπλαίθεο 

δηδάζθνπλ θαη νη άληξεο δηνηθνχλ (Μαξαγθνπδάθε, 1997). 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, αξρηθά γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθνξηθά κε 

ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηαπηζηψλεηαη αλ θαη ζε πνην βαζκφ έρεη 

δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Αθφκε, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα 

δηεξεπλεζνχλ νη αηηίεο θαη νη ιφγνη ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη 

αλ ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηδξά ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Σέινο, 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο επηινγήο δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ 

εθαξκφζηεθε κφλν κηα θνξά ην 2015 θαη έθηνηε θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφο θαη 

αλαζηάιζεθε. 

2.1 Οι γςναίκερ ζηο ελληνικό εκπαιδεςηικό ζύζηημα 

Απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή, φζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο, δηαπηζηψζεθαλ δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ. 

 Μηα εθ ησλ δηαθξίζεσλ πνπ είλαη άμηα αλαθνξάο ρξνλνινγείηαη ην 1914, θαζψο 

εθείλε ηελ πεξίνδν ηδξχζεθαλ Γηδαζθαιεία «ακθνηέξσλ ησλ θχισλ», ζηα νπνία 

φκσο νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο παξαθνινπζνχζαλ δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα 

καζεκάησλ (Γαξάθε, 2007). Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1922, ζην παλεπηζηήκην 
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Αζελψλ ζεζπίδεηαη κελ ε κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνεηνηκαζηνχλ θαιχηεξα φζνη ζα αλαιάκβαλαλ αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, 

πξνβιέπεηαη δε κε δηάηαγκα πσο νη γπλαίθεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλνπλ ην 1/4 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηεθπαηδεπνκέλσλ (Γαξάθε, 2007).  

Αθφκε κηα δηάθξηζε απέλαληη ζηηο γπλαίθεο είλαη εκθαλήο, φηαλ ζρεδφλ κηα 

δεθαεηία αξγφηεξα ην επίζεκν θξάηνο κε λφκν (Ν.5802/1933, άξζξν 4) θαζνξίδεη φηη 

ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ κε δπλαηφηεηα εγγξαθήο δελ 

μεπεξλά ηνπο 40, εθ ησλ νπνίσλ νη 15 κπνξνχλ λα είλαη γπλαίθεο. Σέινο, πξηλ απφ 

κφιηο 40 ρξφληα, ην 1976, κε ην Π.Γ. 424/1976, απαγνξεχηεθε απφ ηελ πνιηηεία ν 

δηνξηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζε κνλνζέζηα ζρνιεία (Καληαξηδή & Αλζφπνπινο, 2006). 

Χζηφζν, φιεο νη δηαθξίζεηο θαηαξγήζεθαλ ην 1982, θαζψο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

θαζνξίζηεθε φηη ηφζν ε εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηηο ζρνιέο φζν θαη νη δηνξηζκνί ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα γίλνληαλ αλεμαξηήησο θχινπ (ηξαβάθνπ, 2003).  

Σα επίζεκα ζηνηρεία θαηαδεηθλχνπλ ζηαζεξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ηε ζρνιηθή ρξνληά 1989-1990 νη γπλαίθεο 

απνηεινχζαλ ην 51%  (Καληαξηδή & Αλζφπνπινο, 2006). Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2004-2005 ην πνζνζηφ απμήζεθε ζε 61,5% (Σκήκα Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ θαη 

ηαηηζηηθήο ηεο ΓΗΠΔΔ ηνπ ΤΠΔΠΘ) θαη θνξπθψζεθε ηε ζρνιηθή ρξνληά 2014-2015 

φπνπ νη γπλαίθεο γηα πξψηε θνξά μεπέξαζαλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  (Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2016).  

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηηο πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ 

δαζθάισλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ 2017 ην πνζνζηφ ησλ πξνζιεθζέλησλ 

γπλαηθψλ αγγίδεη ην 78,2%, Δίλαη ινηπφλ εκθαλέο φηη ε δηδαζθαιία ηείλεη λα 

απνηειέζεη γπλαηθνθξαηνχκελν επάγγεικα ηδηαίηεξα ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Gyngell, 2012). 

κσο, ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, δελ είλαη ηφζν 

πςειή, φζν ζα αλακελφηαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Athanassoula-Reppa & Koutouzis, 

2002). Χζηφζν, γίλεηαη θαλεξή ε πθηζηάκελε δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. 

 χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία, ζηηο επηινγέο Πξντζηάκελσλ Γηεπζχλζεσλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1994-1995 θαη νη 57 δηεπζπληέο 

πνπ επηιέρζεθαλ ήηαλ άλδξεο (δειαδή 0% γπλαίθεο) (Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ 

Α/βάζκηαο θαη Β/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ), ελψ ζηηο αληίζηνηρεο επηινγέο 
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ηνπ 2016-2017 ηνπνζεηήζεθαλ 48 άλδξεο (88,8%) θαη κφλν 10 γπλαίθεο (11,2%) 

(Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ΤΠΠΔΘ, my School). 

 χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζηηο επηινγέο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2006-2007, νη άλδξεο 

θαηέιαβαλ ην 79% ησλ ζπλνιηθψλ ζέζεσλ, ελψ νη γπλαίθεο κφλν ην 21%. ηηο 

αληίζηνηρεο επηινγέο ηνπ 2015, νη άλδξεο θαη πάιη ππεξηεξνχλ θαηαιακβάλνληαο ην 

67% ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ θαη νη γπλαίθεο ην 33%. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη πσο ε ηζφηεηα κπνξεί  έζησ θαη αξγά λα 

έγηλε πξαγκαηηθφηεηα, φκσο δηαθξίζεηο ζπλερίδνπλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη 

(Athanassoula-Reppa & Koutouzis, 2002) θαη απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο ψζηε λα  

ππάξμεη δηνηθεηηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο βάζεη θχινπ (αΐηε & 

αΐηεο, 2012). 

2.2 Αιηίερ ηος θαινομένος ηηρ ςποανηιπποζώπεςζηρ ηυν γςναικών 

ζηιρ διεςθςνηικέρ θέζειρ 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη ην θαηλφκελν πνπ κειεηά ε 

παξνχζα κειέηε απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη πιεζψξα 

εξεπλεηψλ ιφγσ ηνπ φηη απνηειεί έλα ζχλζεην, πνιχπινθν θαη πνιπδηάζηαην δήηεκα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαηλφκελν πνπ πθίζηαηαη θαη ζε ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ζε άιιεο 

ρψξεο θαη δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ Διιάδα (Υαξαιακπίδνπ – νισκή, 2002 φπ. 

αλαθ. αΐηε & αΐηεο, 2012). 

Δχινγα  ινηπφλ, ν θαζέλαο δηεξσηάηαη αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ ηελ χπαξμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ. Ζ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαηαδεηθλχεη φηη νη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα θαη αλέιημε ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο (Athanassoula-Reppa & 

Koutouzis, 2002) νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηνπο αηνκηθνχο ή πξνζσπηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη νθείινληαη ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ θαη 

ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο.  

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο  θαη ε 

ρακειή απηνεθηίκεζε (Γαξάθε, 2007) πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ ηελ νηθνγέλεηα ζχκθσλα κε ηνπο Μαξθφπνπιν & 

Αξγπξίνπ (2014), νη νπνίνη ηνλίδνπλ φηη απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα θη έρεη σο 
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απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα κελ παξσζνχληαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο γηα λα 

πξνσζεζνχλ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία.  Μάιηζηα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε 

Μαξάθε  «πνιιέο γπλαίθεο ηηο απνζαξξχλνπλ νη ζχδπγνη, γηαηί ε εμέιημε ηεο ζπδχγνπ 

ζε ζέζεηο επζχλεο ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά» (Μαξάθε, 2010: 32). Ζ 

απνπζία νπζηαζηηθψλ θηλήηξσλ ηνλίδεηαη θαη ζε έξεπλα ησλ Kaparou θαη Bush 

(2007).  

 ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλεγνξεί θαη ε έξεπλα ησλ Mwebi θαη Lazaridou 

(2008) πνπ έδεημε φηη νη γπλαίθεο δε δηεθδηθνχλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο ιφγσ ρακειψλ 

πξνζδνθηψλ επηηπρίαο ζηηο ζέζεηο απηέο. Δπηβεβαηψλεηαη επνκέλσο ε ζεσξία ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ Vroom, πνπ ζεσξεί φηη ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα πεηχρεη απηφ πνπ 

πηζηεχεη φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαθέξεη (Vroom, 1964). 

Αθφκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλήθεη ζηνπο αηνκηθνχο/πξνζσπηθνχο 

παξάγνληεο απνηειεί  ε απξνζπκία θαηάιεςεο δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ιφγσ ησλ 

δηνηθεηηθψλ επζπλψλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη φπσο επηζεκαίλνπλ νη Kyriakoussis & 

Saiti (2006). ε κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηελ Διιάδα ηε 

ρξνληά 1999-2000 ζε δείγκα 304 γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο ππνεθπξνζψπεζήο ηνπο ζηηο πςειέο 

ζέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαπηζηψζεθε απξνζπκία απφ ηελ πιεπξά ησλ 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλειηρζνχλ ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο 

(Μαξθφπνπινο θαη Αξγπξίνπ, 2014).  

Δπηπιένλ, είλαη πηζαλφ νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί λα αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικά ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο (Καληαξηδή & 

Αλζφπνπινο, 2006∙ Μαξθφπνπινο & Αξγπξίνπ, 2014) θαη θαηά ζπλέπεηα λα κελ 

πξνβαίλνπλ ζηε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ.   

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο ζεζκηθνχο ή ζπζηεκηθνχο 

παξάγνληεο, δειαδή εθείλνπο πνπ δεκηνπξγνχλ θξαγκνχο θαη εκπφδηα ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ γπλαηθψλ θαη πνπ νθείινληαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο (Athanassoula-Reppa & Koutouzis, 2002∙ 

Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2011). Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 

(Μαξαγθνπδάθε, 1997), ν θπβεξλεηηθφο παξεκβαηηζκφο (Athanassoula- Reppa & 

Koutouzis, 2002) θαζψο ε εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ αζθεί 

αζθπθηηθφ έιεγρν ζηνλ ζρνιηθφ κεραληζκφ (Μαξαγθνπδάθε, 2008), αιιά θαη ε 

ζχλζεζε ησλ ζπκβνπιίσλ επηινγήο (Αζαλαζνχια- Ρέππα, 2011) είλαη παξάγνληεο 

πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  
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Δπίζεο, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε  Λαπαζηψηε (1991) αλαθέξεη φηη νη 

γπλαίθεο έρνπλ κηθξή ζπκκεηνρή ζηα ζπλδηθαιηζηηθά θαη πνιηηηθά δξψκελα θαη 

επνκέλσο δελ είραλ εχθνια πξφζβαζε ζηηο παξαπάλσ ζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο 

πξνηηκψληαη νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο κε ηα ίδηα πξνζφληα  (Λαπαζηψηε, 1991). 

Σέινο, ζην ζέκα ηεο κεξνιεπηηθήο θξίζεο ησλ γπλαηθψλ ππνςεθίσλ γηα 

αλψηεξεο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, νη Καληαξηδήο &  Αλζφπνπινο ηνλίδνπλ φηη ηα 

ζπκβνχιηα επηινγήο θαηά θχξην ιφγν απαξηίδνληαη απφ άλδξεο πνπ ζεσξνχλ ηηο 

γπλαίθεο ππνςήθηεο αλίθαλεο λα θαηαιάβνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο εμαηηίαο ησλ 

απμεκέλσλ αξκνδηνηήησλ πνπ νη ζέζεηο απηέο απαηηνχλ  (Καληαξηδή & Αλζφπνπινο, 

2006). Σν ίδην επηζεκαίλνπλ θαη νη Μαξθφπνπινο & Αξγπξίνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη 

απηφ ην γεγνλφο ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα πνιιέο γπλαίθεο ππνςήθηεο, νη νπνίεο 

ζεσξνχλ φηη ζα θξηζνχλ απζηεξφηεξα απφ ηνπο άληξεο ζπλππνςήθηνπο ηνπο 

(Μαξθφπνπινο & Αξγπξίνπ, 2014).  

ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αλήθνπλ νη θνηλσληθνί- πνιηηηζκηθνί 

παξάγνληεο εθείλνη δειαδή νη παξάγνληεο νη νπνίνη «δε ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε 

ησλ γπλαηθψλ φρη βάζεη ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ πξνζφλησλ αιιά απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν βάζεη ηνπ θχινπ» (Γαξάθε, 2007: 146).  

Χο ηέηνηνη κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ «νη νηθνγελεηαθέο επζχλεο» (Kyriakoussis 

& Saiti, 2006) θαη «ν δηηηφο ξφινο ηεο γπλαίθαο σο επαγγεικαηία θαη κεηέξα»  

(Γαξάθε, 2007), θαζψο θαη ην ζηεξεφηππν «δηεπζπληήο ίζνλ άλδξαο» 

(Μαξαγθνπδάθε, 1997). 

Ζ δηαρξνληθή θπξηαξρία ησλ αλδξψλ ζε ζέζεηο επζχλεο νδήγεζε ζηε 

δηακφξθσζε κηαο αληίιεςεο – κχζνπ φηη ε απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ 

θαζεθφλησλ ηαπηίδεηαη κε ην αληξηθφ ζηεξεφηππν, «δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο». Καη 

ελψ ε θπξηαξρία απηή ιεηηνπξγεί ελζαξξπληηθά γηα ηνπο άληξεο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ 

επηδίσμε πξναγσγψλ, αληίζεηα, ε κεησκέλε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζπληεξεί θαη 

αλαπαξάγεη ην status quo. ηεξεί δειαδή ηελ επθαηξία ζηνπο άληξεο, αιιά θπξίαξρα 

ζηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο, λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζε 

δηεπζπληηθή ζέζε σο θάηη ην ζχλεζεο θαη φρη ην εμαηξεηηθφ (Μαξαγθνπδάθε, 2008).  

χκθσλα κε ηε Υαηδεπαλαγηψηνπ  έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο ηεο 

ρακειήο εθπξνζψπεζεο γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε είλαη θαη ν ηξφπνο θνηλσληθνπνίεζήο 

ηνπο πνπ ηηο σζεί λα ζεσξνχλ ηηο ζέζεηο επζχλεο σο αληξηθφ επάγγεικα θαη επνκέλσο 

λα κελ επηδηψθνπλ αλέιημε θαη θαξηέξα ζηε δηνίθεζε  (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 1997). 
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χκθσλα κε ηε Γαξάθε, εκπφδηα ζηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε θαη 

ζηαδηνδξνκία ησλ γπλαηθψλ, ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ν δηηηφο ξφινο ηεο γπλαίθαο σο κεηέξα θαη επαγγεικαηία, κε 

πξνηεξαηφηεηα – ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο- ζηνλ πξψην  (Γαξάθε, 2007). 

ηελ ίδηα ινγηθή θαη νη Μαξθφπνπινο θαη Αξγπξίνπ, επηζεκαίλνπλ πσο          

«ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηηο γπλαίθεο νη νηθνγελεηαθέο επζχλεο ηνλίδεηαη 

θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Hirsh  & Jackson (1990), πνπ έδεημε φηη νη γπλαίθεο 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε, φηαλ δελ έρνπλ απνθηήζεη παηδηά 

ή φηαλ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ ελειηθησζεί θαη δε ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα ηε θξνληίδα 

ηνπο» (Μαξθφπνπινο & Αξγπξίνπ, 2014: 532) 

Αθφκε, ε έξεπλα ησλ Mwebi θαη Lazaridou (2008) ζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κέλπα αλέδεημε σο έλα εθ ησλ βαζηθφηεξσλ εκπνδίσλ ζηελ 

αλέιημε ησλ γπλαηθψλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζην Οράην ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ζε δείγκα 9 γπλαηθψλ δηεπζπληξηψλ. Μέζσ 

ζπλεληεχμεσλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα θαηέδεημαλ σο θχξην ιφγν 

ππνεθπξνζψπεζεο ην ζηεξεφηππν θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο νηθνγελεηαθέο επζχλεο πνπ 

επσκίδνληαη νη γπλαίθεο (Pirouznia, 2013). 

Ζ Λ. Μνπζνχξνπ  εμεηάδνληαο ηηο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ  αγνξά εξγαζίαο γεληθά ππνζηεξίδεη φηη «ν γάκνο θαη ε κεηξφηεηα 

ζπλδένληαη κε ηηο κεησκέλεο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ γπλαηθψλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ην θχιν ηνπο» (Μαξαγθνπδάθε, 1997: 219). 

Γίλεηαη ινηπφλ εκθαλέο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο φηη νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ πξνηίζεληαη λα αλειηρζνχλ ζε 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Οη ιφγνη πνπ εμεγνχλ ην θαηλφκελν απηφ είλαη πνιχπινθνη θαη 

ζρεηίδνληαη ηφζν κε θνηλσληθέο φζν θαη κε πνιηηηζκηθέο επηξξνέο (Coleman, 2001).  

2.3 Σπόπορ διοίκηζηρ 

Ζ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο έρεη απαζρνιήζεη ηνπο επηζηήκνλεο θαη έρνπλ πξνζπαζήζεη 

λα ηελ πξνζδηνξίζνπλ απνδίδνληαο δηάθνξνπο νξηζκνχο. χκθσλα κε έλαλ γεληθά 

απνδεηθηφ νξηζκφ, ε δηνίθεζε είλαη «ελαξκφληζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο 

(αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ) γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο 

(Scanlan, 1974 φπ. αλαθ. αΐηε & αΐηεο, 2012). Ζ θάζε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί 
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έλαλ νξγαληζκφ θαη φπσο θάζε νξγαληζκφο ζέηεη ζηφρνπο θαη πξνζπαζεί λα ηνπο 

επηηχρεη κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν ίδην γίλεηαη ζε 

θάζε νξγαληζκφ φπσο θαη ζηα ζρνιεία. 

Γηνίθεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ε ζπλερήο θαη δπλακηθή δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, δηεχζπλζεο θαη ειέγρνπ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα, έηζη ψζηε νη απνθάζεηο, νη ελέξγεηεο 

θαη ηα πξντφληα ηεο γλψζεο λα είλαη απνηειεζκαηηθά (Πεηξίδνπ, 2002 φπ. αλαθ. 

Αξγπξίνπ, Αλδξεάδνπ & Σχπαο, 2015). ηελ ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο ν ζρνιηθφο 

δηεπζπληήο αλήθεη ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα. Χζηφζν, απνηειεί ην ηεξαξρηθά αλψηεξν 

πξφζσπν ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ δηεπζχλεη.  

Σν θαηλφκελν ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ κειεηά ε παξνχζα εξγαζία είλαη ινγηθφ λα νδεγεί 

ηνλ θαζέλα λα αλαξσηεζεί εάλ απνηειεί κηα αίηηα χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ν 

ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο δηνίθεζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλνπκε ηε δηεμαγσγή ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ. Απφ έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Gilligan, 1982∙ Shakeshaft, 1987∙ 

Rosener, 1990 φπ. αλαθ. αΐηε & αΐηεο, 2012) ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε θάπνηεο 

έξεπλεο δελ είλαη απαξαίηεην ν δηαθνξεηηθφο ηξφπνο άζθεζεο ηεο εμνπζίαο λα 

νθείιεηαη ζην θχιν, αιιά ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζε άιινπο παξάγνληεο φπσο ζηελ 

εκπεηξία, ζηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δηνηθνχληνο, ζην 

ζρνιηθφ θιίκα θαζψο θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (αΐηε & αΐηεο, 2012).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Mathevula (2014) έδεημαλ φηη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ππάξρνπλ δηαθνξέο βάζεη ηνπ θχινπ ζε νξηζκέλνπο 

παξάγνληεο φπσο ζηελ έιιεηςε ππνζηήξημεο απφ άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ 

αβεβαηφηεηα πνπ αηζζάλνληαη νη γπλαίθεο αλαθνξηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο θαη ζηα ζηεξεφηππα ησλ δχν θχισλ.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεμαρζείζαο έξεπλαο ηεο Brinia (2012) ην 

2009 ζε 20 γπλαίθεο δηεπζχληξηεο θαη 20 άληξεο δηεπζπληέο απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη 

ηε ηνθρφικε, εληνπίδνληαη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζήο ηνπο. Οη ζπκκεηέρνπζεο 

ζηελ έξεπλα δηεπζχληξηεο ζεσξνχλ φηη νη γπλαίθεο είλαη πνιχ επαίζζεηεο, 

εκπιέθνληαη ζπλαηζζεκαηηθά ζε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη δε ιακβάλνπλ 

γξήγνξα απνθάζεηο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο ζηελ εξγαζία ηνπο. 
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Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο ζεσξνχλ φηη πνιιέο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί 

πηζηεχνπλ πσο εθ θχζεσο δε δηαζέηνπλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηεί ν 

δηεπζπληηθφο ξφινο. Χζηφζν, ζεσξνχλ φηη νη άληξεο είλαη πην επηζεηηθνί θαη 

παξακέλνπλ νπδέηεξνη ζε θαηαζηάζεηο.  

Παξφκνηα αλαθνξά γίλεηαη θαη απφ ηελ Μαξαγθνπδάθε (1997) πνπ 

επηζεκαίλεη φηη νη άληξεο δηεπζπληέο είλαη απηαξρηθνί θαη επηβιεηηθνί θαηά ηελ 

άζθεζε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ είλαη ελ γέλεη πην 

ήπηεο. Χζηφζν, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο πηνζεηήζνπλ 

πην «αληξηθά» ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο απνδίδεηαη ακέζσο ν ραξαθηεξηζκφο «ζθιεξέο» 

θαη «ζηδεξέο». Γηα ην ιφγν απηφ αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη νη γπλαίθεο «..ηζνξξνπνχλ 

ζε ηελησκέλν ζρνηλί» φπσο αλέθεξαλ νξηζκέλεο γπλαίθεο δηεπζχληξηεο (Taylor, 1995 

φπ. αλαθ. Μαξαγθνπδάθε, 1997).   

Γηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ επηζεκαίλνπλ 

νξηζκέλεο έξεπλεο φζνλ αθνξά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηνλ 

ηξφπν επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ νη γπλαίθεο 

δηεπζχληξηεο ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαηφπηλ ζπδήηεζεο ηνπ νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο κε 

ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, αθνινπζνχλ δειαδή πην δεκνθξαηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο απφ ηνπο άληξεο (Powney & Weiner, 1999 φπ. αλαθ. Μαξαγθνπδάθε, 

1997).   

Αθφκε, νη δηεπζχληξηεο είλαη πεξηζζφηεξν θηιηθέο θαη έρνπλ δηάζεζε γηα 

ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδεη έλαο 

ζπλάδειθνο ή θάπνηνο εθ ησλ καζεηψλ θαη δείρλνπλ θαηαλφεζε ζε απηφ. Δπίζεο, 

αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζρνιείν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

κειψλ, νη γπλαίθεο επηρεηξνχλ λα ηηο ρεηξηζηνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν φρη γηα λα 

ηηο ακβιχλνπλ, αιιά γηα λα ηηο θαηεπλάζνπλ θαη λα ππάξρεη θαιφ ζρνιηθφ θιίκα 

(Orga, 1993 φπ. αλαθ. Μαξαγθνπδάθε, 1997). 

Βέβαηα φπσο δηαπηζηψλνπκε βάζεη βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, ππάξρνπλ 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δηνίθεζεο βάζεη 

θχινπ θη άιιεο φρη. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ ηα επξήκαηα λα ιακβάλνληαη ππφςε, 

αλ θαη δελ ζα πξέπεη λα γεληθεχνληαη θαζψο έρνπλ πξνθχςεη κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε 

γπλαίθεο δηεπζχληξηεο θαη φρη απφ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο 

(Μαξαγθνπδάθε, 1997). 
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2.4 Ο νόμορ 4327/2015  

Ο ξφινο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκνο, γη‟ απηφ ζα πξέπεη νη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο λα ζηειερψλνληαη απφ 

εθπαηδεπηηθνχο κε ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα, γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 

θαζήθνληα θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν πνπ αλαιακβάλνπλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ζηειερψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015, 

ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, νη δηεπζπληέο/ληξηεο  επηιέρζεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ  πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ  λφκν 3848/2010 θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

άξζξν 10. Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε απηνχ ηνπ λφκνπ είλαη φηη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο, νη χιινγνη Γηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη θαζνξηζηηθά ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ. 

Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο κνξηνδφηεζεο κεηά απφ κπζηηθή ςεθνθνξία, αληηθαζηζηψληαο 

έηζη ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε πνπ γηλφηαλ απφ ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θάζε 

Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο.  

χκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ, Γηεπζπληήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη νπνηνζδήπνηε εθπαηδεπηηθφο ππεξεηεί ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε εθφζνλ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία. «Χο Γηεπζπληέο 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. επηιέγνληαη εθπαηδεπηηθνί ηεο νηθείαο βαζκίδαο κε 

δεθαεηή (10) ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη δηδαθηηθά 

θαζήθνληα γηα νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ έηε ζηελ Πξσηνβάζκηα ή Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Απφ ηα αλσηέξσ νθηψ (8) έηε άζθεζεο δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ, ηα ηξία 

(3) ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα έρνπλ αζθεζεί ζε αληίζηνηρνπο κε ηελ πξνο θάιπςε 

ζέζε ηχπνπο ζρνιείσλ ηεο νηθείαο βαζκίδαο, ζπκπιεξψλνληαο ζε απηά ηνπιάρηζηνλ 

ην 50% ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηνπο σξαξίνπ».  Χζηφζν, «αλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο δελ πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νθηαεηνχο δηδαθηηθήο 

ππεξεζίαο, ππνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη εθπαηδεπηηθνί κε κηθξφηεξν ρξφλν 

ππεξεζίαο». 

ην δεκνηηθφ ζρνιείν ππνςήθηνη γηα ζέζε δηεπζπληή είλαη ζχκθσλα κε ηνλ 

λφκν 4327/2015 «νη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ησλ θιάδσλ πνπ ππεξεηνχλ 

ζηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 323/1993». 

ζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο, νξίδνληαη κε ηνλ ίδην λφκν ηα εμήο:  
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«α) ε επηζηεκνληθή – παηδαγσγηθή ζπγθξφηεζε θαη θαηάξηηζε, φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ  ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα απνδεηθηηθά  

ζηνηρεία. 

β) ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, θαζνδεγεηηθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ ππνςεθίνπ.  

γ) ε ζπκβνιή ηνπ ππνςεθίνπ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν,  φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζέζεηο 

ζηηο νπνίεο έρεη ππεξεηήζεη, θαζψο θαη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξφηεζε 

ηνπ ππνςεθίνπ πνπ απνηηκψληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ππνςεθίσλ Γηεπζπληψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη Δ.Κ. θαηά ηε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ». 

Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί, κφληκνη θαη αλαπιεξσηέο, ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ 

θαινχληαη κέζσ κπζηηθήο ςεθνθνξίαο λα εθηηκήζνπλ «ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο φπσο ε 

πξνζσπηθφηεηα, ην ήζνο, ε εληηκφηεηα, ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο, ε δεκνθξαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζπλέπεηα, θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππνςεθίνπ».  

«ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθψο: ε ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ θαη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ηδίσο δηδαθηηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ, θαζψο 

θαη ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο έκπλεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο».  

Ο Ν. 4327/2015 εθαξκφζηεθε γηα κία θαη κφλε θνξά θαζψο ιίγνπο κήλεο 

αξγφηεξα, θαζψο ε Ζ' Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε ηελ ππ΄αξηζκ. 

711/2016 απφθαζή ηεο, έθξηλε αληηζπληαγκαηηθφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ 2015 γηα 

ηνλ ηξφπν επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

Δηδηθφηεξα, ε Οινκέιεηα ηνπ ηΔ έθξηλε φηη ν λένο ηξφπνο επηινγήο είλαη 

αληίζεηνο ζηηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο «ηεο ηζφηεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο 

ειεχζεξεο πξνζβάζεσο θαη ζηαδηνδξνκίαο θάζε Έιιελα ζηηο δεκφζηεο ζέζεηο θαηά 

ην ιφγν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο θαη ηθαλφηεηαο» θαη απηφ γηαηί αλαηίζεηαη «ε 

αξκνδηφηεηα επηινγήο ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ ζηνλ νπνίν κεηέρνπλ (αδηαθξίησο) 

φινη νη ππεξεηνχληεο ζηελ νηθεία ζρνιηθή κνλάδα κφληκνη θαη αλαπιεξσκαηηθνί 

εθπαηδεπηηθνί θαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο». 

χκθσλα κε ην χληαγκα, αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ ηΔ, ε δηνίθεζε 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξέπεη «λα αλαδεηθλχεηαη απφ θαηάιιειν φξγαλν πνπ 



 

 

24 

 

ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κε ερέγγπα αμηνθξαηίαο, ακεξνιεςίαο θαη 

αληηθεηκεληθφηεηαο (φπσο είλαη ηα θαζηεξσκέλα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα δηνίθεζεο) 

θαη κε δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία, θαηάιιειε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

εληαίαο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ησλ νξηδνκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ζην πιαίζην ηεο 

ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο ππεξεζίαο» θαη κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία επηινγήο 

κέζσ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, νη ππνςήθηνη «δελ αμηνινγνχληαη κε αηηηνινγία» 

θαη ε έιιεηςε ηεο αηηηνινγίαο θαζηζηά ηελ φιε δηαδηθαζία «αληίζεηε ζηηο αξρέο ηεο 

ηζφηεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ειεχζεξεο πξνζβάζεσο θαη ζηαδηνδξνκίαο θάζε 

Έιιελα ζηηο δεκφζηεο ζέζεηο θαηά ην ιφγν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αμίαο θαη 

ηθαλφηεηαο». Αθφκε, δελ θαζίζηαηαη γλσζηή ζηνπο ππνςεθίνπο δηεπζπληέο θαη 

ειέγμηκε απφ ηνπο δηθαζηέο, ελ φςεη ησλ άξζξσλ 20 θαη 95 ηνπ πληάγκαηνο 

(δηθαίσκα παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο, θ.ιπ.). 

Σειηθά ε Οινκέιεηα ηνπ ηΔ απνθάλζεθε φηη ε επίκαρε πξνβαιιφκελε 

ππνπξγηθή απφθαζε είλαη παξάλνκε, αθνχ ε έθδνζή ηεο ζηεξίρζεθε ζηηο 

αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4327/2015. 
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3
ο
 Κεθάλαιο: Δπεςνηηικό Μέπορ 

3.1 Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

Ο ζηφρνο ηεο δηαζχλδεζεο ηεο ζεσξίαο κε ην εκπεηξηθφ πιηθφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Κάζε εξεπλεηήο αλάινγα 

κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ επηιέγεη θαη ηελ 

θαηάιιειε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα λα εξκελεχζεη έλα θαηλφκελν (Κπξηαδή, 

2001) κεηαμχ ηεο  πνηνηηθήο θαη ηεο πνζνηηθήο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο απνηειεί ηελ 

θαηάιιειε κέζνδν γηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αηηηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθδήισζεο ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ. Ζ επηινγή ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ, 

ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ελ ιφγσ έξεπλα ζηνρεχεη ζηελ 

πεξηγξαθή, αλάιπζε, εξκελεία θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, απαληψληαο 

θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πψο» θαη «γηαηί», εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα (Ησζεθίδεο, 2003).  

 Ζ πνηνηηθή έξεπλα έρεη σο βαζηθή αξρή πσο  θάζε άηνκν είλαη κνλαδηθφ θαη 

αμίδεη κειέηεο. Γη‟ απηφ θαη «νη εξεπλεηέο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζηαηηζηηθή 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Ζ πξνζνρή ηνπο εζηηάδεηαη ζηε κειέηε 

πεξηπηψζεσλ θαη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο πξννπηηθήο κηθξνχ δείγκαηνο 

ππνθεηκέλσλ.  Ζ εηεξνγέλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε εμαηνκηθεπκέλε εθδήισζή 

ηνπο είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν απηνχ ηνπ ηχπνπ έξεπλαο» (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 

2010: 154).  

Ο εξεπλεηήο κε ηελ πνηνηηθή κειέηε, εκβπζίδεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν πνπ 

κειεηάεη θαη πξνζπαζεί λα δεη ηα πξάγκαηα απφ ηε ζθνπηά ησλ εξεπλψκελσλ 

(Κπξηαδή, 2001). Με άιια ιφγηα, ν εξεπλεηήο επηρεηξεί λα γλσξίζεη ηνπο 

εξεπλψκελνπο φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπάζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπο φπσο νη ίδηνη ηελ θαηαζθεπάδνπλ (Κπξηαδή,  

2001). 

Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο είλαη ν 

αλαζηνραζκφο. Ο αλαζηνραζκφο  ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

εξεπλεηήο ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο ζε φια ηεο ηα ζηάδηα: απφ ηηο ζρέζεηο πνπ έρεη 
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κε ην ζέκα ηεο έξεπλάο ηνπ, ηηο επηινγέο θαη απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη θάζε ζηηγκή 

κέρξη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηα ππνθείκελα, ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, 

ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη ηηο εθάζηνηε δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή, 

ηαμηλφκεζε, αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαη γεληθφηεξα ηηο επηδξάζεηο 

πνπ ηπγράλεη λα έρεη ζηελ φιε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία  (Ίζαξε, 2015).  

Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξεί λα 

εξκελεχζεη ην θαηλφκελν ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιείνπ, ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ, ζα αθνινπζήζεη πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ηνπ δείγκαηνο ζε βάζνο. Με ηηο 

ζπλεληεχμεηο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάζε άηνκν ηνπ δείγκαηνο ζα δψζεη ηε δηθή 

ηνπ, ππνθεηκεληθή δηάζηαζε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ηνπ ππνβιεζνχλ ζε ζρέζε πάληα 

κε ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. 

 

 

 

3.2 Δπεςνηηικό επγαλείο 

 

Ζ ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθή κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηηο θνηλσληθέο 

έξεπλεο θαη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα απηφλ πνπ ηε δηεμάγεη, θαζψο 

ηππηθά ελέρεη ηνλ ίδην, πνπ σο εξεπλεηήο ζέηεη εξσηήζεηο θαη ειπίδεη λα ιάβεη 

απαληήζεηο.  

Ζ ζπλέληεπμε θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε αλάκεζα ζηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν πνηνηηθήο έξεπλαο, ην νπνίν δίλεη ζηνλ εξεπλεηή πνιιέο 

δπλαηφηεηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζεκάησλ πνπ ηνλ απαζρνινχλ (Mishler, 1996). 

Χο εξεπλεηηθή ζπλέληεπμε νξίδεηαη ε «ζπδήηεζε δχν αηφµσλ πνπ αξρίδεη απφ 

ηνλ/ ηελ εξεπλεηή/ηξηα, µε εηδηθφ ζθνπφ ηελ απφθηεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ µε 

ηελ έξεπλα θαη επηθεληξψλεηαη απφ απηφλ ζε πεξηερφµελν θαζνξηζµέλν απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο µε ζπζηεµαηηθή πεξηγξαθή, πξφβιεςε ή εξκελεία» (Cohen & 

Manion, 1997:374). Απνηειεί µία αζπλήζηζηε κέζνδν δεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη ηε 
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ζπιινγή ζηνηρείσλ µέζσ ηεο άκεζεο ιεθηηθήο ζπλαιιαγήο κεηαμχ αηφκσλ (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2007). 

Ζ Κπξηαδή εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη νη ζπλεληεχμεηο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα 

λα πξνζεγγηζηνχλ νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηξφπνο γηα λα 

πξνθαιέζεηο ηηο θαηαζηάζεηο λα ζπκβνχλ θαη λα θηλεζεί ε ξνή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ ξνή 

απηή είλαη κεγαιχηεξε ζηηο εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, φπνπ ππάξρεη έλαο 

ζεκαληηθφο βαζκφο επειημίαο ηφζν ηνπ εξεπλεηή φζν θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο 

έξεπλαο (Κπξηαδή, 2001). Δλψ ην πεξηερφκελν, ε ζεηξά θαη ν ιφγνο ησλ εξσηήζεσλ 

είλαη νινθιεξσηηθά ζηα ρέξηα ηνπ εξεπλεηή, ηελ ίδηα ζηηγκή ν εξσηψκελνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ηα ζέκαηα φπσο εθείλνο ζέιεη πεξηγξάθνληαο ειεχζεξα ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ θαη εθθξάδνληαο γεληθψο ηηο απφςεηο ηνπ (Μάγνο, 2010). 

Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπλέληεπμεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, αιιά παξνπζηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία σο πξνο 

ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ 

αλάινγα µε ηνλ εξσηψκελν θαη σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ 

γηα ζπδήηεζε (Ησζεθίδεο, 2003). 

Ζ πνηνηηθή εµη-δνµεµέλε ζπλέληεπμε απνηειεί έλα επέιηθην θαη δπλακηθφ 

εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ εξεπλεηή, ην νπνίν είλαη µε θαηεπζπληηθφ, µε απζηεξά 

δνκεκέλν θαη ηππνπνηεκέλν, µε εξσηήζεηο πνπ επηδέρνληαη αλνηρηνχ ηχπνπ 

απαληήζεηο θαη πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε απφςεσλ, ζηάζεσλ 

θαη εκπεηξηψλ ηνπ εξσηψκελνπ γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. 

Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε κηαο φζν ην δπλαηφ ζπλνιηθφηεξεο εηθφλαο ησλ απφςεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην θαηλφκελν ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζε 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

κάιηζηα πνπ ην ζέκα εμεηάδεηαη απφ ηελ νπηηθή δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξεηψλ θαη ην 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο εξκελείεο πνπ επηρεηξνχλ λα δνζνχλ, ε δηαδηθαζία 

ζπλέληεπμεο πξνζεγγίδεηαη ζρεδφλ αλαπφθεπθηα σο κε δνκεκέλε, θαζψο ήηαλ 

αδχλαηνλ απφ ηελ πιεπξά καο, λα γλσξίδνπκε ηελ αηδέληα ηνπ θάζε πιεξνθνξεηή.  

Βαζηθφ βήκα πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο ζεσξείηαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο πνξείαο ηεο ζπδήηεζεο. Δίλαη απαξαίηεην λα έρεη μεθαζαξηζηεί απφ 

πξηλ ηη ζα ξσηεζεί θαη κε πνην ζθνπφ. Δπνκέλσο, ν νδεγφο ζπλέληεπμεο πξέπεη λα 

ζρεδηαζηεί κε βάζε θάπνηνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο. Οη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε 

ν νδεγφο ζπλέληεπμεο ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζπλάδνπλ κε ηνλ ζθνπφ, ηα εξεπλεηηθά 
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εξσηήκαηα, αιιά θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζέζακε εμ‟ αξρήο. Έηζη ε 

ζπλέληεπμε ρσξίζηεθε ζε πέληε ζεκαηηθνχο άμνλεο. ε θάζε άμνλα έρνπλ 

πξνζρεδηαζηεί νξηζκέλεο εξσηήζεηο, ρσξίο σζηφζν απηφ λα ζεκαίλεη έιιεηςε 

επειημίαο θαη δπλαηφηεηαο αλαπξνζαξκνγήο, αλαδηαηχπσζεο ή αθφκα θαη πξφζζεζεο 

ή αθαίξεζεο εξσηεκάησλ, αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο. 

Ζ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ πεξηιακβάλεη γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ 

πιεξνθνξεηή. 

Ο δεχηεξνο άμνλαο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα αίηηα πνπ 

απνδίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  Ο ηξίηνο άμνλαο, απνηειείηαη 

απφ εξσηήζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηνηθνχλ άληξεο θαη γπλαίθεο 

φηαλ βξίζθνληαη ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο.  ηνλ ηέηαξην άμνλα πεξηιακβάλνληαη 

εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ γηα ηνλ Ν. 4327/2015, ζε 

ζρέζε κε ηελ εκπινθή ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

δηεπζπληψλ. Σέινο, ν πέκπηνο άμνλαο πξνβιέπεη εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πψο νη πιεξνθνξεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 4327/2015 ζε ζρέζε κε 

ηε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

δηεπζπληψλ.  

 

3.3 Οι ζςμμεηέσονηερ ζηην έπεςνα 

πσο αλαθέξζεθε ήδε, ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη απηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, 

ζα επηρεηξεζεί λα επηηεπρζνχλ κε πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. ε 

κηα έξεπλα, φπσο ε ζπγθεθξηκέλε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ζπλέληεπμε σο εξγαιείν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ πνηνηηθή 

ζχζηαζε ηεο νκάδαο πνπ απνηειεί ην δείγκα. Δπνκέλσο, δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ επηινγή ησλ εξσηψκελσλ, ψζηε λα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο, ηθαλέο λα δψζνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ ζθαηξηθφηεξε 

εηθφλα ζην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην θαηλφκελν ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηελ Πξσηνβάζκηα 
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Δθπαίδεπζε θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηα πηζαλά ηνπ αίηηα επηιέμακε ζθφπηκα ηνπο 

δεθαηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλάο καο. 

ηνρεχνληαο ζηε κειέηε πνηθίισλ απφςεσλ απφ ηελ νπηηθή δηαθνξεηηθψλ 

πιεξνθνξεηψλ επηιέμακε νη πιεξνθνξεηέο λα πξνέξρνληαη απφ πέληε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηξεηο ελ ελεξγεία άληξεο 

δηεπζπληέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη δχν ήηαλ δηεπζπληέο θαη πξηλ ην 2015, άξα έρνπλ 

εκπεηξία απφ ηνπιάρηζηνλ δπν δηαδηθαζίεο επηινγψλ δηεπζπληψλ, ελψ ν ηξίηνο 

επηιέρζεθε γηα πξψηε θνξά δηεπζπληήο κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ πνπ 

φξηδε ν Ν. 4327/2015. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πιεξνθνξεηψλ απνηειείηαη απφ ελ ελεξγεία γπλαίθεο 

δηεπζχληξηεο, νη δχν είραλ ην αμίσκα θαη πξηλ ην 2015, άξα έρνπλ άπνςε απφ 

ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληψλ, ελψ ε ηξίηε 

επηιέρζεθε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ ηξφπν επηινγήο δηεπζπληψλ πνπ φξηδε ν Ν. 

4327/2015. 

Μηα ηξίηε νκάδα απνηεινχλ νη πιεξνθνξεηέο, νη νπνίνη ην 2015 δηεθδίθεζαλ 

λα γίλνπλ δηεπζπληέο, αιιά δελ ηα θαηάθεξαλ. Δπηιέρζεθαλ δχν γπλαίθεο νη νπνίεο 

γηα πξψηε θνξά δηεθδίθεζαλ ζέζε δηεπζχληξηαο θαη έλαο άληξαο πνπ ήηαλ ήδε 

δηεπζπληήο, αιιά ην 2015 δελ θαηάθεξε λα επηιεγεί θαη πάιη. 

Σελ ηέηαξηε θαηεγνξία απνηεινχλ ηξεηο πξνζνληνχρεο γπλαίθεο, νη νπνίεο 

φκσο πνηέ δελ έρνπλ δηεθδηθήζεη δηεπζπληηθή ζέζε ζε ζρνιείν. Σηο νλνκάδνπκε 

πξνζνληνχρεο γηα λα δείμνπκε πσο είραλ αξθεηά επηζηεκνληθά πξνζφληα, άξα αξθεηά 

κεηξήζηκα αληηθεηκεληθά κφξηα. 

Σελ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία, απνηεινχλ δχν πξψελ Πεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχληξηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίεο έθηαζαλ ζε 

αλψηαην επίπεδν ζηελ ηεξαξρία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερίδνπλ λα  ππεξεηνχλ  ηελ 

εθπαίδεπζε, σο επηηειηθά ζηειέρε, απφ ζέζεηο επζχλεο. 

Χο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ησλ πιεξνθνξεηψλ έρνπκε λα 

επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ: Σέζζεξα άηνκα έρνπλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη έλα 

είλαη ζηελ ηειηθή θάζε ηεο εθπφλεζεο. Γέθα ζπλνιηθά άηνκα έρνπλ κεηαπηπρηαθφ 

ηίηιν, έλαο αθφκε βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή θάζε παξνπζίαζεο, ελψ ππάξρνπλ θαη ηξία 

άηνκα κε δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ θαηνρή ηνπο. Έμη άηνκα ηνπ 

δείγκαηνο έρνπλ δεχηεξν πηπρίν, δχν έρνπλ παξαθνινπζήζεη δηδαζθαιείν θαη ηξεηο 
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έρνπλ θάλεη εμνκνίσζε. Γεθαηξείο έρνπλ πηπρία κηαο μέλεο γιψζζαο, δχν έρνπλ 

πηπρία απφ δχν μέλεο γιψζζεο θαη αθφκε κηα έρεη πηπρία απφ ηξεηο μέλεο γιψζζεο. 

Απφ ηα δεθαηέζζεξα άηνκα ηνπ δείγκαηνο ηα έληεθα είλαη έγγακα, δχν άγακα 

θαη έλα άηνκν δηαδεπγκέλν. Απφ ηνπο έγγακνπο, έλα άηνκν έρεη ηξία παηδηά, επηά 

άηνκα δχν παηδηά, ηξία άηνκα κε έλα παηδί, ελψ θαη ην δηαδεπγκέλν άηνκν έρεη δχν 

παηδηά. 

Σέινο, έλα αθφκε ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

εξσησκέλσλ ήηαλ ε δπλαηφηεηά καο λα ηνπο πξνζεγγίζνπκε,  θαζψο ήηαλ άηνκα πνπ 

κε επθνιία κπνξνχζακε λα βξνχκε, λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα θαλνλίζνπκε λα 

ζπλαληεζνχκε καδί ηνπο γηα ηε ζπλέληεπμε. 

3.4 ςλλογή δεδομένυν 

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε 

ηειεθσληθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθνηλσλίαο απηήο πξνζδηνξίζακε ηελ ηαπηφηεηά 

καο, ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ην ιφγν ζπκβνιή ηνπο ζε απηή. Πξνζπαζήζακε 

λα είκαζηε δηαθσηηζηηθνί ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηνπο ιφγνπο 

επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, ψζηε λα κεησζεί ηπρφλ επηθπιαθηηθφηεηα θαη 

αλεζπρία θαη λα ηεζνχλ νη πξψηεο βάζεηο κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο. Παξάιιεια,  

δηεπθξηλίζακε θαη ην είδνο ηεο θαηαγξαθήο ηεο ζπλέληεπμεο, ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε 

ηε ζπλαίλεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ηε ρξήζε καγλεηνθψλνπ. Σέινο, 

ζπδεηήζακε θαη ην δήηεκα ηεο αλσλπκίαο, δίλνληαο ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο γηα 

ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ.  

πλνιηθά δηελεξγήζεθαλ δεθαέμη ζπλεληεχμεηο, απφ δεθαηξείο Ννεκβξίνπ έσο 

δεθαπέληε Γεθεκβξίνπ 2017, νη δχν πηινηηθέο γηα λα δηνξζσζνχλ, φπνπ ρξεηαδφηαλ, 

ηπρφλ αηέιεηεο, ιάζε ή παξαβιέςεηο ζηνλ νδεγφ ζπλέληεπμεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο πξνζέμακε λα κελ παξεθθιίλνπκε απφ 

ηνπο ζεκαηηθνχο καο άμνλεο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπκε ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα 

κηα απνηειεζκαηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη παξά ηηο 

αξρηθέο καο επηθπιάμεηο, δελ πξνέθπςαλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο νχηε φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο, ηα ππνθείκελα θαη ηε 

δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ηνπο, νχηε σο πξνο ην επίπεδν  επηθνηλσλίαο. Δπνκέλσο, 

νινθιεξψζεθαλ κέζα ζηνλ πξνβιεπφκελν θαη πξνζπκθσλεκέλν ρξφλν. 
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3.5 Ανάλςζη δεδομένυν 

Μεηά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αθνινχζεζε ε αλάιπζή ηνπο, 

ψζηε λα θαηαλνεζεί θαη λα εξκελεπηεί ην ππφ δηεξεχλεζε θαηλφκελν. Οη 

δεθαηέζζεξηο ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ 

θαηά ιέμε φζα εηπψζεθαλ. ηε ζπλέρεηα  κειεηήζεθαλ πξνζεθηηθά φια ηα 

θαηαγεγξακκέλα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα νινθιεξσκέλε 

αληίιεςε σο πξνο ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Οη θαηαγεγξακκέλεο απφςεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ, 

ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εκβάζπλζε ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ. 

Απνδφζεθαλ αληηπξνζσπεπηηθνί θσδηθνί (6-8 ραξαθηήξσλ) ζηηο ελφηεηεο ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο θάζε ζπλέληεπμεο θαη νη αληίζηνηρνη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί ηνπο. Κάζε 

θσδηθφο εμέθξαδε ελ ζπληνκία ηε δηθή καο εξκελεία ζηα ιεγφκελα ησλ 

πιεξνθνξεηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζην ζέκα πνπ κειεηάκε.  Γηα παξάδεηγκα απφ ηα 

ιφγηα ηεο Π14: «Ννκίδσ όηη θαη ε θνηλσλία θαη ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο απηή ηελ 

έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο ηελ θαιιηεξγεί από πάξα πνιύ κηθξή ειηθία», πξνέθπςε ν 

θσδηθφο: ΔΛΛΑΤΣ θαη ν ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο: Έιιεηςε Απηνπεπνίζεζεο. 

 Δπνκέλσο, νη θσδηθνί αλαδχζεθαλ θαηά θάπνην ηξφπν κέζα απφ ην θείκελν θαη δελ 

επηβιήζεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ φιν ην θείκελν ηεο 

ζπλέληεπμεο  ζπκππθλψζεθε ζε κηα ζεηξά απφ αληηπξνζσπεπηηθνχο θσδηθνχο, ηφηε 

αθνινχζεζε ε αληηπαξαβνιή θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε, γηα λα εληνπηζηνχλ νη 

θσδηθνί κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά ή λνήκαηα (Tesch, 1990).  

Πξνθνξηθνί ηζρπξηζκνί, δειψζεηο ή πεπνηζήζεηο κε παξφκνην πεξηερφκελν 

ηνπνζεηήζεθαλ καδί θαη απνηέιεζαλ κία θαηεγνξία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

αλάιπζε, ε ζχγθξηζε θαη ε ηαμηλφκεζή ηνπο. Σέινο, νη θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ, 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε ζεκαηηθνχο άμνλεο, πνπ ηαπηίδνληαλ κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλάιπζεο πεξηειάκβαλε ηε ζχλδεζε ησλ ζεκαηηθψλ 

αμφλσλ κε ηε βηβιηνγξαθία. 
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4
ο
 Κεθάλαιο: Αποηελέζμαηα 

 

4.1 Αιηίερ ςποανηιπποζώπεςζηρ 

4.1.1 Αηομικοί ή πποζυπικοί παπάγονηερ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ, 

πξνθχπηεη σο ζνβαξφο ιφγνο γηα ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο, ε ρακειή απηνπεπνίζεζε ή απηνεθηίκεζε, πνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη ζε έλαλ αξηζκφ γπλαηθψλ- εξγαδνκέλσλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Μάιηζηα απηφ αλαθέξεηαη απφ φιεο ζρεδφλ ηηο γπλαίθεο (ελληά ζηηο δέθα), ελψ απφ 

ηνπο άλδξεο ην πηζηεχνπλ κφλν νη κηζνί (δχν ζηνπο ηέζζεξηο). 

«Θεσξώ όηη αξθεηέο γπλαίθεο δε ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο ηθαλό λα θαιύςνπλ 

κηα ηέηνηα ζέζε, δειαδή πνιιέο έρνπλ κεησκέλε απηνεθηίκεζε, κεησκέλε 

απηνπεπνίζεζε όηη δε ζα αληαπεμέιζνπλ ζε κηα ηέηνηα ζέζε, όηη νη άληξεο γεληθά είλαη 

πην ηζρπξνί σο ραξαθηήξεο θαη σο άηνκα, άξα ζα κπνξέζνπλ λα επηβιεζνύλ κε 

κεγαιύηεξε άλεζε ζην ππόινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ…» (Π6/Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα 

ην 2015).  

«Ναη, ήηαλε πάληα δηζηαθηηθέο δειαδή όζα ρξόληα δνπιεύσ θαη παξαηεξώ ηηο 

γπλαίθεο πάληα είλαη θιεηζκέλεο ζ’ έλα ξόιν θαη δύζθνια ζα αλνηρηνύλ θαη ζα ληώζνπλ 

ηνλ εαπηό ηνπο ηθαλό λα δηνηθήζνπλ θαη λα βξεζνύλ απέλαληη ζπλαδέιθνπο θαη λα 

αλαιάβνπλ ξόινπο δύζθνινπο θαη λα εθηεζνύλ ζηελ θνηλσλία θαη λα κηιήζνπλ θαη λα 

πξνβάιινπλ ην ζρνιείν θαη λα θάλνπλ όια απηά πνπ δνύκε ζήκεξα» (Π11/ 

Γηεπζχληξηα). 

Ζ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο  απφ θάπνηνπο δελ απνδίδεηαη ζε πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ, αιιά ζεσξείηαη σο απνηέιεζκα άιισλ θνηλσληθψλ 

παξαγφλησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη νη δηνηθεηηθέο ζέζεηο θπξηαξρνχληαη 

δηαρξνληθά απφ άλδξεο, κε απνηέιεζκα λα ηαπηηζηνχλ, ζηε ζπλείδεζε φισλ, κε ην 

αλδξηθφ θχιν. 

  «Έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο… πάιη αλ ην ζέζνπκε κόλν σο θνηλσληθό παξάγνληα 

δειαδή όρη σο αηνκηθό παξάγνληα. Γειαδή ε ίδηα ε θνηλσλία ηηο ρακειώλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηηο θάλεη λα ζεσξνύλ όηη δελ είλαη θαηάιιειεο… κε 
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απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα αηζζάλνληαη θαηά θάπνην ηξόπν όηη δελ κπνξνύλ λα 

αληαπνθξηζνύλ όπσο έλαο άληξαο ζ’ απηό ην ξόιν…» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

Ζ Ch. Marshall  αλαθέξεη: «Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο θαη 

ηνπ αλδξηθνχ ζηεξενηχπνπ ησλ θχισλ ζπλδένληαη ηφζν ζηελά κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα 

απνηεινχλ απιά δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο ηεο ίδηαο έλλνηαο» (ζην Al-Khalifa, 1989: 

87). 

Ζ Π14, έρνληαο μεπεξάζεη απφ θαηξφ απηέο ηηο δπζθνιίεο, παξαδέρεηαη πσο:   

«Ννκίδσ όηη θαη ε θνηλσλία θαη ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο απηή ηελ έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο ηελ θαιιηεξγεί από πάξα πνιύ κηθξή ειηθία» (Π14/ Πξψελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα).  

Λίγν αξγφηεξα, ελψ ε ζπδήηεζε έρεη πξνρσξήζεη, ζε κηα απνζηξνθή ηνπ 

ιφγνπ ηεο αλαθέξεη: 

 «…Απηά απηόκαηα έρνπλ πεξάζεη ηόζν κέζα ζηελ αληίιεςε ηεο ίδηαο ηεο 

γπλαίθαο πνπ πξαγκαηηθά έρεη ρακειή απηνεθηίκεζε σο πξνο ηα πξνζόληα ηεο. Πάλησο 

ην ζύζηεκα ηα θαιιηεξγεί όια απηά θαη απηό απηόκαηα απνηειεί θαη ηνλ πξώην 

αλαζηαιηηθό παξάγνληα πνπ κπνξεί λα αθνξά ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηεο θάζε 

γπλαίθαο. Ναη, ππάξρεη απηό…» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Ζ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο απνδίδεηαη θαη ζην γεγνλφο πσο νξηζκέλεο 

γπλαίθεο ληψζνπλ φηη  δε ζα είλαη απνδεθηέο απφ ηνπο άλδξεο, σο δηνηθεηηθνί 

πξντζηάκελνί ηνπο, ελψ θάπνηεο άιιεο ζεσξνχλ πσο ζα θξηζνχλ πην απζηεξά απφ ηηο 

γπλαίθεο νκφθπιέο ηνπο, δηφηη πξνηηκνχλ λα δηνηθνχληαη απφ άλδξεο. 

«……. πνιιέο γπλαίθεο πηζηεύνπλ όηη δε ζα είλαη εύθνια απνδεθηέο από ηνπο 

άληξεο, λα επηβιεζνύλ ζηνπο άληξεο κέζα ζην ζρνιείν» (Π2/ Γηεπζπληήο). 

«… ε γπλαίθα εθπαηδεπηηθόο… ην βιέπνπκε θαη ζηα ζρνιεία θαη ην δνύκε… 

ινηπόλ… πξνηηκάεη ηνπο άλδξεο δηεπζπληέο.  Δίλαη ζέκα αληαγσληζηηθό… ν θιάδνο καο 

έηζη είλαη. Δγώ πάλησο ην βηώλσ απηό, ην εηζπξάηησ εδώ θαη ρξόληα» (Π8/ 

Γηεπζχληξηα). 

Σέινο, ε κεησκέλε απηνπεπνίζεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο  απφξξνηα ησλ 

πξναπνθαζηζκέλσλ  θαη ζηεξεφηππσλ ξφισλ ησλ θχισλ, απφ ηελ επξχηεξε 

θνηλσλία. 

«…θαηά θάπνηνλ ηξόπν νη ξόινη πνπ ε θνηλσλία έρεη δώζεη ζηνπο άληξεο θαη 

ηηο γπλαίθεο κε ηελ παξαδνζηαθή ζηεξενηππηθή ηνπο κνξθή πνπ πεξλνύλ θαη ζην ρώξν 

εξγαζίαο, ζπρλά εκπνδίδνπλ ηελ εμέιημε ησλ γπλαηθώλ, δειαδή θηάλνπλ θαη νη ίδηεο νη 

γπλαίθεο ζε ζεκείν λα ακθηζβεηνύλ, αθόκα θαη νη ίδηεο δειαδή ηα πξνζόληα ηνπο θαη 
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λα κε ληώζνπλ ηειηθά ηθαλέο ή πνιιέο θνξέο θξίλνληαη πνιύ απζηεξά νη γπλαίθεο γηα ην 

αλ ηειηθά είλαη ηθαλέο λα αληαπεμέιζνπλ ζ’ έλα δηνηθεηηθό ξόιν. Οπόηε … ίζσο απηό 

… ίζσο είλαη θαη απηό πνπ ηηο ηξαβάεη ιίγν πην πίζσ θαη όλησο λα αλαξσηηνύληαη αλ 

κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ή όρη» (Π3/ Πξνζνληνχρα). 

Έηζη νη γπλαίθεο δε δηεθδηθνχλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο, αθφκα θαη αλ δελ 

πζηεξνχλ ζε πξνζφληα, ιφγσ ηεο αξλεηηθήο απηναληίιεςεο θαη ηεο έιιεηςεο 

εκπηζηνζχλεο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Ζ έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο 

ραξαθηεξίδεη ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηηο εκπνδίδεη λα  δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο 

εμνπζίαο (Colemann, 2002). 

Έλαο δεχηεξνο πξνζσπηθφο παξάγνληαο πνπ αλέθπςε απφ ηηο απφςεηο πέληε 

γπλαηθψλ πιεξνθνξεηψλ, είλαη ε παξαδνρή φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 

γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν θηιφδνμεο απφ ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη γη‟ απηφ 

απνθεχγνπλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο. 

«Μεξηθέο θνξέο ππάξρνπλ θαη γπλαίθεο νη νπνίεο επαλαπαύνληαη ζε κηα 

παξαδνζηαθή δηεπζέηεζε ηεο δσήο ηνπο δειαδή έλα κέηξην έσο θαιό εηζόδεκα, κηα 

ήξεκε θαη ζηαζεξή δσή θαη έρνπλ ιηγόηεξεο επηζπκίεο γηα απηνπξνβνιή, γηα 

δεκηνπξγηθόηεηα, λα ηζεθάξνπλ ηελ επζύλε, αλ κπνξνύλ λα ηελ αλαιάβνπλ θαη ινηπά. 

Τπάξρεη θαη κηα θαηεγνξία γπλαηθώλ πνπ ιεηηνπξγεί έηζη»  (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεπζχληξηα). 

Μαδί ηεο ζπκθσλεί θαη ε Π6 ε νπνία απνθαιχπηεη:  

«Από απηά πνπ αθνύσ κέζα ζηνπο ζπιιόγνπο ηέινο πάλησλ θαη ζηηο ζπδεηήζεηο 

θαηαιαβαίλσ όηη νη γπλαίθεο ζέηνπλ ζε δεύηεξε κνίξα απηή ηελ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε». Δίλαη ηθαλνπνηεκέλεο ηέινο πάλησλ από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη 

πεξηνξίδνληαη ζε απηό ην ξόιν, θαζαξά ηνλ εθπαηδεπηηθό…» (Π6/ Τπνςήθηα 

Γηεπζχληξηα ην 2015). 

Γηα θάπνηνπο απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο καο ε έιιεηςε θηινδνμηψλ ησλ 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νθείινληαη ζηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη ηα  ζηεξεφηππα.  

«…ζεσξείηαη γεληθά κεκπηό λα έρεη κία γπλαίθα θηινδνμίεο, ελώ γηα έλαλ άλδξα είλαη 

πνιύ θπζηνινγηθό απηό θαη απνδεθηό» (Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε βξίζθεηαη θαη ε Π4 πνπ αθνπιηζηηθά νκνινγεί πσο: 

«…Καη εγώ πηζηεύσ όηη θαη εγώ πξνζσπηθά … δελ ήηαλ θηινδνμία κνπ λα είκαη ζ’ 

απηή ηε ζέζε. Σν μεθίλεζα γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο» (Π4/ Γηεπζχληξηα). 

Σέινο γηα ηελ έιιεηςε θηινδνμηψλ ελνρνπνηείηαη ε νηθνγελεηαθή δσή θαη νη 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ κε ην έλαλ ή άιιν ηξφπν νη γπλαίθεο αλαιακβάλνπλ. 
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Σν γεγνλφο πσο κηα ζέζε επζχλεο κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη αθηέξσζε ρξφλνπ θαη πέξα 

απφ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ζεκαίλεη πσο πνιιέο γπλαίθεο 

απηνπεξηνξίδνληαη θαη κεηαζέηνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο γηα ην κέιινλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο επζχλεο. 

«Πνιιέο θνξέο ζηηο κεγάιεο θηινδνμίεο βάδεη θξέλν ε νηθνγελεηαθή δσή έηζη όπσο 

ζέινπκε λα ηελ έρνπκε ζην κπαιό καο, δειαδή όηη πξέπεη εθείλε (ε γπλαίθα) λα είλαη 

απηή πνπ ζα θξνληίδεη ηα πάληα ζην ζπίηη. Γύζθνια δεπγάξηα κνηξάδνληαη ην βάξνο ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο. Δίλαη ιίγν ππνζπλείδεηα απηά, είλαη ιίγν βηώκαηα πνπ βγαίλνπλ. 

Γε λνκίδσ όηη είλαη εθνύζηεο επηινγέο ηειηθά. Δίλαη ηη  έξρεηαη από κέζα καο».(Π12/ 

Πξνζνληνχρα)  

Γεδνκέλσλ ινηπφλ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ πνπ νη 

γπλαίθεο έρνπλ αλαιάβεη, ην λα απνθεχγνπλ λα επσκηζηνχλ επηπιένλ ππνρξεψζεηο 

πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηελ θαηάιεςε κηαο ζέζεο επζχλεο, απνηειεί κάιινλ κηα 

νξζνινγηθή εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ θαη εθηίκεζεο ησλ πξνζσπηθψλ νξίσλ αληνρήο 

παξά έιιεηςε θηινδνμηψλ (Μαξαγθνπδάθε, 1997). 

Βέβαηα ππάξρνπλ θαη νη πιεξνθνξεηέο πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε πσο νη 

γπλαίθεο έρνπλ κεησκέλεο θηινδνμίεο θαη πηζηεχνπλ πσο ε θηινδνμία δελ ζρεηίδεηαη 

κε ην θχιν, αιιά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην ππφβαζξν ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 

«…ρη θαη κόλν πνπ ην ιέλε είλαη ξαηζηζηηθό… Γε λνκίδσ… νη γπλαίθεο θαη 

θηινδνμίεο έρνπλ θαη ηθαλόηεηεο έρνπλ…» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

«ρη νη θηινδνμίεο πηζηεύσ πσο είλαη ίδηεο…» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

«Γελ πηζηεύσ, όηη θάπνηνο δελ έρεη θηινδνμίεο… λα επεηδή είκαη γπλαίθα, δελ 

έρσ θηινδνμίεο. Κάζε άηνκν, ζίγνπξα έρεη θηινδνμίεο…» (Π7/ Γηεπζπληήο). 

«Έρεη δηαπηζησζεί πσο νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί έρνπλ θηινδνμίεο, αιιά 

αλαγθάδνληαη ιφγσ ησλ νηθνγελεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ λα ηηο αλαζηείινπλ, κέρξη 

νη ππνρξεψζεηο λα ακβιπλζνχλ» (Μαξαγθνπδάθε, 1997: 218). 

Έλαο ηξίηνο αηνκηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα παίδεη αλαζηαιηηθφ ξφιν 

ζηελ αλέιημε ησλ γπλαηθψλ θαη αλαθέξεηαη απφ ηξεηο γπλαίθεο πιεξνθνξεηέο, είλαη ε 

απξνζπκία ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο. 

«Θεσξώ όηη… πξώηα απ’ όια ην πξόβιεκα μεθηλάεη από ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο πνπ δελ 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιία γηα λα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο» (Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα 

ην 2015). 
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«Δγώ πηζηεύσ, δελ ηνικνύλ λα δηεθδηθήζνπλ κηα ηέηνηα ζέζε, όρη ηόζν γηαηί δελ ζα ηα 

θαηαθέξνπλ, αιιά πηζηεύσ όηη δε ζέινπλ. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ. Γε ζέινπλ» (Π4/ 

Γηεπζχληξηα). 

Ζ Υαηδεπαλαγηψηνπ (1997) ζε έξεπλά ηεο ζεκεηψλεη φηη νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ ηε δηδαζθαιία απφ ηε δηνίθεζε, γηαηί ζεσξνχλ σο θαξηέξα 

«ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαη 

φρη ηελ άλνδν ζηελ θιίκαθα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο» (αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

Μαξθφπνπινο θαη Αξγπξίνπ, 2014: 533). 

ια απηά ζπλδένληαη άκεζα θαη κε κηα γεληθεπκέλε άπνςε πσο νη γπλαίθεο 

δε δηεθδηθνχλ ηφζν έληνλα ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, φζν ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη λα ην 

θάλνπλ νη άλδξεο.  

Απηφ θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηε καξηπξία  ηεο  Π10:  

«…πξνρζέο είρα κία αλάινγε ζπδήηεζε κε ηνλ κπακπά κνπ, ν νπνίνο έρεη 

δηαηειέζεη δηεπζπληήο θαη κνπ είπε ραξαθηεξηζηηθά… πνηά είρε ηα θόηζηα… ιέεη ν 

κπακπάο κνπ…» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

 Σν ίδην πηζηεχεη θαη ε Π3: «Γε δηεθδηθνύλ νη γπλαίθεο ηόζν εύθνια όζν νη 

άληξεο ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ εθπαίδεπζε» (Π3/ Πξνζνληνχρα).  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ε κε δηεθδίθεζε ησλ αλψηεξσλ ζέζεσλ απφ ηηο 

γπλαίθεο, κπνξεί λα εμεγεζεί θαη απφ ην ζηξεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ζε κηα 

γπλαίθα εμαηηίαο ηεο ζχγθξνπζεο ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ ξφισλ πνπ 

αλαιακβάλεη. Μηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο δε δηαρσξίδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ 

επαγγεικαηηθή απφ ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή (Athanassoula-Reppa & Koutouzis , 

2002).  

Σν γεγνλφο πσο νη άλδξεο είλαη πην δηεθδηθεηηθνί απφ ηηο γπλαίθεο, ζχκθσλα 

κε ηνλ Π5, απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο: 

«…έρνπκε πνιιά παξαδείγκαηα όπσο ζε έλα δεπγάξη εθπαηδεπηηθώλ ζπλήζσο ν 

άληξαο είλαη απηόο πνπ γίλεηαη δηεπζπληήο θαη ε γπλαίθα αθνινπζεί ιίγν πην πίζσ» 

(Π5/ Γηεπζπληήο). 

«Πνιχ απιά, ε εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε ζεσξείηαη κηα αληξηθή δνπιεηά» 

(Athanassoula-Reppa & Koutouzis , 2002). 

Σέινο ζε απηή ηελ θαηεγνξία παξαγφλησλ αλήθεη, φπσο αλαθέξνπλ δχν 

πιεξνθνξεηέο, ε πηζαλή έιιεηςε πξνζφλησλ εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ, θαηλφκελν 

πνπ παξαηεξνχληαλ θπξίσο ζε πξνεγνχκελα ρξφληα. 
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«…έλαο δεύηεξνο παξάγνληαο ζα έιεγα όηη κέρξη πξηλ από ιίγα ρξόληα ήηαλ ε 

έιιεηςε θάπνησλ πξνζόλησλ… δύζθνια πξηλ από κία πεληαεηία δεθαεηία 

ζπλαληνύζακε γπλαίθεο νη νπνίεο είραλ κεηαπηπρηαθνύο ή δηδαθηνξηθνύο ηίηινπο». (Π1/ 

Τπνςήθηνο Γηεπζπληήο ην 2015). 

«Σν δεχηεξν πηπρίν, νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ, ε κεηεθπαίδεπζε είλαη 

άπηαζην φλεηξν γηα ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο ζπλήζσο παξαρσξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ 

άλδξα ζπλάδειθν» (Καληαξηδή & Αλζφπνπινο, 2006). 

Δπηινγηθά, ζχκθσλα κε ηνπο πιεξνθνξεηέο καο, νη αηνκηθνί παξάγνληεο πνπ 

αλαδείρζεθαλ σο παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη, ζε θάπνην βαζκφ, γηα ην θαηλφκελν ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο είλαη ε ρακειή απηνπεπνίζεζε, νη κεησκέλεο θηινδνμίεο, ε 

απξνζπκία ησλ γπλαηθψλ λα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο επζχλεο, ην γεγνλφο πσο νη άλδξεο 

είλαη πην δηεθδηθεηηθνί θαη ε έιιεηςε πξνζφλησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ. 

 

4.1.2 Κοινυνικοί ή πολιηιζμικοί παπάγονηερ 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

πιεξνθνξεηψλ/ηξηψλ νη βαζηθφηεξνη θνηλσληθνί πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο πνπ 

αλέθπςαλ είλαη: α) νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο  β) ην ζηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ 

άληξαο γ) ε έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ δ) ε απνζάξξπλζε απφ ηνλ ζχδπγν θαη ε) ε 

έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ. 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο φισλ ησλ πιεξνθνξεηψλ, άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

ζπκθσλνχλ πσο νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο είλαη έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ αδηακθηζβήηεηα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα αλέιημεο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ επζχλεο. Φαίλεηαη πσο παξφιν πνπ νη γπλαίθεο 

βξίζθνληαη εδψ θαη δεθαεηίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ν θαηακεξηζκφο ησλ ξφισλ εληφο 

ηεο νηθνγέλεηαο, παξακέλεη παξαδνζηαθφο θαη ζηεξεφηππνο (Μνπζνχξνπ, 1993), κε 

απνηέιεζκα λα ζπκπηέδνληαη νη φπνηεο βιέςεηο ησλ γπλαηθψλ γηα κηα θαξηέξα. 

«…Δθηηκώ όηη ε γπλαίθα είλαη αθόκα εγθισβηζκέλε ζηε ινγηθή ηεο 

αλαπαξαγσγήο, δειαδή παξακέλεη κέζα ζην ζπίηη, αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ησλ 

παηδηώλ, αλαιακβάλεη ην ζπίηη… Ζ άπνςε ηεο πξνεγνύκελεο γεληάο ήηαλ όηη ε γπλαίθα 

έξρεηαη σο βνεζεηηθό πξνζσπηθό ζην εηζόδεκα ηεο νηθνγέλεηαο, πξνζζέηεη εληζρπηηθά 

έλα εηζόδεκα θαη πξέπεη λα παξακέλεη ν ζηπινβάηεο ηνπ ζπηηηνύ, εθείλε ε νπνία 

θξνληίδεη γηα ηα παηδί. Δγθισβίδεηαη ινηπόλ ζηνλ άμνλα ηεο αλαπαξαγσγήο, ελώ ε 
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παξαγσγή δειαδή ε έμνδνο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζπλεπώο ην επάγγεικα θαη ε 

θαξηέξα είλαη δεπηεξνγελήο ηνκέαο γηα ηε γπλαίθα…» (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεπζχληξηα). 

«Δίλαη επηθνξηηζκέλεο νη γπλαίθεο κε πάξα πνιινύο ξόινπο, κε κεγάιεο 

επζύλεο: ηελ νηθηαθή εξγαζία, ηελ αλαηξνθή θαη ην κεγάισκα ησλ παηδηώλ, νπόηε δελ 

επηδεηνύλ θαη άιιεο ζέζεηο κε επηπιένλ επζύλεο … είλαη θπζηθό απηό» (Π3/ 

Πξνζνληνχρα). 

Αμηνζεκείσην είλαη πσο αθφκε θαη ηα κέιε ηνπ δείγκαηνο πνπ είλαη άγακα 

θαη ρσξίο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, αλαθέξνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο επζχλεο σο 

πξψην θαη θαζνξηζηηθφ ιφγν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ 

ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο. 

«Ο έλαο (παξάγνληαο) πηζηεύσ όηη είλαη νη πνιιέο ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη απηό θαηά θάπνην ηξόπν ηηο απνζαξξύλεη» (Π1/ Άγακνο Τπνςήθηνο 

Γηεπζπληήο ην 2015). 

«Θα μεθηλήζσ θαηαξρήλ από ηε θύζε ηεο γπλαίθαο, ε νπνία… ν παξαδνζηαθόο 

ηεο ξόινο ηε ζέιεη ζην ζπίηη θαη λα αζρνιείηαη ηνλ ειεύζεξό ηεο ρξόλν πεξηζζόηεξν κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά» (Π6/ Άγακε Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

Σα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ησλ Kyriakoussis & Saiti (2006), 

νη νπνίνη αλαθέξνπλ πσο ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπ 81,9 % ησλ εξσηψκελσλ 

γπλαηθψλ, νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο δπζθνιεχνπλ ηελ πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ 

ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ηνλ αλαδεηθλχνπλ ζε θχξην ιφγν ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ 

γπλαηθψλ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Πνιιέο γπλαίθεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο καο, φηαλ πξέπεη 

λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ηεο θαξηέξαο, επηιέγνπλ λα 

απνξξίςνπλ ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε λα κεηαζέζνπλ ηελ θαξηέξα γηα ην κέιινλ, 

αθνχ ν ζπλδπαζκφο ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ κε ηηο επαγγεικαηηθέο επζχλεο 

θαίλεηαη πσο απνηειεί κηα δχζθνιε εμίζσζε. 

«Θα ζαο κηιήζσ… ηώξα εδώ πέζαηε θαη ζηελ πεξίπησζε. Ζ γπλαίθα κνπ είρε 

πξνηαζεί λα γίλεη δηεπζύληξηα ζην νηθνλνκηθό ηκήκα… δε δέρηεθε γηα ην κεγάισκα ησλ 

παηδηώλ… θαη όηαλ αθόκα ηεο είπα όηη δελ ππάξρεη ηέηνην ζέκα… όρη εγώ, ε ίδηα… εδώ 

πξνζέμηε πόζν κπνξεί λα παίμεη ην κεγάισκα κε ηηο ελνρέο πνπ κπνξεί λα ληώζεη έλα 

άηνκν… όρη εγώ ε ίδηα, ζέισ λα είκαη ζην κεγάισκα ησλ παηδηώλ κνπ, δε ζέισ λα 

ιείπσ νύηε κηα κέξα. Αξλήζεθε. Δίλαη έλα άηνκν κε κεηαπηπρηαθά, κε μέλεο γιώζζεο, 
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έρεη θάλεη πνιιέο ζπνπδέο. Αξλήζεθε κόλν θαη κόλν γηα λα είλαη ζην κεγάισκα ησλ 

παηδηώλ» (Π7/ Γηεπζπληήο). 

«Πξνζσπηθά, πνηέ δελ είρα ην ρξόλν λα πάσ λα πάξσ έλα δεύηεξν πηπρίν, αλ 

θαη όηαλ έθαλα ηελ εμνκνίσζε ζηε Φ... θάπνηνη θαζεγεηέο εθεί, κέζα από ηηο εξγαζίεο 

πνπ γλσξηδόκαζηαλ, κνπ είραλ πξνηείλεη… όηη ζα κ’ αλαιάκβαλαλ γηα λα θάλσ 

κεηαπηπρηαθό θαη κνπ ιέεη κπνξείο λα πξνρσξήζεηο θαη ζε δηδαθηνξηθό. Γελ είρα ην 

ρξόλν, είρα ηα παηδηά κνπ» 

ΔΡ: Ήηαλ αθόκα ζε κηθξή ειηθία...; 

«Έηζη. Καη έπξεπε λα επηιέμσ ή ην έλα ή ην άιιν. Δπέιεμα ηα παηδηά, ηελ 

νηθνγέλεηα» (Π8/ Γηεπζχληξηα). 

Δπηβεβαηψλνληαη έηζη νη απφςεηο πσο ν δηπιφο ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία έρεη επηπηψζεηο ζηε δεχηεξε 

(Kaparou & Bush, 2007) θαη πσο νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο πηζηεχνπλ πσο νη 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ζέηνπλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηελ πξνψζεζε ζε 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο, θαζψο ππάξρεη ζνβαξή ζχγθξνπζε ξφισλ κεηαμχ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ θαη ηεο θαξηέξαο (Pirouznia, 2013).  

Γηα ηηο γπλαίθεο θαίλεηαη πσο ε αλαδήηεζε ηεο ρξπζήο ηνκήο κεηαμχ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ παξαµέλεη  

δεηνχκελν, θαζψο ε αλάιεςε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ απηνλφεηα πξνυπνζέηεη 

πεξηζζφηεξα θαη ζνβαξφηεξα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο θαη έλα πην απαηηεηηθφ 

σξάξην εξγαζίαο ην νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά εληφο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ, αιιά πνιιέο θνξέο πεξηιακβάλεη θαη δηάθνξεο απνγεπκαηηλέο 

ππνρξεψζεηο θαη ζπλαληήζεηο κε θνξείο. Αθφκε  θαη φζεο θαηαθέξνπλ λα 

μεπεξάζνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο, απηφ γίλεηαη πνιιέο θνξέο κε «πξνζσπηθφ» θφζηνο: 

«…γηαηί εθεί ππάξρνπλ άπεηξεο ώξεο πνπ πξέπεη λ’ αζρνιεζείο παξαπάλσ, ππάξρεη 

κεγαιύηεξν ηξέμηκν πνπ ζεκαίλεη όηη απηόκαηα ζε απνκαθξύλεη από ηελ νηθνγέλεηά 

ζνπ… απηό ζθέθηνληαη πνιιέο γπλαίθεο. Αηζζαλόκαζηε νη γπλαίθεο όηη αθήλνπκε ιίγν 

ηελ νηθνγέλεηα γηα λ’ αζρνιεζνύκε κε ην επάγγεικα. Απηό καο θάλεη ελνρηθέο…. αο 

πιεξνθνξώ όηη εγώ παξ’ όιε ηε δηαδξνκή πνπ έθαλα ηόζα ρξόληα, πνιύ πξόζθαηα ην 

μεπέξαζα, δειαδή ηα παηδηά κνπ κεγάισζαλ θαη κνπ είπαλ ηα ίδηα όηη δελ αηζζάλζεθαλ 

πνηέ όηη ηα παξακέιεζα. κσο, κέρξη λα ην πνπλ…» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεπζχληξηα).  

«ζν ε γπλαίθα ζα  δηεθδηθεί άιιν ηόζν ζα δεκηνπξγνύληαη αλάγθεο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη θαη εθεί νη ξόινη. Δίλαη κία δηακάρε, ε νπνία 
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εμειίζζεηαη, ε νπνία όινπο καο ηαιαηπσξεί… εγώ δε ζα βγάισ ηνλ εαπηό κνπ έμσ από 

απηή ηελ ηζηνξία… θαη εγώ πξέπεη λα επαλαδηαπξαγκαηεπζώ κέζα ζηελ νηθνγέλεηά 

κνπ…» (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Σέινο, παξαηεξψληαο ιίγν πην πξνζεθηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

«αληξηθέο» απφςεηο ηνπ δείγκαηνο, κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη πσο ζεσξείηαη 

ζρεδφλ απηνλφεηε ε θαηά πξνηεξαηφηεηα ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηηο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, ηφζν ψζηε λα κελ πξνμελεί θαη κεγάιε 

εληχπσζε ε κε δηεθδίθεζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ εθ κέξνπο ησλ  γπλαηθψλ. 

«…ελώ αληίζηνηρα νη γπλαίθεο έρνπλ εζσηεξηθεύζεη θάπνην πξόηππν ηνπ θύινπ κε 

βάζε ην νπνίν βάδνπλ άιιεο πξνηεξαηόηεηεο… Γελ ζέινπλ λα κέλνπλ πάξα πνιιέο 

ώξεο ζην ζρνιείν, γηαηί γλσξίδνπλ όηη ν δηεπζπληήο ζέινληαο θαη κε ζα κείλεη κέρξη ηηο 

2 ην κεζεκέξη, ελώ κηα γπλαίθα πνπ ζέιεη λα καγεηξέςεη, πνπ ζέιεη λα εηνηκάζεη ηα 

παηδηά πξνηηκάεη λα ζρνιάζεη ζην ηξίσξν, ζην ηεηξάσξν, ζην πεληάσξν, λα 

εμνηθνλνκήζεη δειαδή όζν πεξηζζόηεξν ρξόλν κπνξεί γηα λα ηνλ αθηεξώζεη ζηελ 

νηθνγέλεηα» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

«Πηζηεύσ πσο ν βαζηθόο ιόγνο είλαη όηη βάδνπλ πξώηα ηελ νηθνγέλεηα, επεηδή 

μέξνπλ όηη κία ζέζε επζύλεο έρεη επζύλεο θαη ζα ρξεηαζηεί πνιιέο θνξέο λα αξγήζνπλ 

λα πάλε ζην ζπίηη ή λα πάξνπλ δνπιεηά ζην ζπίηη» (Π2/ Γηεπζπληήο). 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο δψδεθα απφ ηα δεθαηέζζεξα άηνκα ηνπ δείγκαηνο 

καο (ελληά γπλαίθεο θαη ηξεηο άλδξεο), νη ζηεξενηππηθέο απφςεηο θαη θπξίσο ην 

ζηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άλδξαο, είλαη ν δεχηεξνο πην ζπρλά αλαθεξφκελνο 

παξάγνληαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξαγφλησλ. Σν γεγνλφο φηη νη δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

ησλ ζρνιείσλ, θαηαιακβάλνληαη ηζηνξηθά θπξίσο απφ ηνπο άλδξεο, έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηελ αληίιεςε πσο ηθαλνί δηεπζπληέο, απηνί πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια 

πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο, είλαη νη άλδξεο. 

«Απηή ε θνηλσληθή παξαδνρή πνπ ιέεη όηη ε δηνίθεζε εθπνξεύεηαη από έλαλ ζνβαξό 

άλζξσπν, κεηξεκέλν, κηαο ζπγθεθξηκέλεο ειηθίαο άλσ ησλ 50, γθξηδνκάιιε θαη 

βεβαίσο κία λεαξή θπξία 40 εηώλ θαινβαικέλε πηζαλόλ έρεη άιια ελδηαθέξνληα ζηε 

δσή ηεο, απηό ην ζηεξεόηππν, απηή ε εηθόλα καο ηαιαηπσξεί. Έρεη ηύρεη λα είκαη ζε 

δεκόζηα εθδήισζε θαη λα εξσηεζώ εάλ είκαη ε γξακκαηέαο ηνπ ζπλαδέιθνπ κε ηνλ 

νπνίν είρα πάεη καδί»  (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Δλδεηθηηθά θάπνηεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε «πηζηεύεηε πσο 

ππάξρεη ην ζηεξεόηππν δηεπζπληήο ίζνλ άλδξαο;» θαη πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ εχζηνρε 
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άπνςε πσο νη γπλαίθεο δηδάζθνπλ θαη νη άλδξεο δηνηθνχλ (Μαξαγθνπδάθε, 1997) 

είλαη νη παξαθάησ: 

«ηε ζπλείδεζε ηνπ πεξηζζόηεξνπ θόζκνπ, ηεο κεγαιύηεξεο πιεηνςεθίαο, λαη 

ηζρύεη… όηη δηεπζπληήο κπνξεί λα είλαη έλαο άληξαο, γηαηί απηόο από ηε θύζε έρεη ηηο 

δηνηθεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο, ελώ νη γπλαίθεο δελ ηηο έρνπλ, αθνύ δελ είλαη 

απηέο πνπ δηνηθνύλ ηελ νηθνγέλεηα…» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

 «Τπάξρεη… ππάξρεη θαη κάιηζηα θαιιηεξγείηαη πηζηεύσ κέζα από ηνπο ζεζκνύο 

ηεο εθπαίδεπζεο…» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

«Τπάξρεη απηή ε αληίιεςε… θαη ην βιέπνπκε θαηά θόξνλ θαη ζηα ππόινηπα 

επαγγέικαηα λα γίλεηαη απηό όηη νη θνξπθαίεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο θαηαιακβάλνληαη 

από άληξεο. Οη γπλαίθεο είλαη πάληα ε εμαίξεζε. Τπάξρεη ην θαηλόκελν ηεο γπάιηλεο 

νξνθήο. Σν δνύκε απηό, ην βιέπνπκε θαη όλησο δηαπηζηώλεηαη λνκίδσ θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε, δελ είκαζηε ε εμαίξεζε απηνύ ηνπ θαλόλα. Ο άληξαο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο 

σζείηαη πξνο ηα πάλσ, όρη κόλν ην θύιν, αιιά είλαη όιν ην ζύζηεκα πνπ ηνπο σζεί 

πξνο ηα πάλσ» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

 «Κνηηάμηε λα δείηε θαη από άιιεο…. από δηθέο κνπ εκπεηξίεο, έηπρε ζπλάδειθνο 

λα κνπ πεη όηη ραίξνκαη πάξα πνιύ πνπ έρσ άληξα δηεπζπληή θαη όρη γπλαίθα…» (Π7/ 

Γηεπζπληήο). 

Οη παξαπάλσ απφςεηο ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο Δι. Γαξάθε πνπ ζηελ 

έξεπλά ηεο δηαπίζησζε πσο ην αλδξηθφ θαηεζηεκέλν ζην ρψξν ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο απνηειεί έλαλ αθφκε ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηξνπήο ησλ γπλαηθψλ 

απφ ηε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθήο ζέζεο (Γαξάθε, 2007). 

Μηα αθφκε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη πσο θάπνηεο γπλαίθεο 

ηνπ δείγκαηνο, ζεσξνχλ πσο νη πξνθαηαιήςεηο ελεξγνπνηνχλ θαη άιια θνηλσληθά 

αληαλαθιαζηηθά, κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα ληψζνπλ κία ακθηζβήηεζε, πσο 

θξίλνληαη πην απζηεξά απφ φηη νη άλδξεο νκφηηκνί ηνπο, πξάγκα πνπ γηα κηα 

θαηεγνξία γπλαηθψλ πηζαλφλ λα είλαη έλαο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο θαη λα κε 

δηεθδηθνχλ ηηο ζέζεηο επζχλεο. 

«…Θεσξώ… όηη ε γπλαίθα επίζεο, ε νπνία θάλεη θαξηέξα θαη ε νπνία 

αλαιακβάλεη ζέζεηο επζύλεο ππόξξεηα ππόθεηηαη ζε έλαλ έιεγρν ηθαλόηεηαο, δειαδή 

όιε ηελ πξνζεγγίδνπλ αλαγλσξηζηηθά γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ έρεη ηηο ηθαλόηεηεο 

εθείλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζέζε. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία ειεγθηηθή, ππόξξεηε δελ 

ζπκβαίλεη απέλαληη ζ’ έλαλ άληξα, ν νπνίνο απεπζείαο πινπνηεί ηνλ ξόιν ηνπ 

απξόζθνπηα θαη πνιύ αξγόηεξα εθ ηνπ απνηειέζκαηνο ζα θξηζεί αλ πέηπρε ή δελ 
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πέηπρε… δειαδή ε ακθηζβήηεζε γηα ηε γπλαίθα κπαίλεη αθεηεξηαθά… γηα ηνλ άληξα 

κέλεη ζην απνηέιεζκα»  (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«Βεβαίσο, ελλνείηαη! Καη βέβαηα απηό ην δηαπίζησζα ηα ηξία ρξόληα πνπ έρσ 

δηνηθεηηθή ζέζε. Γελ αληηκεησπίδνκαη κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ αληηκεησπίδνληαη νη 

άληξεο νπόηε…» 

ΔΡ: Έρεηε θάπνην παξάδεηγκα λα κνπ πείηε; 

«Αξθεηά παξαδείγκαηα κε ηελ έλλνηα όηη… αο πνύκε όηη δελ ζεσξνύλ όηη κία 

γπλαίθα κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη εύθνια όπσο έλαο άληξαο ή λα επηβιεζεί… ν ιόγνο 

ηεο γπλαίθαο.. δελ ηνλ εηζπξάηηνπλ ηόζν ζνβαξά ή δελ πηζηεύνπλ ηόζν πνιύ ζηηο 

ηθαλόηεηέο ηεο, όηη κία γπλαίθα κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη εμίζνπ θαιά κε έλαλ άλδξα» 

(Π8/ Γηεπζχληξηα). 

Σν πφζν ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη ζηεξενηππηθέο απφςεηο αθφκε 

θαη ζήκεξα, θαίλεηαη απφ ηηο καξηπξίεο ησλ δχν ππνςήθησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηφο 

καο, ζηηο επηινγέο Γηεπζπληψλ ηνπ 2015. Απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ην φηη 

δελ θαηάθεξαλ λα επηιεγνχλ σο Γηεπζχληξηεο ζεσξνχλ πσο νθείιεηαη ζηα 

ζηεξεφηππα θαη θπξίσο ζην ζηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο.  

«Καη απηό είλαη ζηεξεόηππν πνπ ζπληεξείηαη, νπόηε ζεσξώ όηη δελ ςεθίδνπλ 

εύθνια νη γπλαίθεο γπλαίθα. Κη εγώ πξνζσπηθά γηα λα κηιήζσ γηα ηελ δηθηά κνπ 

εκπεηξία, όηαλ κίιεζα κε έλα ζύιινγν ζπγθεθξηκέλν ζηνλ νπνίν έθαλα αίηεζε γηα λα 

γίλσ δηεπζύληξηα ζε έλα ζρνιείν πνπ είρα δνπιέςεη πνιιά ρξόληα, πνπ είρα κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο άξηζηεο ζρέζεηο, πνπ είραλ δεη δείγκαηα δνπιεηάο, πνπ είρακε θάλεη 

πξνγξάκκαηα θαη είρα δείμεη όηη κπνξώ λα ζπληνλίζσ πξάγκαηα ή λα δηαρεηξηζηώ 

νηθνλνκηθά… νπζηαζηηθά δελ πήξα θακία ςήθν θαη άθνπζα θηόιαο θαηά ιέμε λα ιέλε 

όηη πξνηηκώ λα ςεθίζσ ηνλ ηάδε ππνςήθην άλδξα ελλνείηαη ν νπνίνο δελ έρεη 

πξνζόληα παξά λα ςεθίζσ γπλαίθα δηεπζύληξηα, δειαδή δελ ςεθίδσ γπλαίθα 

δηεπζύληξηα κε ηίπνηα. Καη απηό ην άθνπζα από γπλαίθεο, νπόηε απηό είλαη πνπ κνπ 

έθαλε πεξηζζόηεξε εληύπσζε» (Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

«Δγώ νύησο ή άιισο ζηελ πξνεγνύκελε θξίζε, ήκνπλα ππνςήθηα δηεπζύληξηα 

κε πεξηζζόηεξα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα από άληξα ζπλάδειθν εθπαηδεπηηθό… θαη όκσο 

ςεθίζηεθε από ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ, νπόηε έγηλε απηόο δηεπζπληήο θαη όρη εγώ… 

Δίρα εξγαζηεί ζ’ εθείλν ην ζύιινγν δύν ρξόληα θαη γλώξηδα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Καη 

πάιη όκσο, ύζηεξα από θνπβέληα, ελώ ζηελ αξρή ήηαλ ζεηηθά πξνζθείκελνη πξνο εκέλα, 

κεηά κνπ είπαλ όηη άιιαμαλ γλώκε, γηαηί ηνπο θνβίδεη ε πηζαλόηεηα κηαο γπλαίθαο 

δηεπζύληξηαο».  
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ΔΡ: Λεηηνύξγεζε ην ζηεξεόηππν πάιη. 

«Ναη, ην ζηεξεόηππν (γέιην) θαη ήξζε θαη ηα ηζνπέδσζε όια» (Π6/ Τπνςήθηα 

Γηεπζχληξηα ην 2015).  

ια απηά ζπλδπαζηηθά, έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηηο γπλαίθεο θαζψο 

ληψζνπλ πσο παξφιν πνπ ηππηθά έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ ηηο δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο, ε  θνηλσλία  δελ ηηο ελζαξξχλεη λα θάλνπλ ην βήκα πξνο ηα πάλσ. Αληίζεηα 

ληψζνπλ πσο ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ηηο απνζαξξχλεη θαη ηηο απνηξέπεη, βηψλνληαο 

έηζη ηηο ζπλέπεηεο κηαο δηάθξηζεο πνπ νθείιεηαη μεθάζαξα φρη ζε ηθαλφηεηεο, αιιά 

ζην θχιν. ηελ εξψηεζε «ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο ελζαξξύλεη ηηο γπλαίθεο λα 

δηεθδηθήζνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο;» νρηψ γπλαίθεο απάληεζαλ πσο δελ ελζαξξχλνληαη.  

Δλδεηθηηθά: 

«ρη, δελ ηηο ππνζηεξίδεη θαζόινπ. Ίζα ίζα ην ζεσξεί θαη ππεξβνιή από ηελ 

πιεπξά ηεο γπλαίθαο κεξηθέο θνξέο. Γηα παξάδεηγκα πάξα πνιινί ιέλε… ηη ζεο ηώξα 

εζύ… ηη ζεο λ’ αλαθαηεπηείο» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«ρη λνκίδσ όηη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ην δεκηνπξγεί απηό, δειαδή 

ζεσξείζαη έλνρνο αλ έρεηο θηινδνμίεο. Σν έρσ αθνύζεη απηό» (Π9/Τπνςήθηα 

Γηεπζχληξηα ην 2015). 

«Μπα, λνκίδεη όηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο πεξηζζόηεξν είλαη ζην ζπίηη, είλαη απηή 

πνπ πξέπεη λα ππεξεηεί ηνλ άλδξα θαη πώο μαθληθά λα πάξεη από ηνλ άληξα ηελ 

πξσηνθαζεδξία θαη λα γίλεη εγεηηθό ζηέιερνο… δε λνκίδσ… όρη… ε θνηλσλία καο 

αθόκα ζε απηό είλαη … λαη κελ ππάξρνπλ θάπνηα δείγκαηα – ςήγκαηα, αιιά λνκίδσ όηη 

αθόκα ζέινπκε πνιύ δνπιεηά ζε απηό ηνλ ηνκέα» (Π3/ Πξνζνληνχρα). 

Μάιηζηα απφ κηα πιεξνθνξήηξηα ηέζεθε επζέσο δήηεκα έκθπιεο   

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, πνπ ππάξρεη ηαπηφρξνλα κε ηελ ξεηνξηθή ηεο ηζφηεηαο 

θαη ηεο ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ησλ δχν θχισλ απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

«… ππάξρεη έκθπιε  νξγαλσζηαθή θνπιηνύξα. Οη ζρέζεηο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κε 

ηνπο πξνδηαγεγξακκέλνπο, θαηά θάπνην ηξόπν ηνπο παξαδνζηαθνύο ξόινπο αλδξώλ-

γπλαηθώλ πεξλάλε θαη ζηνλ εξγαζηαθό καο ρώξν θαη απηό θαίλεηαη θαη ζηα ζρνιεία 

καο» (Π3/ Πξνζνληνχρα). 

Απηή ε χπαξμε ηεο θξπκκέλεο θπιεηηθήο αληζφηεηαο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ε νπνία σζεί ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ηνλίδεηαη θαη 

απφ ηνπο Athanassoula-Reppa & Koutouzis (2002). 
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ε αληηζηνηρία κε ηα παξαπάλσ, βξίζθεηαη ε εμήγεζε πσο γηα ηελ απνπζία 

ησλ γπλαηθψλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη θαη ε έιιεηςε 

γπλαηθείσλ πξνηχπσλ (Kruse, 2000). Ο κεησκέλνο αξηζκφο γπλαηθψλ δηεπζπληξηψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ, αλαθέξζεθε σο παξάγνληαο πνπ ζπληειεί ζηελ ππνεθπξνζψπεζε 

ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο, απφ ζπλνιηθά έληεθα άηνκα ηνπ δείγκαηνο, ελληά 

γπλαηθψλ θαη δχν αλδξψλ. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ν παξαθηλεηηθφο ξφινο πνπ παίδεη ε 

εηθφλα ηεο χπαξμεο πξνηχπσλ γπλαηθψλ εγεηψλ, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ ζεηηθά παξαδείγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο. Μεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε «ε 

έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηύπσλ δηεπζπληξηώλ, ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη από κόλε ηεο 

έλα εκπόδην;», είλαη νη παξαθάησ: 

«Δ λαη, βέβαηα όπσο θαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ησλ επηζηεκώλ, ην πξόηππν 

παίδεη ζεκαληηθό ξόιν. Αλ δελ ππάξρεη πξνεγνύκελν, ληώζεηο δπν θνξέο πεξηζζόηεξε 

αλαζθάιεηα ζην λα θάλεηο εζύ ην βήκα. Δπίζεο, δελ έρνπκε θαη ζαλ καζήηξηεο, όηαλ 

ήκαζηαλ εκείο καζήηξηεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν δελ έρνπκε πξόηππν δηεπζύληξηαο. Δγώ 

πξνζσπηθά δελ είρα πνηέ γπλαίθα δηεπζύληξηα. Ήηαλ πάληα άληξαο θαη ήηαλ απηό 

αδηακθηζβήηεην όηη ζα είλαη» (Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

«Ναη, είλαη από κόλν ηνπ έλα εκπόδην, γηαηί δελ έρνπλ πξόηππα νη γπλαίθεο γηα 

λα αθνινπζήζνπλ... Γελ κπνξεί ε κηα λα παξαδεηγκαηηζηεί από ηελ άιιε θαη λα πεη 

αθνύ ηα θαηάθεξε απηή ζα ηα θαηαθέξσ θη εγώ, ζα πηζηέςσ ζε κέλα θαη ζα 

πξνρσξήζσ θαη ζα δηεθδηθήζσ κία ζέζε…» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

«Φπζηθά. Γειαδή ζθέςνπ ηα ζρνιεία πξηλ από 20 ρξόληα πνπ κπνξεί λα κελ 

ππήξρε  θακία δηεπζύληξηα γπλαίθα ζε ζρνιείν πόζν ιηγόηεξν. Γειαδή, ελλνείηαη, όηαλ 

κία γπλαίθα  βιέπεη κία άιιε γπλαίθα λα ηα θαηαθέξλεη, ελλνείηαη όηη ελζαξξύλεηαη θαη 

πξνζπαζεί»  (Π12/ Πξνζνληνχρα). 

Δπίζεο, ηνλίδεηαη θαη ε δηπιή επζχλε πνπ ληψζνπλ φζεο θαηάθεξαλ λα 

ζπάζνπλ ηα ζηεξεφηππα θαη λα αλειηρζνχλ ζε ζέζεηο επζχλεο, δηφηη πέξα απφ ηελ 

απηνλφεηε  επζχλε  δηεθπαεξαίσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ληψζνπλ πσο έρνπλ θαη 

ηελ επζχλε εθπξνζψπεζεο φισλ ησλ γπλαηθψλ, αλαγλσξίδνληαο πσο απνηεινχλ 

πξφηππα θαη ελδερνκέλσο παξαδείγκαηα. 

«…Θεσξώ όηη νη γπλαίθεο πνπ θάλνπκε θαξηέξα, αλνίγνπκε δξόκνπο… Απηό 

ηζρύεη ζε όια ηα επίπεδα δειαδή ε γπλαίθα πνπ αζθεί δηνίθεζε, πνπ βγαίλεη ζηελ 

πνιηηηθή, πνπ βγαίλεη ζ’ επαγγέικαηα παξαδνζηαθά αλδξηθά είλαη εθείλε πνπ πξώηε 

θαηαζθεπάδεη ηηο αθεγήζεηο, ηηο παξαδνρέο θαη ηηο εηθόλεο πνπ ζα έρεη ην θνηλσληθό 
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ζύλνιν γηα λα ζπγθξίλεη ηηο επόκελεο γπλαίθεο κε απηά ηα πξόηππα. Γη’ απηό είλαη δηπιή 

ε επζύλε καο» (Π13 Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«…εγώ πνπ είκαη από ηηο πξώηεο γπλαίθεο πνπ… λνκίδσ ε πξώηε πνπ είρε γίλεη 

δηεπζύληξηα αλ δελ θάλσ ιάζνο…., ζεσξώ όηη απνηειέζακε θίλεηξν… παξάδεηγκα γηα 

λα θηλεηνπνηεζνύλ νη γπλαίθεο θαη λα δνπλ όηη θάηη αιιάδεη… έρνπκε γπλαίθα 

δηεπζύληξηα θαη λα πξνρσξήζνπλ θαη απηέο…» (Π11/ Γηεπζχληξηα). 

Βέβαηα, ζην δείγκα ππάξρνπλ θαη άιινη πνπ εμέθξαζαλ κηα δηαθνξεηηθή 

άπνςε, πηζηεχνληαο είηε πσο ε έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ δελ απνηειεί εκπφδην 

γηα ηε δηθδίθεζε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ είηε επεηδή πηζηεχνπλ πσο δελ ππάξρεη 

έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ. 

«ρη, γηα κέλα δελ κπνξεί λα είλαη απηό αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο, γηαηί όια 

από θάπνπ μεθηλάλε, δειαδή αθόκα θαη απηό λα ήηαλ, πξέπεη λα θαηαξξηθζεί» (Π6/ 

Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

Σα παξαπάλσ βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο Παξ. Σάθε, ε 

νπνία ζην πνηνηηθφ θακκάηη ηεο έξεπλάο ηεο ζεκεηψλεη πσο ε απνπζία ησλ γπλαηθψλ 

απφ ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζπληεξεί ην θαηλφκελν ηνπ γπλαηθείνπ απνθιεηζκνχ 

(Σάθε, 2006), ελψ ζε έξεπλα ζηε Ν. Αθξηθή, ηνλίδνληαο ηελ έιιεηςε πξνηχπσλ, 

βξέζεθε πσο ν κεησκέλνο αξηζκφο γπλαηθψλ δηεπζπληψλ, απφ κφλνο ηνπ απνηειεί έλα 

εκπφδην γηα ηελ πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ (Chabalala, 2005).  

Έλαο αθφκε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ αλαδχζεθε κέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο, είλαη ε απνζάξξπλζε ή ε κε ελζάξξπλζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο 

ζπδχγνπο. Πξφθεηηαη γηα άιιε κηα κνξθή απνζάξξπλζεο πνπ απηή ηε θνξά φκσο 

πξνέξρεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ ππξήλα ηεο δσήο θάζε 

γπλαίθαο- ζπδχγνπ θαη νη απφςεηο ηνπο ζεσξνχληαη a  priori ζεκαληηθέο θαη 

ηδηαηηέξσο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ελληά αηφκσλ ηνπ 

δείγκαηνο (εθηά γπλαίθεο θαη δχν άλδξεο), νη ζχδπγνη απνζαξξχλνπλ ηηο ζπδχγνπο 

ηνπο θαη απνηεινχλ έηζη ζεκαληηθφ εκπφδην γηα κηα νκάδα γπλαηθψλ πνπ πηζαλφλ λα 

επηζπκνχλ λα επηδηψμνπλ ηελ θαηάιεςε θάπνηαο ζέζεο επζχλεο.  Οη θηιφδνμεο 

δαζθάιεο πξέπεη λα έρνπλ έλαλ ζχδπγν ν νπνίνο λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαξηέξα ηεο ζπδχγνπ, εάλ απηή είλαη λα εμειηρζεί ζε πςειφηεξν 

επίπεδν (Eyre,2014).  

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ηεζζάξσλ γπλαηθψλ πιεξνθνξεηψλ, αηηία ηεο 

απνζάξξπλζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, απνηειεί ν αληαγσληζκφο 
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κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, ηδίσο εάλ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θιάδν,  θπξίσο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ αλδξφο. 

«Δμαξηάηαη… θνηηάμηε… λα πσ όηη… εμαξηάηαη από ην ζύδπγν, εμαξηάηαη από 

ηε δνπιεηά ηνπ ζπδύγνπ. Αλ ν ζύδπγνο είλαη δάζθαινο, ππάξρεη αληαγσληζκόο… γηα 

κέλα... άπνςε δηθή κνπ θαη κε πξνζσπηθή εκπεηξία… Τπάξρεη κεγάινο αληαγσληζκόο 

από ηελ πιεπξά ηνπ άληξα, γηαηί θαλέλαο άληξαο δε ζέιεη ηε γπλαίθα λα είλαη πάλσ απ’ 

απηόλ» (Π8/ Γηεπζχληξηα). 

Ίζσο είλαη ζχκπησζε, φκσο ε ζπγθεθξηκέλε Γηεπζχληξηα, δηεθδίθεζε θαη 

θαηάθεξε λα θαηαιάβεη ζέζε επζχλεο, αθνχ ν γάκνο ηεο δηαιχζεθε.  

«ηαλ µάιηζηα ν άλδξαο – ζχδπγνο είλαη ζην ίδην επάγγειµα θαη µάιηζηα 

απηφο έρεη θαξηέξα, ηφηε, ν „αληαγσληζµφο‟, νη „ζπγθξνχζεηο‟ αιιά θαη ε „έιιεηςε 

βνήζεηαο‟  είλαη αλαπφθεπθηεο» (Σάθε, 2006: 203) 

Γχν άιιεο πιεξνθνξήηξηεο, γηα ην ίδην ζέκα απηνχ ηνπ ηδηφηππνπ 

αληαγσληζκνχ,  αλαθέξνπλ: 

«ίγνπξα γηα απηόλ είλαη έλαο παξάγνληαο αξλεηηθόο δειαδή σο ζύδπγνο, πάιη 

ζην πιαίζην επηθξάηεζεο ηνπ αξζεληθνύ, κπνξεί λα ζέιεη ηε γπλαίθα ζην ζπίηη» (Π11/ 

Γηεπζχληξηα). 

«Πνιινί άληξεο θνβνύληαη ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θηινδνμίεο θαη 

δηεθδηθήζεηο…» (Π12/Πξνζνληνχρα). 

Οη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο, ηελ έιιεηςε ελζάξξπλζεο ή ηελ απνζάξξπλζε απφ 

ηνπο ζπδχγνπο ηελ απνδίδνπλ ζηα γλσζηά ζηεξεφηππα, φηη δειαδή νη ζχδπγνη 

ζεσξνχλ πσο κηα πηζαλή αλέιημε ηεο ζπδχγνπ, ζα κεηαθπιίζεη νηθνγελεηαθέο επζχλεο 

πξνο εθείλνπο, θάηη πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη δηαηεζεκέλνη λα απνδερζνχλ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απφςεσλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ πιεξνθνξεηψλ. 

«…έρσ αθνύζεη θάπνηεο γπλαίθεο νη νπνίεο είραλ ηε δηάζεζε λα ζπκκεηέρνπλ, 

αιιά θπξίσο ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ.. ν ζύδπγόο ηηο απνζάξξπλε πνιιέο θνξέο… 

Πηζηεύσ όηη αλ ηηο αθήζνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηέηνηεο ζέζεηο ζα κεησζεί ν ρξόλνο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηελ νηθνγέλεηα θαη απηό ην πξάγκα ίζσο πξνζζέζεη ζε απηνύο επηπιένλ 

εξγαζία…» (Π1/ Γηεπζπληήο). 

Απφ ηηο πέληε γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο, πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο, νη ηξεηο 

έθαλαλ αλαθνξά ζηελ παξφηξπλζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε πνπ είραλ 

απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, ε κηα είλαη δηαδεπγκέλε θαη ε άιιε δελ έθαλε θακία 

αλαθνξά ζεηηθή ή αξλεηηθή. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ε ζεκαληηθφηεηα  ηεο 
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ελζάξξπλζεο ηνπ ζπδχγνπ ζε φζεο γπλαίθεο απνθαζίζνπλ λα δηεθδηθήζνπλ 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο. «Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ηνπ άλδξα – ζπδχγνπ θαίλεηαη φηη 

απνηεινχλ παξάγνληα πνπ παίδεη ζεµαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο ησλ γπλαηθψλ γηα 

ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ηνπο. Δίηε είλαη έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί 

αξλεηηθά σο εµπφδην, είηε ζεηηθά φηαλ δελ πξνβάιιεη εµπφδηα» (Σάθε, 2006: 205). 

«Τπνζηεξίδεηαη πσο νη γπλαίθεο πνπ ζηαδηνδξνκνχλ έρνπλ θαηά θαλφλα ζπδχγνπο κε 

απηνπεπνίζεζε, νη νπνίνη δελ αηζζάλνληαη φηη θηλδπλεχνπλ απφ ηελ επηηπρία ηεο 

ζπδχγνπ ηνπο θαη έηζη ηηο ελζαξξχλνπλ θαη ηηο σζνχλ λα εμειηρζνχλ θαη λα πεηχρνπλ» 

(Γαξάθε, 2007: 151). 

Έλαο αθφκε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε απφ δχν γπλαίθεο ηνπ 

δείγκαηνο, είλαη ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο, ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ εληζρπηηθά γηα κηα θηιφδνμε κεηέξα- εξγαδφκελε θαη λα κελ 

αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ «ππνρξεσηηθά» δηαιιείκαηα απφ ηελ θαξηέξα ηνπο. Φαίλεηαη 

πσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ ξεηνξηθή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ίζεο 

πξφζβαζεο ζηηο ζέζεηο επζχλεο, κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 

«…ηηο κέξεο καο όκσο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ην θξάηνο θσθεύεη θαη λα ζαο 

πσ έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα… εγώ ηώξα… πώο ζα γηλόκνπλ δηεπζύληξηα, αθνύ 

δελ έρσ έλα βξεθηθό ζηαζκό λα αθήζσ ην παηδί κνπ, έηζη ώζηε λα αζρνιεζώ κε ην 

ζπίηη κνπ, κε ηελ θαξηέξα κνπ, κε ηα δηεπζπληηθά κνπ θαζήθνληα, αλ ππήξραλε… 

δειαδή ην θξάηνο δε ζηέθεηαη δίπια ζηε γπλαίθα… λαη κελ κηιάκε γηα θεκηληζκό, 

κηιάκε γηα ηζόηεηα, αιιά νπζηαζηηθά δελ ππάξρνπλ ζεζκνί πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ην λέν 

απηό ξόιν ηεο γπλαίθαο» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

«…δελ έρνπκε θαη δνκέο ππνζηήξημεο πνπ ζεκαίλεη όηη δελ έρσ εθείλεο ηηο δνκέο από 

ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο πνπ λα κπνξέζσ εγώ ε γπλαίθα λα αθήζσ ην παηδί κνπ, λα 

είκαη ζίγνπξε όηη εθεί πνπ ην αθήλσ είλαη αζθαιέο …» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεπζχληξηα). 

 

4.1.3 Θεζμικοί ή ζςζηημικοί παπάγονηερ  

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πξνθχπηεη πσο νη πιεξνθνξεηέο ηνπ δείγκαηνο 

ελνρνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ ζεζκηθνχο ή ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο θαη ζεσξνχλ πσο 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεησκέλε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε κε ελαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη 
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ηνλ ζπλδηθαιηζκφ, ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα, ε ζπλέληεπμε, ηα θξηηήξηα επηινγήο 

θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο. 

Έρεη δηεξεπλεζεί θαη έρεη θαηαγξαθεί φηη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ, είλαη ειάρηζην (Σάθε, 2006). 

ηελ έξεπλα ησλ  Γθιαξλεηαηδή θαη Ξεθηέξε (1998) θαηαγξάθεηαη φηη ζηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα νη άλδξεο απνηεινχζαλ ην 87% ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη 

γπλαίθεο ην 13%, ελψ ζηα ζπλέδξηα ηεο Γ.Ο.Δ., νη γπλαίθεο έρνπλ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο κφιηο  5,2% (Γθιαξλεηαηδήο Ν., 1998).  Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

ηελ Π14 θαζψο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

«ηαλ εθιέρηεθα αηξεηή ελ έηε 1998, κνπ ζηάιζεθε από ηα θεληξηθά ε ιίζηα κε 

ηνπο ππόινηπνπο αηξεηνύο θαη δηαπίζησζα όηη ηνπιάρηζηνλ από ηελ πιεπξά ηεο ΠΑΠ 

ήκνπλ ε κόλε γπλαίθα» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Δλψ, ιίγν αξγφηεξα, κε πηθξία δηαπηζηψλεη: 

«…Σειηθά ζέισ πνιύ απιά λα πσ όηη θαη ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, παξόιν 

πνπ ελλνείηαη όηη εθεί δελ έρνπκε ην ζύζηεκα πνπ ζέιεη ηα πξάγκαηα πην ζπληεξεηηθά… 

ηα ζέιεη θαη ιίγν πην πξννδεπηηθά, αθόκε θαη εθεί όκσο βιέπνπκε όηη ηειηθά θαη από 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπλδηθαιηζηέο δελ πξνσζνύληαη νη γπλαίθεο» (Π/14 Πξψελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη πσο νη δεθαηξείο απφ ηνπο 

δεθαηέζζεξηο  πιεξνθνξεηέο καο ζεσξνχλ ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο δελ 

αζρνινχληαη κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή, απνηειεί ζνβαξφ παξάγνληα ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ θαη πσο ε ελαζρφιεζε ηνπο  ζα κπνξνχζε λα 

εληζρχζεη ζεηηθά ηελ εμέιημε ηεο θαξηέξαο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε «πηζηεύεηε πσο ε ελαζρόιεζε ησλ 

γπλαηθώλ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκό ζα απνηεινύζε πιενλέθηεκα ζηε 

δηεθδίθεζε δηεπζπληηθώλ ζέζεσλ;», είραλ δχν ηάζεηο. Κάπνηνη ζεσξνχλ πσο ε 

ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ ζα ηηο δψζεη 

πξφζβαζε ζε επαθέο θαη ππνζηεξηθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ελδερνκέλσο ζα ηηο 

δψζνπλ πξνβάδηζκα- πιενλέθηεκα θαη ζα ηηο βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα 

αλέιημε. 

«Ναη, ζα κπνξνύζε λα δπλακώζεη ην πξνθίι ηνπο ή λα απνθηήζνπλ, λα 

βειηηώζνπλ ηηο δεκόζηεο ζρέζεηο ηνπο θαη ιίγν θαη ε ηξηβή κε όιν απηό ην ζέκα λα ηηο 

ελδπλακώζεη, έηζη ώζηε λα απνθαζίζνπλ λα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο ή ηέινο πάλησλ 
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θάπνηεο επαθέο πνπ κπνξεί λα ηηο πξνσζήζνπλ. Γελ μέξσ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη 

σο έλα βαζκό κηα βνήζεηα. (Π3/ Πξνζνληνχρα). 

«Γε ζέισ λα ζπλδέζσ ην έλα κε ην άιιν… γηα κέλα άιιν είλαη ην έλα, άιιν 

είλαη ην άιιν… δελ κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην ζπλδηθαιηζκό σο εθαιηήξην γηα λα 

πάξεηο αο πνύκε θάπνηα ζέζε επζύλεο. Γε κνπ αξέζεη εκέλα απηό». 

ΔΡ: πκβαίλεη όκσο; 

«πκβαίλεη, βεβαίσο ζπκβαίλεη…. θαηά θόξνλ θαη όρη κόλν ζηε δηθή καο ηε 

δνπιεηά… ζε όιε ηελ θνηλσλία» (Π8/ Γηεπζχληξηα). 

Κάπνηνη άιινη εθπξνζσπνχζαλ ηε δεχηεξε ηάζε πνπ πξεζβεχεη πσο απνηειεί 

πιενλέθηεκα γηα ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη 

ηελ πνιηηηθή θπξίσο φκσο γηα ςπρνινγηθνχο ιφγνπο, θαζψο απμάλεηαη ε 

απηνπεπνίζεζε θαη ε εμσζηξέθεηά ησλ γπλαηθψλ, ελψ απνηειεί θαη ζρνιείν πνπ ζε 

πξνεηνηκάδεη γηα ηηο ζέζεηο επζχλεο. 

«Ννκίδσ λαη, γηαηί ζα έδεηρλε κηα εηθόλα πξνο ηα έμσ ε γπλαίθα όηη είλαη 

ελεξγή, όηη κπνξεί λα εκπιαθεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο, όηη έρεη άπνςε, βγαίλεη απ’ ην 

θαβνύθη ηεο δειαδή. Ννκίδσ λαη, είλαη ζεηηθό» ( Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015).  

«αθέζηαηα. Ο ζπλδηθαιηζκόο είλαη έλα κεγάιν ζρνιείν, γηαηί είλαη έλα ζπιινγηθό 

όξγαλν ην νπνίν ζε «εθζέηεη» ζηελ θνηλσλία θαη ζνπ καζαίλεη λα δηαπξαγκαηεύεζαη 

ζπιινγηθά κε άηνκα θαη κε δηάθνξεο νληόηεηεο ή ζπιινγηθόηεηεο. Άξα, πξαγκαηηθά ζε 

πξνεηνηκάδεη γηα κία ζέζε ν ζπλδηθαιηζκόο. Πέξα από ην όηη καζαίλεηο λόκνπο, 

καζαίλεηο ηε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο, εκβαζύλεη ζε θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία 

ιεηηνπξγνύλ σο έλαο πξνζάιακνο γηα λα αζθήζεηο πην απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά 

ζνπ» (Π5/ Γηεπζπληήο).  

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, πσο έλα επηπιένλ φθεινο είλαη πσο ε ζπκκεηνρή ζε 

ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα απνθέξεη θαη επηπιένλ κνξηνδφηεζε  ζηα κεηξήζηκα 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, σο δηνηθεηηθή εκπεηξία. Σν γεγνλφο πσο νη γπλαίθεο δελ 

έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο ζέζεηο, νπζηαζηηθά ηηο απνθιείεη απφ κηα θαηεγνξία 

κνξίσλ απφ ηελ νπνία επσθεινχληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά νη άληξεο.  

πγθεθξηκέλα ε  Π4 επηζεκαίλεη:  

«Βνεζάεη απηό, μέξσ. Καη βιέπνπκε όηη όινη νη λόκνη θαη νη παιηόηεξνη θπξίσο 

επλννύζαλ ηνπο αλζξώπνπο νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ην ζπλδηθαιηζκό θαη όρη κόλν κε 

ην ζπλδηθαιηζκό, θαη κε ηα θνηλά, δήκαξρνη…» 

ΔΡ: Με πνηνλ ηξόπν; 
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«Με κνξηνδόηεζε, δειαδή λα πσ έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ην νπνίν πάληνηε 

κνπ έθαλε εληύπσζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. ην ΠΤΠΔ, όζνη ππεξέηεζαλ ζην ΠΤΠΔ, 

νη αηξεηνί έπαηξλαλ κόξηα, νη κε αηξεηνί, γηαηί θαη εγώ ππήξμα κε αηξεηό κέινο ηνπ 

ΠΤΠΔ, δελ έπαηξλαλ κόξηα, γηαηί; Αθνύ θάλακε αθξηβώο ηελ ίδηα δνπιεηά, δειαδή 

επεηδή απηόο ήηαλ ζπλδηθαιηζηήο; Δγώ απηό δελ ην θαηάιαβα πνηέ» (Π4/ Γηεπζχληξηα). 

Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε παξαδνρή ηεο χπαξμεο θνκκαηηθψλ 

θξηηεξίσλ πνπ παίδνπλ ξφιν ζηηο επηινγέο δηεπζπληψλ/ληξηψλ, απφ ηξία κέιε ηνπ 

δείγκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ ηα δπν έρνπλ δηαηειέζεη πξφεδξνη ζε ζπκβνχιηα επηινγήο 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ. Σν γεγνλφο πσο  θαη ζε απηφ ην ρψξν ε γπλαηθεία παξνπζία 

αγλνείηαη θαη απνηειεί γηα ηνπο άλδξεο αθφκε έλα πξνλνκηαθφ πεδίν, έρεη ηηο 

αλάινγεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε γπλαηθεία παξνπζία ζηηο ζέζεηο επζχλεο.  

«…όκσο ζεσξώ όηη όηαλ ππάξρνπλ θνκκαηηθνί ζπζρεηηζκνί θαη βέβαηα ζπκθσλίεο 

θάησ από ην ηξαπέδη θαη πξνζρεδηαζκέλεο επηινγέο, ην όηη πξαγκαηηθά όινη απηνί νη 

νπνίνη είλαη πιεηνςεθία ζην ζπλδηθαιηζκό πξνσζνύλ θαη ηηο δηθέο ηνπο ζρέζεηο, 

πιεηνςεθίεο, γλσξηκίεο, θνηλσληθά δίθηπα» (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«Έρσ ηελ αίζζεζε…. Γελ κπνξώ λα ην απνθιείζσ, αιιά ζεσξώ όηη είλαη 

κηθξόηεξε ε πηζαλόηεηα απηή… Γελ ην απνθιείσ, αιιά ζε πνιύ κηθξό βαζκό…» (Π14/ 

Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«Ναη, γηαηί ππάξρνπλ θαη θνκκαηηθά θξηηήξηα ηα νπνία είλαη έληνλα θαη εκθαλή 

θαη ηα μέξνπκε όινη ζηνλ θιάδν» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

Ζ Δ. Μαξαγθνπδάθε ζεσξεί φηη αθξηβψο εμαηηίαο ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή, ν θνκκαηηζκφο 

θαη ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα (ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ), απνηεινχλ ηξνρνπέδε 

γηα ηελ αλέιημε ησλ γπλαηθψλ (Μαξαγθνπδάθε, 1997). 

Με ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχλ θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

Δ. Γαξάθε φπνπ κέξνο ηνπ δείγκαηφο ηεο δήισζε πσο δελ «ππέβαιε αίηεζε 

ππνςεθηφηεηαο γηα ζέζε ζηειέρνπο ηεο εθπαίδεπζεο επεηδή δελ είραλ πνιηηηθή ή 

θνκκαηηθή ηαπηφηεηα» (Γαξάθε, 2007:150). Δπίζεο, ζην ίδην ζπκπέξαζκα 

νδεγήζεθε θαη ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Κ. Γεσξγαξά φηη δειαδή νη γπλαίθεο 

(ηεο ΓΔΔ) απνηξέπνληαη απφ ηε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ εμαηηίαο ηεο κε 

ζπκκεηνρήο ζε αλεπίζεκα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα, φπσο θφκκαηα θαη 

ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο (Γεσξγαξάο, 2013). 

Δληζρπηηθφ πξνο ηα παξαπάλσ είλαη ην γεγνλφο πσο ν ππνθαηλφκελνο, 

ζπκκεηέρνληαο σο κέινο ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ, ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 
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δηεπζπληψλ ηνπ 2017, δηαπίζησζε, κέζα απφ ηνπο θαθέινπο ππνςεθηφηεηαο ησλ 

ππνςεθίσλ, πσο ην δεχηεξν πην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ, κεηά ηε ρξήζε ΣΠΔ, είλαη φηη 

νη είθνζη έλαο απφ ηνπο είθνζη επηά επηιεγκέλνπο δηεπζπληέο/ληξηεο, είλαη ή ήηαλ 

κέιε ζπλδηαθαιηζηηθψλ παξαηάμεσλ. Δπίζεο, απφ ηηο επηά επηιεγκέλεο δηεπζχληξηεο 

νη ηέζζεξηο ππεξεηνχλ ή ππεξέηεζαλ ζε δηάθνξεο ζπλδηθαιηζηηθέο ζέζεηο. Σειηθά 

θαίλεηαη πσο ν πην ζχληνκνο δξφκνο γηα λα γίλεη θαλείο δηεπζπληήο/ληξηα είλαη ε 

ελαζρφιεζή ηνπ κε ηνλ ζπλδηθαιηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή. 

Έλαο αθφκε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ελληά αηφκσλ 

ηνπ δείγκαηνο (έμη γπλαηθψλ θαη ηξηψλ αλδξψλ), είλαη ηα ίδηα ηα Τπεξεζηαθά 

πκβνχιηα θαη νη ζπλεληεχμεηο πνπ δίλνληαη φηαλ εθείλα ιεηηνπξγνχλ σο πκβνχιηα 

Δπηινγήο Γηεπζπληψλ. Φαίλεηαη ην γεγνλφο φηη ηα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

απνηεινχληαη θπξίσο απφ άλδξεο, έρεη σο ζπλέπεηα λα θξίλνληαη νη γπλαίθεο 

ππνςήθηεο δηεπζχληξηεο πην απζηεξά ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζπλππνςήθηνπο, 

εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο χπαξμεο ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία (Athanassoula-Reppa & Koutouzis , 2002). 

ΔΡ: …ζέισ λα ξσηήζσ αλ παίδνπλ ξόιν ηα αλδξνθξαηνύκελα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα. 

«Βεβαίσο!» 

ΔΡ: Βάδνπλ θξαγκνύο ζηηο γπλαίθεο; 

«Βεβαίσο!...  Ήκνπλ πξόεδξνο ζην ζπκβνύιην… ππήξμαλ δύν…  νη νπνίνη έθαλαλ 

ζεμηζηηθά ζρόιηα… είραλ ην ζξάζνο κπξνζηά ζε κέλα λα θάλνπλ ζεμηζηηθά ζρόιηα» 

(Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

 «…πηζηεύσ όηη νη άληξεο ζα έβιεπαλ κε ζεηηθό κάηη ηνπο άληξεο… γηαηί πηζηεύσ έλαο 

άληξαο ιεηηνπξγώληαο, εηδηθά όπσο ήηαλ θαη πην παιηά, δε ζα έκελε ηόζν ζηα ηππηθά 

πξνζόληα. Θα έιεγε «κπνξείο εζύ λα κείλεηο κέρξη ηηο 2; ζα αθήζεηο πίζσ ηηο 

νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο;», δειαδή ζα έπξεπε λα απνινγεζεί γηα πεξηζζόηεξα 

πξάγκαηα ζε έλαλ άληξα απ’ όηη ζε κηα γπλαίθα» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

Κάπνηνη παξαδέρνληαη πσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα αληηθεηκεληθά κφξηα είλαη 

πεξίπνπ ίζα, κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππνςεθίσλ, ηα θαηά θχξην ιφγν απφ 

άληξεο απνηεινχκελα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, πην εχθνια ζα επέιεγαλ άλδξεο γηα 

δηεπζπληέο απ‟ φηη γπλαίθεο. Απηφ θαηαγξάθεηαη θαη απφ γπλαίθεο, αιιά θαη απφ 

άληξεο πιεξνθνξεηέο. 

«Αλ είλαη ίδηα ηα κεηξήζηκα κόξηα, ίζσο εθεί πέξα .. ιέσ ίζσο κε επηθύιαμε λα 

ππάξρεη έλα κηθξό πξνβάδηζκα ησλ αληξώλ» ( Π2/ Γηεπζπληήο). 
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«Βιέπνληαο ηηο βαζκνινγίεο ηξηώλ ηειεπηαίσλ θξίζεσλ δηεπζπληώλ ζα 

ζπκθσλήζσ ζε απηό ην πξάγκα. Γηαπίζησζα όηη ππήξραλ θάπνηεο ηέηνηεο 

πεξηπηώζεηο…» (Π1/ Τπνςήθηνο Γηεπζπληήο ην 2015). 

«Πξνθαλώο…» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Απφ ην παξαπάλσ απνζπάζκαηα  ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη νη πιεξνθνξεηέο 

ζεσξνχλ πσο ζηηο γπλαίθεο γίλνληαη δηαθξίζεηο εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο, απφ ηα 

αλδξνθξαηνχκελα Τπεξεζηαθά πκβνχιηα θαη γη‟ απηφ ην ιφγν νη άλδξεο 

εθπαηδεπηηθνί είλαη πην πηζαλφ λα αλειηρζνχλ ζε ζέζεηο επζχλεο. ε απηφ ην εχξεκα 

θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ησλ Kyriakoussis & Saiti, κε ην 36,8% ησλ γπλαηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο λα πηζηεχνπλ πσο γίλνληαη δηαθξίζεηο απφ ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη νη 

επηινγέο δηεπζπληψλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Kyriakoussis & Saiti, 

2006). 

Πέξα φκσο απφ απηή θαζ‟ απηή ηε ζχλζεζε ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ, 

νη πιεξνθνξεηέο επηθεληξψλνληαη θαη ζηε ζπλέληεπμε πνπ θαινχληαη νη ππνςήθηνη 

λα δψζνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ. Κάπνηνη επζέσο αλαθέξνπλ πσο 

ε ζπλέληεπμε δηαθξίλεηαη απφ ππνθεηκεληθφηεηα. 

«Γελ ππάξρεη;… Τπάξρεη κηα έιιεηςε αληηθεηκεληθόηεηαο… Γηα κέλα βξάρνο 

είλαη νη παιηνί δηεπζπληέο, νη νπνίνη κπνξεί λα θαηέρνπλ έλα βαζηθό πηπρίν θαη 

θαζόινπ ηππηθά πξνζόληα θαη πώο γίλεηαη πάληα λα πεγαίλνπλ ζηηο ζπλεληεύμεηο θαη λα 

πξνζπεξλάλε θαη λα αθπξώλνπλ απηά πνπ έλαο άλζξσπνο δέθα ρξόληα ρηίδεη… θάλεη 

θαξηέξα, ζπαηαιάεη ηελ όκνξθε δσή ηνπ, θαζπζηεξεί ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή, 

παξακειεί ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη… όηαλ έξζνπλ απηά ηα δύν αληηκέησπα, έξρεηαη ε 

ζπλέληεπμε θαη ηα θαηαιύεη όια απηά… δελ ππάξρεη ηίπνηα» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

Ζ έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο ζπλέληεπμεο έρεη δηαπηζησζεί απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο, πνπ επηζεκαίλνπλ φηη ηα θξηηήξηα φζνλ αθνξά ηε βαζκνιφγεζε ηεο 

ζπλέληεπμεο, είλαη αζαθή θαη ππνθεηκεληθά (Kontogiannopoulou – Polydorides G., 

Zambeta, E. 1997). 

Απνθαιππηηθή επίζεο είλαη θαη ε νκνινγία απφ ηηο δχν εθ ησλ ηξηψλ 

πξνζνληνχρσλ ηνπ δείγκαηνο, πσο απηή ε επίγλσζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηεο 

βαζκνιφγεζεο ηεο ζπλέληεπμεο, απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ ηηο απνηξέπεη απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληψλ/ληξηψλ. 

«…γηαηί μέξσ πεξηπηώζεηο, όπνπ ζπλάδειθνη είραλ ηα ηππηθά πξνζόληα θαη 

αλαηξάπεθε ε κνξηνδόηεζε ιόγσ ηεο ζπλέληεπμεο… γηα εκέλα θαη απηό ιεηηνπξγεί 

αλαηξεπηηθά θαη απνζαξξπληηθά» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 
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«…εηδηθόηεξα ε λέα γεληά γπλαηθώλ εθπαηδεπηηθώλ έρεη πνιιά πξνζόληα θαη 

απηό λνκίδσ όηη είλαη θαη απηό πνπ αγρώλεη ηνπο άληξεο, εηδηθά απηνύο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ σο αμηνινγεηέο ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα θαη κπνξνύλ πνιύ εύθνια 

λα…. όηαλ αμηνινγνύληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο, όηαλ αμηνινγνύληαη νη γπλαίθεο εηδηθά 

κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο λα βαζκνινγήζνπλ θαηά θάπνην ηξόπν αξλεηηθά ηηο ζπλεληεύμεηο 

απηέο, ώζηε λα πξνσζήζνπλ θάπνηνπο άληξεο» (Π3/ Πξνζνληνχρα). 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε ηεο Δ. Μαξαγθνπδάθε πνπ 

ζεσξεί πσο ε ζπλέληεπμε απνηειεί έλα αθφκε ιφγν πνπ θάλεη ηηο γπλαίθεο λα  

δηζηάδνπλ λα  εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο, κε ην ζθεπηηθφ 

πσο έηζη θαη αιιηψο δε ζα θαηαθέξνπλ λα επηιεγνχλ, άξα θαιχηεξα λα κελ ην 

επηρεηξήζνπλ (Μαξαγθνπδάθε, 1997).  

Τπήξραλ θαη άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ δηαθψλεζαλ φηη ηα Τπεξεζηαθά 

πκβνχιηα παίδνπλ θάπνην ξφιν. πγθεθξηκέλα: 

«Δγώ ζα ην πάξσ από ηελ άιιε πιεπξά, όηη νη αηξεηνί, νη νπνίνη καο 

εθπξνζσπνύλ κέζα ζηα ππεξεζηαθά ζπκβνύιηα, είλαη ε θσλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Άξα, 

από ηε ζηηγκή πνπ είλαη ε θσλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ, δε λνκίδσ όηη κπνξνύλ λα είλαη 

ππνθεηκεληθνί όζνλ αθνξά ην θύιν. Δίλαη εθεί γηα λα ειέγμνπλ ηελ νξζόηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηέινο πάλησλ λα θξίλνπλ κε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα, πάληα έρνληαο σο 

γλώκνλα ην θαιό ησλ ζπλαδέιθσλ, ην πνηνο είλαη ηθαλόο ή όρη. Σν θύιν έξρεηαη ζε 

δεύηεξε κνίξα λνκίδσ» (Π6/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

«Γελ μέξσ αλ κπνξεί λα παίμεη, γηαηί όκσο λα παίμεη; Γελ πηζηεύσ δειαδή… όηη 

πξνσζνύλ άληξεο; Γελ ην πηζηεύσ» (Π4/ Γηεπζχληξηα). 

«ρη ηόζν, γηαηί κπνξεί λα ην δνύκε θαη αλάπνδα» (Π10/Τπνςήθηα 

Γηεπζχληξηα ην 2015). 

ηηο παξαπάλσ απφςεηο, ίζσο έρεη παίμεη θάπνην ξφιν θαη ην γεγνλφο πσο νη 

δχν απφ ηξεηο πιεξνθνξήηξηεο έρνπλ δηαηειέζεη ζην παξειζφλ, δηνξηζκέλα κέιε ζε 

ΠΤΠΔ θαη λα έρνπλ ζρεκαηίζεη κηα  δηαθνξεηηθή άπνςε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πιεξνθνξεηψλ. 

Έλαο αθφκε αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πνπ αλαδείρζεθε απφ ελληά 

πιεξνθνξεηέο (εθηά γπλαίθεο θαη δχν άλδξεο), είλαη ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 

επηινγήο δηεπζπληψλ/ληξησλ. Δπηζεκαίλεηαη πσο, ελψ ε πξφζβαζε ζηελ απφθηεζε 

επηπιένλ αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ είλαη ειεχζεξε γηα φινπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη 

γπλαίθεο, εμαηηίαο θπξίσο νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ, δε κπνξνχλ λα ηνπο απνθηήζνπλ, 

κε απνηέιεζκα νη άληξεο λα πιενλεθηνχλ ζε αθφκε κηα θαηεγνξία  κνξηνδφηεζεο. Γη‟ 



 

 

54 

 

απηφ θαη ζεσξνχλ πσο ηα θξηηήξηα επηινγήο, είλαη παξάγνληαο πνπ παίδεη ξφιν ζηελ 

ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο.  

«Δπίζεο, εγώ πξνζσπηθά ζεσξώ θαη έλαλ άιινλ ιόγν πνπ είλαη ζνβαξόο, ν 

νπνίνο ήηαλ αλαζηαιηηθόο θαη γηα κέλα θαη γηα θίιεο κνπ πνπ είκαζηε ζηελ ίδηα 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε…. όηη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, ε νπνία ζαθώο απνηειεί 

απαξαίηεην πξνζόλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε, δε ζπλδπάδεηαη απόιπηα κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηηο επζύλεο πνπ απνξξένπλ από όιν απηό… από απηέο ηηο 

θαηαζηάζεηο» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

«Ννκίδσ πνιύ δύζθνιν, δειαδή ην λα ζπλδπάζεη ηελ νηθνγελεηαθή δσή, ην 

επάγγεικα ηεο θαη ηηο ζπνπδέο ρσξίο λα έρεη θάπνηα άδεηα, πνπ ηώξα πηα δελ έρνπκε, 

είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα βάιεη πίζσ θάηη. Γελ γίλεηαη. 

Δλώ, έλαο άληξαο πην εύθνια κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη» (Π12/ Πξνζνληνχρα). 

«ΔΡ: Να ξσηήζσ θάηη άιιν ηώξα. ε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα επηινγήο 

δηεπζπληώλ, πηζηεύεηε όηη επλννύληαη νη γπλαίθεο ζην λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα 

θαηαιάβνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο; 

«Πνηνη ζέηνπλ ηα θξηηήξηα απηά;»  

ΔΡ: πλήζσο… (δηαθόπηεηαη) 

«Άληξεο… νπόηε είλαη ιίγν αλδξνθξαηνύκελνο θαη απηόο ν ηνκέαο, είλαη ιίγν 

αλδξνθξαηνύκελνο θαη ν ηνκέαο ηεο αμηνιόγεζεο κεηά ησλ θξηηεξίσλ, ηεο αμηνιόγεζεο 

ηεο ζπλέληεπμεο… όινπ απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ηέινο πάλησλ είλαη αλδξνθξαηνύκελν 

νπόηε λνκίδσ όηη δελ επλννύληαη θαη ηόζν πνιύ νη γπλαίθεο… αλ θαη ζέινπκε λα ιέκε 

όηη ζεζκηθά ππάξρεη ηζόηεηα, αιιά αλ ηα βάινπκε όια απηά καδί… εληάμεη… είλαη 

πεξηζζόηεξν επλνεκέλνη νη άληξεο» (Π3/ Πξνζνληνχρα). 

Απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα θαίλεηαη πσο νη ηξεηο πξνζνληνχρεο ηνπ 

δείγκαηνο, παξφιν πνπ νη ίδηεο είλαη θάηνρνη πνιιψλ αθδεκατθψλ ηίηισλ, 

αλαγλσξίδνπλ απφ πξνζσπηθή εκπεηξία, ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ λα απνθηήζνπλ ηέηνηνπο ηίηινπο. Αθφκε θαη φζεο ηα 

θαηαθέξλνπλ λα μεπεξάζνπλ απηέο ηηο δπζθνιίεο, απηφ γίλεηαη κε πξνζσπηθφ θφζηνο.  

«Ναη, ζίγνπξα. Σν λα απνθηήζνπλ πξόζζεηα πξνζόληα γηα ηε γπλαίθα είλαη… γηα ηηο 

γπλαίθεο είλαη πνιύ θνπηαζηηθό θαη ζέιεη πεξηζζόηεξε πξνζπάζεηα. Πξέπεη δειαδή λα 

θάλεηο έλα απζηεξό πξόγξακκα θαη λα ζπζηάζεηο πξάγκαηα… δηθά ζνπ, γηαηί δελ 

κπνξείο λα ζπζηάζεηο πξάγκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νηθνγέλεηα, νπόηε έρεη 

πξνζσπηθό θόζηνο. Πηζηεύσ όηη έλαο άληξαο είλαη πην ειεύζεξνο λα θάλεη πξάγκαηα 
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γηα λα εληζρύζεη ηελ θαξηέξα ηνπ θαη λα απνθηήζεη άιια πξνζόληα» (Π9/ Τπνςήθηα 

Γηεπζχληξηα ην 2015). 

Απηφ αλαγλσξίδεηαη θαη απφ δχν άλδξεο πιεξνθνξεηέο. 

«Απηό αθξηβώο, δειαδή ην δηδαθηνξηθό κπνξώ λα ην απνθηήζσ εγώ κπνξεί λα ην 

απνθηήζεη θαη κηα γπλαίθα. Αλ όκσο κία γπλαίθα κεηαμύ 30 θαη 40 εηώλ, πνπ έθαλα 

εγώ ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, έρεη θάλεη δύν παηδηά, από κόλν ηνπ απηό δελ κπνξεί λα 

ηελ αθήζεη λα βξεζεί ζην ίδην ζεκείν πνπ ζα βξίζθνκαη εγώ ζηα 40 ή πνπ ζα βξεζεί 

θάπνηνο άληξαο ζηα 40 ρξόληα, όηαλ αζρνιεζεί αληί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ κε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ. Δπνκέλσο, ηα πξνζόληα θαίλνληαη αληηθεηκεληθά, αιιά ζέιεη πνιύ 

κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα θαη ρξόλν από ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθώλ γηα λα ηα 

απνθηήζνπλ» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

«Από ηε ζηηγκή πνπ παίδεη πνιύ ζπνπδαίν ξόιν… ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα.. ην 

είπα θαη πξηλ… πάξα πνιιέο γπλαίθεο έρνπλ αθήζεη πίζσ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα λα 

κεγαιώζνπλ ηα παηδηά, γηα ην κεγάισκα ηεο νηθνγέλεηαο… νπόηε δελ επλννύληαη από 

απηό ην θνκκάηη, δειαδή ζα κπνξνύζε κηα γπλαίθα πνπ… εγώ γηα παξάδεηγκα έθαλα ην 

κεηαπηπρηαθό κνπ κεηά ηα 30. Μηα γπλαίθα όκσο ζηε δεθαεηία ησλ 30, ησλ 40 είλαη 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα πνπ ζα θάλεη νηθνγέλεηα, ζα παληξεπηεί, ζα θάλεη παηδηά… νπόηε 

ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαιώο ππάξρνπλ, αιιά γηα ηηο γπλαίθεο είλαη αλαζηαιηηθόο 

παξάγνληαο» (Π7/ Γηεπζπληήο). 

Αθφκε, γπλαίθεο δηεπζχληξηεο ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαθέξεη λα 

επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο, ζηελ εξψηεζε «ηα θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληώλ, επλννύλ 

ηηο γπλαίθεο ζηε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθώλ ζέζεσλ;» απάληεζαλ: 

 «ρη, κε ηελ έλλνηα όηη… ηα αληηθεηκεληθά, ηα κεηξήζηκα… πνιινί  ιηγόηεξεο  

γπλαίθεο έρνπλ ην ρξόλν λα θάλνπλ θάηη παξαπάλσ δειαδή λα πάλε λα ζπνπδάζνπλ, λα  

πάξνπλ έλα δεύηεξν πηπρίν, έλα κεηαπηπρηαθό θαη ζίγνπξα  πζηεξνύλ έλαληη ησλ 

αλδξώλ» (Π8/ Γηεπζχληξηα).  

Ζ Π14, ελψ ζηελ αξρή ζεσξεί πσο νη γπλαίθεο δελ αδηθνχληαη απφ ηα 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα επηινγήο, ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηελ ππάξρνπζα 

δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη θάζε θηιφδνμε γπλαίθα, απφ ηελ 

απφζηαζε θαη ηελ αζθάιεηα ελφο αλζξψπνπ πνπ έρεη αληηκεησπίζεη θαη μεπεξάζεη 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. 

«ΔΡ: ε ζρέζε κε ηα θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληώλ νη γπλαίθεο αδηθνύληαη; 

Δπλννύληαη; 
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«ρη, λνκίδσ ηα θξηηήξηα κε ηελ έλλνηα ηνπ όηη…. κηιάσ γηα η’ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, 

ηα επηζηεκνληθά…. Ννκίδσ όηη δελ αδηθνύληαη ππό ηελ έλλνηα όηη είλαη κεηξήζηκα 

θξηηήξηα πνπ αλ έρεηο ην ζπγθεθξηκέλν πξνζόλ, κνξηνδνηείζαη ην ίδην». 

ΔΡ: Μπνξνύλ εύθνια λα ηα ζπγθεληξώζνπλ; 

«Ζ αδηθία είλαη ζην αλ κπνξεί κηα γπλαίθα λα θηάζεη ζ’ έλα επίπεδν ζπνπδώλ ηέηνην 

πνπ λα ηεο επηηξέπεη λα πάξεη ηα πεξηζζόηεξα κόξηα. Απηό ζπλδέεηαη απνιύησο κε ην ηη 

επθαηξίεο δίλεη θαλείο ζηηο γπλαίθεο θαη ζπλδέεηαη απνιύησο κε ην ηη ππνζηεξηθηηθνύο 

κεραληζκνύο έρνπκε γηα λα κπνξέζεη κηα γπλαίθα λα θάλεη δηαδξνκέο. Γηα παξάδεηγκα 

γηα λα ζεθσζείο λα θεύγεηο από ην ζπίηη ζνπ θαη λα παο ζην Γηδαζθαιείν όπσο εγώ ή 

λα παο λα θάλεηο ην κεηαπηπρηαθό ζνπ θαη ηα ινηπά, ζεκαίλεη όηη, αλ δελ είζαη 

επινγεκέλνο λα έρεηο κηα κακά, κηα γηαγηά πνπ λα ζέιεη θαη λα ζνπ θξαηάεη ηα παηδηά 

ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα πιεξώλεηο κηα γπλαίθα. Μηζζνύο κεγαιύηεξνπο από ηνπο άληξεο 

δελ έρνπκε… ίζα ίζα είλαη ιηγόηεξνη νη κηζζνί πνιιέο θνξέο. Έλα είλαη απηό. Γεύηεξνλ, 

δελ έρνπκε θαη δνκέο ππνζηήξημεο πνπ ζεκαίλεη όηη δελ έρσ εθείλεο ηηο δνκέο από ηελ 

πιεπξά ηεο πνιηηείαο πνπ λα κπνξέζσ εγώ ε γπλαίθα λα αθήζσ ην παηδί κνπ, λα είκαη 

ζίγνπξε όηη εθεί πνπ ην αθήλσ είλαη αζθαιέο θαη θαηά δεύηεξνλ όηη έρεη ζπλζήθεο 

πεξίπνπ νηθνγέλεηαο γηα λα κπνξέζσ λα θύγσ θαη εθείλεο ηηο ώξεο λα αζρνιεζώ είηε κε 

ηελ επηζηήκε κνπ είηε κε ην επάγγεικά κνπ είηε κε ηελ εθπαίδεπζή κνπ είηε κε ηε 

κόξθσζή κνπ είηε κε ηε δνπιεηά κνπ γηα λα ηελ θάλσ θαιύηεξε. Άξα ινηπόλ δελ 

ππνζηεξίδεη θαλείο ηε γπλαίθα ζ’ απηό ην επίπεδν γη’ απηό είλαη δύζθνιν λα θάλεη 

παξαπάλσ ζπνπδέο. Γελ είλαη ηπραίν όηη νη γπλαίθεο νη πεξηζζόηεξεο ή ζα ζπλερίζνπλ 

ηηο ζπνπδέο ηνπο όζν είλαη θνηηήηξηεο θαη δελ έρνπλ νηθνγέλεηα ή αλ θάλνπλ νηθνγέλεηα, 

ηηο ζπνπδέο ηνπο νη πεξηζζόηεξεο ηηο ζπλερίδνπλ, όηαλ ηα παηδηά ηνπο πεξάζνπλ ζην 

παλεπηζηήκην» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Μηα απφ ηηο πιεξνθνξήηξηεο, αλαδεηθλχεη θαη ζπζρεηίδεη ηα θξηηήξηα 

επηινγήο κε ηελ έιιεηςε δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο ησλ γπλαηθψλ. Σν γεγνλφο πσο νη 

γπλαίθεο απνπζηάδνπλ απφ ζέζεηο επζχλεο, γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα πξφβιεκα δηφηη δελ 

κνξηνδνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία δηνηθεηηθή θαη θαζνδεγεηηθή εκπεηξία, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο άληξεο πνπ θαη πάιη θαίλεηαη λα επλννχληαη ζε αθφκε κηα θαηεγνξία 

κνξηνδφηεζεο.  

«Σα θξηηήξηα θάπνηεο θνξέο δελ επλννύλ ηηο γπλαίθεο, γηαηί κέρξη ηώξα δελ 

θαηαιάκβαλαλ ζέζεηο επζύλεο. Δπνκέλσο, κηα γπλαίθα ζα απνθιείνληαλ απηόκαηα από 
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ηα δηνηθεηηθά.. εκέλα…  εκέλα … απηό ήηαλ ην πξόβιεκα ην δηθό κνπ» (Π10/ 

Πξνζνληνχρα). 

Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο, πνπ αθνξά ην ειιεληθφ ζπγθείκελν, απνηεινχλ ηα απαηηνχκελα 

θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία πιεξνχλ ιίγεο γπλαίθεο, ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο, 

εμαηηίαο νηθνγελεηαθψλ ιφγσλ θαη έιιεηςεο ρξφλνπ γηα ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ 

ηίηισλ (Μαξαγθνπδάθε, 1997). 

Τπάξρνπλ θαη ηξία άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ δηαθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ 

πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα νξηζκέλνη πηζηεχνπλ πσο ηα αληηθεηκεληθά κεηξήζηκα 

κφξηα είλαη ίδηα γηα φινπο θαη πσο πιένλ κε ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, κπνξνχλ 

φινη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδψλ, αθφκε θαη απφ ην ζπίηη. 

«Πιένλ ε παξνρή ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ηόζν εύθνιε θαη πξνζβάζηκε γηα 

όινπο, πνπ λνκίδσ όηη όπνηνο έρεη ηε ζέιεζε κπνξεί λα θαηαθέξεη, γηαηί θαη 

δηαδηθηπαθά κπνξείο λα θάλεηο θαη εμ απνζηάζεσο, αξθεί λα ππάξρεη ζέιεζε…» (Π6/ 

Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

«Γελ ην έρσ ζπζρεηίζεη κε ηε γπλαηθεία ηαπηόηεηα δειαδή ππάξρνπλ γπλαίθεο νη 

νπνίεο έρνπλ πξνζνληνπνηεζεί θαη βεβαίσο ην όηη ππάξρνπλ αμηνινγεκέλα ηα 

πξνζόληα, απηό ηηο επλνεί κε ηελ έλλνηα όηη κπαίλνπλ απέλαληη ζηνπο άληξεο 

πξνζνληνπνηεκέλεο θαη νη άληξεο πξνζνληνπνηεκέλνη, αλακεηξνύληαη θαη 

θαηαηάζζνληαη» (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

ε ζρέζε κε ηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ γηα ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα 

επηινγήο, πξέπεη λα ηνληζηεί ε παξάκεηξνο, φηη νη παξαπάλσ απφςεηο πξνέξρνληαη 

απφ αλζξψπνπο νη νπνίνη είλαη ήδε ζε ζέζεηο επζχλεο ή  έρνπλ ήδε ζηε δηάζεζή ηνπο 

αξθεηά ηππηθά πξνζφληα, νπφηε απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα λα απνηεινχλ ηα ιφγηα 

ηνπο δηθαηνινγίεο ή ππεθθπγέο. Απηφ πξνζδίδεη εγθπξφηεηα θαη κεγαιχηεξε αμία ζηηο 

απφςεηο ηνπο.  

Ο ηειεπηαίνο ζεζκηθφο ή ζπζηεκηθφο παξάγνληαο πνπ αλαθέξζεθε, απφ ηξεηο 

γπλαίθεο πιεξνθνξεηέο, είλαη ην γξαθεηνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη γλσζηφ πσο ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ έληνλν ζπγθεληξσηηζκφ, φκνην κε ηνλ γξαθεηνθξαηηθφ 

ηξφπν νξγάλσζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπνπ ηα πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο ησλ 

δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ είλαη ιηγνζηά (Παζηαξδήο, 2004). Σν γεγνλφο απηφ 

ζεσξείηαη σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο είηε επεηδή πηζαλφλ θάπνηεο γπλαίθεο 
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ζεσξνχλ πσο δε ζα ηα θαηαθέξνπλ, είηε επεηδή ηνπο απσζεί έλαο ηέηνηνο ηξφπνο 

δηνίθεζεο.  

«Κίλεηξα…. δελ μέξσ αλ είλαη ζέκα θηλήηξνπ… αληηθίλεηξα κπνξεί… 

ππάξρνπλ εκπόδηα πνπ ηηο ζηακαηνύλ λα δηεθδηθνύλ ζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα αθόκα θαη 

ην γξαθεηνθξαηηθνπνηεκέλν θαη ζπγθεληξσηηθό καο ζύζηεκα από κόλν ηνπ… ν 

ραξαθηήξαο ηνπ ζπλάδεη πεξηζζόηεξν κε ην δηνηθεηηθό ζηπι ησλ αλδξώλ, νη νπνίνη 

είλαη πεξηζζόηεξν ηνπ γξαθεηνθξαηηθνύ, ελώ νη γπλαίθεο είλαη πεξηζζόηεξν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη παηδαγσγηθνύ ζηπι. Τπνζηεξίδνπλ πεξηζζόηεξν απηό νπόηε από απηό 

θαη κόλν …. θαηά θάπνην ηξόπν ην ίδην ην ζύζηεκα ηηο απσζεί λα δηεθδηθνύλ ζέζεηο» 

(Π3/ Πξνζνληνχρα). 

«Ο θόβνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ίζσο λα θξαηάεη πνιιέο γπλαίθεο πίζσ, γηαηί 

εθόζνλ δελ έρνπλ… ν ξόινο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ ηάμε θαη δελ έρνπλ …. πιένλ ηα 

κνλνζέζηα έρνπλ πεξηνξηζηεί αξθεηά νπόηε δελ έρνπλ πξνεγνύκελε εκπεηξία όζνλ 

αθνξά ηε γξαθεηνθξαηία πνπ απαηηεί ην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα …. λα ηνπο 

ηξνκάδεη όιν απηό θαη λα κελ κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα βάινπλ ηνλ εαπηό ηνπο ηέινο 

πάλησλ ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ζηειερώλ» (Π6/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 

2015). 

«Ννκίδσ ην ίδην ην γξαθεηνθξαηηθό ζύζηεκα ηηο κπινθάξεη…» (Τπνςήθηα 

Γηεπζχληξηα ην 2015). 

Με ηα παξαπάλσ ζπκθσλεί θαη ε Δ. Γαξάθε θαζψο αλαθέξεη «πσο δελ 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο γπλαίθεο- εθ κέξνπο ησλ αλδξψλ δηεπζπληψλ- γηα 

εμνηθίσζε ηνπο κε ηα δεηήκαηα γξαθεηνθξαηηθήο θχζεσο, αθνχ νη γπλαίθεο θξίλνληαη 

σο κε θαηάιιειεο γηα δηεθπεξαίσζε αλάινγσλ δεηεκάησλ» (Γαξάθε, 2007). 

Ο παξάγνληαο γξαθεηνθξαηία θαη ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, 

αλαθέξεηαη κφλν απφ άηνκα ηνπ δείγκαηνο πνπ δελ έρνπλ θαηαιάβεη αθφκε θάπνηα 

ζέζε επζχλεο. ζνη ήδε έρνπλ επηηχρεη λα αλειηρζνχλ, έρνπλ ήδε δηαρεηξηζηεί απηέο 

ηηο θαηαζηάζεηο θαη πηζαλφλ λα κελ ηνλ ζεσξνχλ σο αλαζηαιηηθφ παξάγνληα, 

εμαηηίαο αθξηβψο απηήο ηεο εμνηθείσζεο.  
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4.2 ύγκπιζη απότευν ανδπών και γςναικών 

Αλαιχνληαο ζε δεχηεξν επίπεδν θαη ζπγθξίλνληαο ηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ππάξρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο αιιά θαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, σο πξνο ηα αίηηα πνπ 

ελνρνπνηνχληαη γηα ην θαηλφκελν ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο 

επζχλεο. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο, 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε θνηλσληθνχο- πνιηηηζκηθνχο θαη ζε ζεζκηθνχο- 

ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο. Οη γπλαίθεο, εθηφο απφ ηνπο παξάγνληεο ησλ παξαπάλσ 

θαηεγνξηψλ, αλαθέξνληαη θαη ζε αηνκηθνχο- πξνζσπηθνχο παξάγνληεο, πνιχ 

ζπρλφηεξα απφ ηνπο άλδξεο. 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΝΓΡΔ 

(4) 

ΓΤΝΑΗΚΔ 

(10) 

Υακειή απηνεθηίκεζε 2 9 

Ληγφηεξεο θηινδνμίεο 0 5 

Απξνζπκία γπλαηθψλ 0 3 

Έιιεηςε πξνζφλησλ 1 1 

Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 4 10 

ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 3 9 

Απνζάξξπλζε απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν 0 8 

Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 2 9 

Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν 2 7 

Έιιεηςε ππνδνκψλ 0 2 

Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 3 10 

Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 3 6 

Κξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ 2 7 

Γξαθεηνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 0 3 

Πίλαθαο κε ηνπο παξάγνληεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ 

Πην ζπγθεθξηκέλα, άλδξεο θαη γπλαίθεο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πσο νη 

νηθνγελεηαθέο επζχλεο (10/10 γπλαίθεο, 4/4 άλδξεο), ην ζηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ 

άλδξαο (9/10 γπλαίθεο, 3/4 άλδξεο), ε κε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ 

ζπλδηθαιηζκφ θαη ηελ πνιηηηθή (10/10 γπλαίθεο, 3/4 άλδξεο) θαη ηα Τπεξεζηαθά 
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πκβνχιηα (6/10 γπλαίθεο, 3/4 άλδξεο) παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε κεησκέλε 

παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο. 

Απφ ηελ άιιε, θαίλεηαη πσο δηαθσλνχλ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ 

παξάγνληεο φπσο ε ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ γπλαηθψλ (9/10 γπλαίθεο, 2/4 άλδξεο), 

νη ιηγφηεξεο θηινδνμίεο ησλ γπλαηθψλ (5/10 γπλαίθεο, 0/4 άλδξεο), ε απνζάξξπλζε 

ησλ γπλαηθψλ απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν (8/10 γπλαίθεο, 0/4 άλδξεο), ε έιιεηςε 

γπλαηθείσλ πξνηχπσλ (9/10 γπλαίθεο, 2/4 άλδξεο), ε απνζάξξπλζε απφ ηνπο 

ζπδχγνπο (7/10 γπλαίθεο, 2/4 άλδξεο), ηα θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ (7/10 

γπλαίθεο, 2/4 άλδξεο) θαη ην γξαθεηνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα (3/10 γπλαίθεο, 

0/4 άλδξεο), πνπ αλαδεηθλχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο.  

 

4.2.1 Πού ζςμθυνούν άνδπερ και γςναίκερ; 

Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ φια ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο, αλεμαξηήησο θχινπ, 

ζεσξνχλ πσο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν είλαη νη νηθνγελεηαθέο επζχλεο θαη 

ππνρξεψζεηο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο θξελάξνπλ ή αλαβάινπλ ηηο 

θηινδνμίεο ησλ γπλαηθψλ γηα αλέιημε. Ζ νηθνγέλεηα έρεη απνδεηρζεί πσο απνηειεί 

κεηνλέθηεκα, ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

γπλαηθψλ (Gregory, 2003). πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ν γάκνο θαη θπξίσο ε θξνληίδα 

ησλ παηδηψλ δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζψξηα ζηηο γπλαίθεο λα επηδηψμνπλ δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο εμαηηίαο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ  κηα ηέηνηα ζέζε. Υαξαθηεξηζηηθά 

είλαη ηα ιφγηα δχν ελ ελεξγεία δηεπζπληψλ, κηαο γπλαίθαο θαη ελφο άληξα:  

«…αλ ζέιεηε ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε,  νη γπλαίθεο ιόγσ ησλ πνιιώλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπο, νηθνγελεηαθέο θαη θξνληίδα παηδηώλ, ζπηηηνύ θαη όια απηά… ην 

ζεσξνύζαλ «αγγαξεία» λα έρνπλε κία ηέηνηα ζέζε, γηαηί παιηόηεξα ήηαλ αθόκε πην 

δύζθνιν ρσξίο ηηο παξνρέο θαη κ’ όιεο ηηο επζύλεο πνπ έρεη ε ζέζε απηή θαη πξνθαλώο 

ηελ απέθεπγαλ γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο» (Π11/ Γηεπζχληξηα). 

«…λνκίδσ όηη είλαη αξθεηά απηά πνπ ζθέθηεηαη κία γπλαίθα πξνθεηκέλνπ λα 

ζέζεη ηνλ εαπηό ηεο ζε κία ζέζε ζηειέρνπο. Σν πξώην είλαη όηη … ίζσο ζέιεη ιόγσ 

ππνρξεώζεσλ ζην ζπίηη λα ηειεηώλεη πην γξήγνξα ηε δνπιεηά θαη λα κελ έρεη δνπιεηά 

γηα ην ζπίηη ή άιιεο επζύλεο  γηα ην ζρνιείν» (Π2/ Γηεπζπληήο). 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ άλδξεο θαη γπλαίθεο θαίλεηαη λα  ζπκθσλνχλ, 

είλαη ε ζηεξενηππηθή αληίιεςε πσο ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλσλίαο έρεη ηαπηηζηεί ε 

δηεπζπληηθή ζέζε κε ην αλδξηθφ θχιν. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 
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ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο άληξεο θαη ελληά απφ ηηο δέθα  γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο, 

επηζεκαίλνπλ φηη ν παξάγνληαο «δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο», έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ πξφζεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα θαηάιεςε δηεπζπληηθήο 

ζέζεο εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Άιισζηε ν ζπγθεθξηκέλνο 

παξάγνληαο έρεη αλαθεξζεί ζε πνιιέο  έξεπλεο  πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα (Cubillo & Brown, 2003∙  Chabalala, 2005∙ 

Σάθε, 2006∙ Pirouznia, 2013). Ηδηαίηεξε αμία απνθηάεη ην παξαπάλσ εχξεκα, αλ 

ζπλππνινγηζηεί πσο ην ζηεξεφηππν απηφ ην επηθαινχληαη θαη ηα εθηά απφ ηα νρηψ ελ 

ελεξγεία ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (άλδξεο θαη γπλαίθεο), θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο 

παξφιν πνπ έρνπλ επηηχρεη ην ζηφρν ηνπο, απηφ δε κεηξηάδεη ηελ εληχπσζε πσο ηα 

ζηεξεφηππα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά γηα ηηο γπλαίθεο θαη πθίζηαληαη 

δηαθξίζεηο εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο. 

«Ναη, ππήξρε απηή ε πξνθαηάιεςε ηνπ θύινπ θαη ζεσξνύζαλ όηη νη ζέζεηο 

απηέο, νη ζέζεηο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο έπξεπε λα θαηαιακβάλνληαη από άληξεο θαη έηζη 

έκεηλε θαη νη γπλαίθεο δίζηαδαλ λα θάλνπλ αηηήζεηο, γηαηί ζεσξνύζαλ όηη ζα είλαη 

ρακέλε ππόζεζε…» (Π11/ Γηεπζχληξηα). 

«Ναη, ζε όινπο ηνπο ηνκείο όρη κόλν ζηελ εθπαίδεπζε. Ννκίδσ, όηη όηαλ ιεο ηε 

ιέμε δηεπζπληήο ζην κπαιό ζνπ έξρεηαη έλαο άληξαο γηα απηό θαη δελ ππάξρεη θαη ην 

ζειπθό… δε ιεο δηεπζύληξηα» (Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

Ζ κε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ, είλαη 

έλαο αθφκε παξάγνληαο ζηνλ νπνίν φιεο νη γπλαίθεο θαη νη ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο 

άλδξεο ηνπ δείγκαηνο, ζπκθσλνχλ πσο ζπκβάιιεη ζην θαηλφκελν ηεο κεησκέλεο 

εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο. Οη γπλαίθεο, φπσο αλαιχζεθε θαη 

ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαίλεηαη λα κελ αζρνινχληαη κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ 

ζπλδηθαιηζκφ, ελψ νη άληξεο γίλνληαη κε πεξηζζφηεξε επθνιία, κέιε θνκκαηηθψλ θαη 

ζπλδηθαιηζηηθψλ παξαηάμεσλ (Σάθε, 2006). Απηφ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξφβιεκα 

πνπ νη γπλαίθεο ην ζπλαληάλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ επηινγήο 

δηεπζπληψλ. Οη άλδξεο εμαηηίαο αθξηβψο ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηα θφκκαηα θαη ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο παξαηάμεηο, εληζρχνληαη κε  δίθηπα ππνζηήξημεο θαη κε επηπιένλ 

κφξηα, θάηη πνπ θέξλεη ηηο γπλαίθεο ζε αθφκε πην κεηνλεθηηθή ζέζε. χκθσλα κε ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, ζα ήηαλ κεγάιν πιενλέθηεκα γηα 

ηηο γπλαίθεο ε ελαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ. 

«Ναη, ζα βνεζνύζε, γηαηί εθηίζεληαη ζε θνηλό θαη παίξλνπλ ηνλ αέξα ηεο 

δηνίθεζεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζην λα ειέγρνπλ, λα κηιάλε (Π11/ Γηεπζχληξηα). 
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«Κνηηάμηε ε ελαζρόιεζε κε ηα θνηλά ζαθώο ζνπ δίλεη έλα πιενλέθηεκα, έλα 

πξνβάδηζκα θαη κία νηθεηόηεηα κε ηελ όιε δηαδηθαζία…» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

«ίγνπξα. ίγνπξα ζα απνθηνύζαλ αλ αζρνινύληαλ κε ηελ πνιηηηθή ζα 

έβγαηλαλ νη γπλαίθεο… πην κπξνζηά …Πξέπεη λα αιιάμεη απηό…» (Π7/ Γηεπζπληήο). 

Έμη ζηηο δέθα γπλαίθεο θαη ηξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο άλδξεο, ζπκθσλνχλ πσο 

έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ έρεη επίζεο θαζνξηζηηθή ζεκαζία, είλαη ηα ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα θαη νη ζπλεληεχμεηο πνπ δίλνληαη ζε απηά, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ επηινγήο δηεπζπληψλ. Σα ζπλήζσο αλδξνθξαηνχκελα ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο βαζκνιφγεζεο ηεο ζπλέληεπμε, 

ελνρνπνηνχληαη σο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνζαξξπληηθά γηα ηηο γπλαίθεο.  

«Θα κπνξνύζε… βέβαηα… ελλνείηαη. Δμαξηάηαη θπζηθά πσο βιέπεη ηε 

γπλαίθα…… λαη ζεσξώ όηη μελίδεη ε γπλαίθα λα είλαη ζε αλώηεξεο ζέζεηο» (Π8/ 

Γηεπζχληξηα). 

 «…είλαη ηόζνη νη ππνςήθηνη θαη ηόζν θνληά ζηα ηππηθά πξνζόληα πνπ έλα 

κηθξό πνζνζηό κπνξεί λα ζε θάλεη δηεπζπληή ή λα κε ζε θάλεη… ζε απηόλ ην ηύπν ηεο 

επηινγήο» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

Σα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ θαη κε ηα επξήκαηα ηεο Π. Σάθε, ε νπνία  

αλαδεηθλχεη πσο  έλαο επηπιένλ αξλεηηθφο παξάγνληαο πνπ ιεηηνπξγεί σο εµπφδην γηα 

ηε ζπµµεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε, είλαη θαη νη αλδξνθξαηνχµελεο επηηξνπέο 

θξίζεο 

χµθσλα µε ηηο αθεγήζεηο ησλ γπλαηθψλ ηεο έξεπλαο ηεο Π. Σάθε, νη 

γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο, απφ ηα αλδξνθξαηνχµελα 

ζπκβνχιηα επηινγήο δηεπζπληψλ, πνπ επηιέγνπλ ηα άηνµα πνπ ζα θαηαιάβνπλ 

δηεπζπληηθέο  ζέζεηο (Σάθε, 2006). 

 

4.2.2 Πού διαθυνούν άνδπερ και γςναίκερ; 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηνπλ φκσο θαη ζνβαξέο δηαθσλίεο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ σο πξνο ην ξφιν θαη ηε ζεκαληηθφηεηα θάπνησλ 

παξαγφλησλ, πνπ πξνέθπςε πσο ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα ηελ αλέιημε ησλ 

γπλαηθψλ, θάηη πνπ απεηθνλίδεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

πγθεθξηκέλα, πνιχ ζεκαληηθή δηαθσλία κεηαμχ ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ, πξνθχπηεη απφ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ  παξάγνληα „‟απνζάξξπλζε απφ 
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ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν‟‟, θαζψο νρηψ γπλαίθεο πηζηεχνπλ πσο παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ελψ θαλέλαο άληξαο δε ζπκθσλεί καδί ηνπο. χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξήηξηεο 

καο, νη γπλαίθεο φρη κφλν δε ληψζνπλ λα ελζαξξχλνληαη απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, αιιά 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνζαξξχλνληαη ηφζν θαλεξά, πνπ κπνξεί θαλείο λα θάλεη 

ιφγν γηα δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ θχινπ.  

πγθεθξηκέλα: «Αλ θύγσ από ην νηθνγελεηαθό κνπ πεξηβάιινλ, ην νπνίν είλαη 

πνιύ ππνζηεξηθηηθό θαη πάσ παξαδίπια, ζηνλ άκεζν θνηλσληθό πεξίγπξν… ηε γεηηνληά, 

ηνπο θίινπο… πάξα πνιύ ζπρλά ην άθνπγα… ηη ηα ζεο ηώξα πηα θαη ηξέρεηο… ηη ηα ζεο 

θαη αζρνιείζαη… θηάλεη… έθαλεο ην έλα… θηάλεη… κελ παο παξαπάλσ… δελ ππάξρεη 

θαλέλαο ιόγνο... Ζ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία δειαδή γηα ηελ γπλαίθα ζηελ θνηλή 

αληίιεςε είλαη δεύηεξν πξάγκα. Σν πξώην είλαη άιιν… πξέπεη λα ζηέθεηαη ζηελ 

νηθνγέλεηά ηεο, ζηα παηδηά ηεο θαη δεπηεξεπόλησο λα θάλεη θαη θάηη πνπ λα κπνξεί λα 

ππνζηεξίδεη ηελ νηθνγέλεηα, αιιά λα κελ είλαη ηέηνην πνπ λα ππνζθειίδεη ην ζύδπγν» 

(Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Αληίζεηα, ηνπο άλδξεο ηνπ δείγκαηφο καο δε θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνιεί θαη 

ηφζν πνιχ ην ζέκα ηεο απνζάξξπλζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

Αθφκα θαη φηαλ εξσηνχληαη αλ ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο ελζαξξχλεη ηηο γπλαίθεο 

απαληάλε: «Γε ζα έιεγα όηη ελζαξξύλεη, δελ ζα έιεγα όηη απνζαξξύλεη, δειαδή ν 

θνηλσληθόο πεξίγπξνο δε ζα ήηαλ αξλεηηθόο ζην λα δεη κηα γπλαίθα δηεπζύληξηα, αιιά 

δε λνκίδσ όηη ζα ην αληηκεηώπηδε κ’ έλαλ κεγάιν ελζνπζηαζκό. Ννκίδσ όηη δπγίδνπλ, 

πεξηκέλνπλ λα δνπλ. Γελ είλαη όπσο παιηά ε θνηλσλία πνπ ζα αληηκεηώπηδε κε 

αξλεηηθό κάηη…» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

Μηα εξκελεία ίζσο είλαη ην γεγνλφο πσο επεηδή ελδερνκέλσο νη άλδξεο λα  

ληψζνπλ κηα ελζάξξπλζε, δειαδή έρνπλ νη ίδηνη απνθνκίζεη ζεηηθή εκπεηξία, δελ 

ππνπηεχνληαη πσο νη γπλαίθεο  πθίζηαηαη απηή ηελ απνζάξξπλζε απφ ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο  πεξίγπξν. Μηα δεχηεξε εξκελεία ίζσο είλαη νη άλδξεο λα κελ πηζηεχνπλ ζε ηφζν 

έληνλν βαζκφ, φζν νη γπλαίθεο, πσο νη ζηεξενηππηθέο απφςεηο ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξίγπξνπ, είλαη ηφζν έληνλεο ζηελ επνρή καο.  

Σν παξαπάλσ εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηεο Δ. Μαξάθε, ε 

νπνία ζηελ έξεπλά ηεο ππνζηεξίδεη πσο ηνλ παξάγνληα θνηλσληθφ ζχζηεκα ηνλ 

ζεσξνχλ απνηξεπηηθφ θπξίσο νη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο (Μαξάθε, 2010). 

Έλαο δεχηεξνο παξάγνληαο, πνπ άλδξεο θαη γπλαίθεο δηαθσλνχλ, είλαη ε 

ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηελ έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ, σο παξάγνληα πνπ 

ζπληειεί ζηε απνζάξξπλζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηε δηεθδίθεζε ησλ δηεπζπληηθψλ 
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ζέζεσλ. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ελλέα γπλαηθψλ θαη κφλν δχν αλδξψλ, ην γεγνλφο 

πσο δελ ππάξρνπλ αξθεηέο γπλαίθεο ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο, είλαη ζνβαξφο 

παξάγνληαο ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο, ελψ νη άληξεο δελ ην ππνγξακκίδνπλ κε ηφζε 

έκθαζε. 

«Γελ έρνπκε πνιιέο γπλαίθεο θαη δελ έρνπκε πνιιά θαη δηαθνξεηηθά θαη πνηθίια 

πξόηππα, γηαηί όζν πεξηζζόηεξν πεξηνξίδεηο ηνλ αξηζκό ηόζν πην πεξηνξηζκέλεο θαη 

πνιύ ζπγθεθξηκέλεο είλαη νη πεξηπηώζεηο πνπ ζεκαίλεη όηη απηέο νη πεξηπηώζεηο ήηαλ ζε 

ηδαληθέο ζπλζήθεο θαη έθηαζαλ εθεί πνπ έθηαζαλ. Πξαγκαηηθά, αλ ήηαλ πεξηζζόηεξεο νη 

γπλαίθεο ζηα θέληξα ιήςεο απόθαζεο λνκίδσ όηη απηό ζα ήηαλ έλα πνιύ θαιό θίλεηξν 

θαη γηα όιεο ηηο λεόηεξεο γπλαίθεο λα ζειήζνπλ θαη λα πεηύρνπλ πξάγκαηα» (Π14/ 

Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Αληίζεηα, νη άληξεο δε ζεσξνχλ ηφζν θνκβηθήο ζεκαζίαο ηελ έιιεηςε ησλ 

γπλαηθείσλ πξνηχπσλ δηεπζπληξηψλ, φπσο θαίλεηαη θα απφ ηα ιφγηα ηνπ Π7: 

«Γε λνκίδσ όηη ιείπεη, εηδηθά από ην δηθό καο ην λνκό, ην γπλαηθείν πξόηππν.. ην 

έρνπκε. Γύν ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο έρνπκε, γπλαίθεο είλαη» (Π7/ Γηεπζπληήο).  

Σελ ίδηα ψξα, ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ βξίζθνληαη εθηά 

γπλαίθεο, απφ ηηο ζπλνιηθά είθνζη εθηά ζέζεηο.  

Ζ απνζάξξπλζε απφ ηνλ ζχδπγν, είλαη αθφκε έλαο παξάγνληαο πνπ ππάξρεη 

κηα απφθιηζε ζηηο απφςεηο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ πιεξνθνξεηψλ ηνπ 

δείγκαηνο. Οη επηά απφ ηηο δέθα γπλαίθεο, ζεσξνχλ πσο νη ζχδπγνη, αθφκε θαη 

ζήκεξα, είλαη απνζαξξπληηθνί κε ηηο ζπδχγνπο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αλέιημε 

ηνπο. Οη ιφγνη κπνξεί λα είλαη είηε αληαγσληζηηθνί, είηε ζηεξενηππηθνί ή λα κελ 

επηζπκνχλ λα επηβαξπλζνχλ νη ίδηνη κε επηπιένλ νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. ηα 

παξαπάλσ ζπκθσλνχλ κφλν νη κηζνί άλδξεο ηνπ δείγκαηνο θαζψο νη ππφινηπνη κηζνί 

δελ έθαλαλ θακία αλαθνξά γηα ηνλ ξφιν ησλ ζπδχγσλ σο παξάγνληα πνπ θξελάξεη 

ηηο γπλαίθεο απφ ηε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ.  

«Δμαξηάηαη από πνιιά πξάγκαηα. Καηαξρήλ από ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ν 

ζύδπγνο… πνηα είλαη ε εξγαζία ηνπ…. αλ ζέιεη λα θάλεη θάπνηεο ζπζίεο, γηαηί γηα λα 

αζρνιεζείο κε θάηη ηέηνην ζεκαίλεη όηη ζα έρεηο θάπνηα θελά ζηελ νηθνγελεηαθή δσή 

πνπ ζα πξέπεη λα ηα θαιύςεη απηόο, όπνηε παίδεη ξόιν θαη απηό… κεηά είλαη θαη ζέκα 

αληαγσληζκνύ… δελ μέξσ… θάπνηνη ην βιέπνπλ αληαγσληζηηθά δειαδή ε γπλαίθα κνπ 

ζα έρεη θάηη πεξηζζόηεξν από κέλα. Ννκίδσ έρεη λα θάλεη κε ηνλ άλζξσπν, έρεη λα 

θάλεη κε ηε ζρέζε πνπ έρεη ην δεπγάξη…» (Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 
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Γηαθσλία ππάξρεη θαη γηα ην ξφιν πνπ παίδνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ, θαζψο ζχκθσλα κε εθηά απφ ηηο δέθα γπλαίθεο, ζεσξείηαη φηη 

επλννχλ ηνπο άληξεο, φρη ηφζν απηά θαζ‟ απηά ηα θξηηήξηα, αιιά ν ηξφπνο πνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα ηα απνθηήζεη, ζπκβάιινληαο έηζη πεξαηηέξσ ζην θαηλφκελν ηεο 

κεησκέλεο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Οη άλδξεο, απ΄ ηελ 

άιιε, δε θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ ηφζν πνιχ, κφλν νη κηζνί, νη δχν απφ ηνπο ηέζζεξηο, 

θάλνπλ ιφγν γηα πιενλέθηεκα ησλ αληξψλ έλαληη ησλ γπλαηθψλ, απφ ηα θξηηήξηα 

επηινγήο. Οη γπλαίθεο ζεσξνχλ πσο νη νηθνγελεηαθέο θπξίσο ππνρξεψζεηο, 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ απφθηεζε επηπιένλ πξνζφλησλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε θαη έηζη νη άληξεο απνθηνχλ αθφκε έλα πιενλέθηεκα, 

φηαλ ζα ρξεηαζηεί λα δηεθδηθήζνπλ ηηο ίδηεο ζέζεηο. Ζ δηαθνξά ησλ απφςεσλ θαίλεηαη 

ζηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

«ρη, πηζηεύσ πσο δελ ηηο επλννύλ, γηαηί νη άληξεο πην εύθνια ζα απνθηήζνπλ 

έλαλ ηίηιν επηπιένλ, θάηη παξαπάλσ. Οη γπλαίθεο έρνπλ ην ζπίηη, δελ κπνξνύλ λα 

θύγνπλ απ’ ην ζπίηη θαη κεηνλεθηνύλ σο πξνο ηα επηπιένλ θξηηήξηα ηα νπνία ηα 

ηειεπηαία ρξόληα βιέπνπκε όηη είλαη απαξαίηεηα θαη παίξλνπλ θαη πνιιά κόξηα. Γελ 

δηεπθνιύλνληαη νη γπλαίθεο ζ’ απηό ην ζέκα» (Π4/ Γηεπζχληξηα). 

«Θα ζηαζώ κόλν ζηνπο ηίηινπο … δελ λνκίδσ όηη ηζρύεη… θαληάδνκαη όηη όιεο 

νη γπλαίθεο, θάπνηα πξνζόληα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα λα δηεθδηθήζεη θάπνηνο 

κία δηεπζπληηθή ζέζε ηα έρνπλ θαη απηέο… αο  πνύκε ηα ρξόληα ππεξεζίαο(!!!). ην 

κόλν πνπ ζηέθνκαη είλαη όηη δελ έρνπλ ηνπο απαηηνύκελνπο ηίηινπο θαη πηζηεύσ όηη ζε 

απηό παίδεη ξόιν θαη ε νηθνγέλεηα ε νπνία κπνξεί λα ηηο απνζάξξπλε, ελώ είραλ ηελ 

επθαηξία θάπνηα ζηηγκή λα απνθηήζνπλ έλα ηίηιν, νη ππνρξεώζεηο νηθνγέλεηαο ηηο 

απνζάξξπλαλ» (Π1/ Γηεπζπληήο). 

Σέινο, πνιχ ζεκαληηθή απφθιηζε ζηηο απφςεηο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, 

πξνέθπςε γηα ηνπο αηνκηθνχο-πξνζσπηθνχο παξάγνληεο. Οη γπλαίθεο πνιχ ζπρλφηεξα 

απφ ηνπο άληξεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα, ελνρνπνηνχζαλ ηνπο 

αηνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ιηγφηεξεο θηινδνμίεο ησλ 

γπλαηθψλ. πγθεθξηκέλα ηελ χπαξμε ρακειήο απηνεθηίκεζεο εθ κέξνπο ησλ 

γπλαηθψλ, σο ιφγνο ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ηνπο, ηελ αλαθέξνπλ ελληά απφ ηηο 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άληξεο πνπ αλαθέξνληαη κφλν νη δχν 

απφ ηνπο ηέζζεξηο.  
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«Βεβαίσο! Καη λα ηελ έρνπκε ηελ απηνπεπνίζεζε, ζα ηελ απνιέζνπκε κεηά από 

όιε απηή ηελ θξηηηθή, απηό ηνλ ειεγθηηθό ραξαθηήξα ησλ ππνινίπσλ. Έιιεηςε 

απηνπεπνίζεζεο ππάξρεη, λαη» (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«Απιά λνκίδσ όηη ππάξρεη κία έιιεηςε ζηγνπξηάο πξνο ηνλ εαπηό ηνπο, 

απηνπεπνίζεζεο λα ην έιεγα» (Π2/ Γηεπζπληήο). 

Δηδηθά ε αλαθνξά ζην φηη νη γπλαίθεο δελ θαηαιακβάλνπλ δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο  νη γπλαίθεο  δηαθαηέρνληαη απφ 

ιηγφηεξεο θηινδνμίεο, αλαθέξζεθε κφλν απφ πέληε γπλαίθεο θαη θαλέλα άληξα. Δίλαη 

εληππσζηαθφ απηφ, δηφηη θαίλεηαη νη γπλαίθεο λα είλαη πην απζηεξέο ζηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ηηο άιιεο γπλαίθεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαθάησ απφζπαζκα:  

«Από απηά πνπ αθνύσ κέζα ζηνπο ζπιιόγνπο ηέινο πάλησλ θαη ζηηο ζπδεηήζεηο 

θαηαιαβαίλσ όηη νη γπλαίθεο ζέηνπλ ζε δεύηεξε κνίξα απηή ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε. 

Δίλαη ηθαλνπνηεκέλεο ηέινο πάλησλ από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαη πεξηνξίδνληαη ζε 

απηό ην ξόιν», θαζαξά ηνλ εθπαηδεπηηθό…» (Π6/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

Αληίζεηα, νη άληξεο δηαθσλνχλ κε απηή ηελ πξννπηηθή. Καλείο δε ζπκθψλεζε 

πσο νη γπλαίθεο έρνπλ κεησκέλεο θηινδνμίεο: 

«ρη νη θηινδνμίεο πηζηεύσ πσο είλαη ίδηεο…» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

«Γηαθσλψ ξηδηθά… Γελ έρνπλ ηίπνηα δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο άληξεο…» (Π1/ 

Γηεπζπληήο). 
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4.3 Σπόπορ διοίκηζηρ ανδπών και γςναικών 

ηελ πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ην εξψηεκα αλ άλδξεο θαη γπλαίθεο δηνηθνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κηα ζρνιηθή κνλάδα, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πξνθχπηεη 

πσο νη πεξηζζφηεξνη πιεξνθνξεηέο (νρηψ απφ ηνπο δεθαηέζζεξηο) έρνπλ ηελ άπνςε 

πσο άλδξεο θαη γπλαίθεο δηνηθνχλ δηαθνξεηηθά, φηαλ βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπ/ηεο 

δηεπζπληή/ληξηαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απηφ άιισζηε είλαη θάηη πνπ έρεη 

ππνζηεξηρζεί απφ πνιιέο αλάινγεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο (Μαξαγθνπδάθε, 1997∙ 

Brinia, 2012∙ Uwezeyimana & Mathevula, 2014). Σέζζεξηο έρνπλ δηαθνξεηηθή άπνςε 

ζεσξψληαο πσο δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο θαη δχν άηνκα (άλδξεο) δελ κπνξνχζαλ λα 

πάξνπλ ζέζε δηφηη δελ έρνπλ πξνζσπηθή άπνςε.  

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ, νη πιεηνςεθία ζεσξεί πσο 

άλδξεο θαη γπλαίθεο δηνηθνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Θεσξνχλ πσο θαηά ηελ άζθεζε 

ησλ ηππηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, νη άλδξεο είλαη πην ειαζηηθνί θαη επέιηθηνη, 

ζπγθξηηηθά πάληα κε ηηο γπλαίθεο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ 

απνζπάζκαηα, απηφ ηνλίδεηαη απφ άληξεο θαη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο: 

«Ζ κεγαιύηεξε δηαθνξά είλαη όηη νη άληξεο δηεπζπληέο είλαη πεξηζζόηεξν 

ειαζηηθνί κε ηηο ηππηθέο δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην ζρνιείν… γηα παξάδεηγκα ην ηη 

ώξα κπαίλνπκε ζην κάζεκα, ην ηη ώξα βγαίλνπκε, ην αλ ρξεηαζηεί λα θύγεη θάπνηνο, ην 

αλ ρξεηαζηεί ζηελ εθεκεξία καο λα πξνζέμνπκε παξαπάλσ. Οη γπλαίθεο είλαη πην 

απαηηεηηθέο θαη ζεσξώ όηη απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο. Έρνπλ πνιύ 

αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο επζύλεο θαη ζέινπλ, απαηηνύλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ άςνγε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δθεί νθείιεηαη απηό» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεπζχληξηα) 

«…κία βαζηθή δηαθνξά είλαη όηη νη γπλαίθεο ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ 

ππεξβάιινληα δήιν, είλαη  απίζηεπηα ζπζηεκαηηθέο θαη πάξα πνιύ εξγαηηθέο… (Π13/ 

Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«Θεσξώ όηη νη άληξεο, ηνπιάρηζηνλ από ηελ εκπεηξία κνπ ζα κηιήζσ, από ηελ 

εκπεηξία πνπ είρα κε γπλαίθα δηεπζύληξηα. Θεσξώ απιά όηη νη άληξεο είλαη ιίγν πην 

επέιηθηνη» (Π6/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

«Ναη, νη γπλαίθεο είλαη πην ηππηθέο ζηε δηνίθεζε. Γελ έρνπλ απηή ηελ 

εππξνζαξκνζηηθόηεηα πνπ έρεη ν άληξαο. Ίζσο λα ζεσξνύλ όηη είλαη πην δίθαην λα 

ηεξήζεηο θαηά γξάκκα ηνπ λόκνπο, λα κελ παξεθθιίλεηο» (Π2/ Γηεπζπληήο). 
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«Με εμαίξεζε κηα δπν πεξηπηώζεηο αηζζάλνκαη όηη είλαη ιίγν πην απαηηεηηθέο από όηη 

είλαη νη άληξεο» (Π1/ Τπνςήθηνο Γηεπζπληήο ην 2015). 

Φαίλεηαη πσο επηθξαηεί ε αληίιεςε πσο νη γπλαίθεο είλαη πην απζηεξέο ζηα 

δηνηθεηηθά- δηεθπεξαησηηθά δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη απφςεηο απηέο 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ηεο Ε. Παπαλανχκ ε νπνία δηαπίζησζε φηη νη 

γπλαίθεο πην ζπρλά  ζεσξνχλ φηη έλαο θαιφο/ή  δηεπζπληήο/ληξηα πξέπεη λα θξνληίδεη 

γηα ηε δεκηνπξγία θαινχ θιίκαηνο ζην ζρνιείν. Απηφ ίζσο κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ 

ηελ νπηηθή πσο νη γπλαίθεο, πξνζπαζψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζην ζπγθεληξσηηθφ 

απηφ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ζέινληαο λα κε δηαηαξαρζνχλ νη φπνηεο ηζνξξνπίεο εληφο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο πσο ληψζνπλ λα ειέγρνληαη 

πεξηζζφηεξν θαη απζηεξφηεξα απφ φηη νη άλδξεο νκφηηκνί ηνπο, πξνηηκνχλ λα 

ηεξήζνπλ ην γξάκκα ηνπ λφκνπ, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη εμαηξέζεηο θαη έηζη θαίλεηαη 

πσο είλαη πην απζηεξέο ζηε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

πθηζηακέλσλ. 

Οη γπλαίθεο, ζχκθσλα κε ηελ Δ. Μαξαγθνπδάθε, «είλαη δπλαηφλ λα 

απνπνηεζνχλ ην δεκνθξαηηθφ ηξφπν δηεχζπλζεο θαη λα πηνζεηήζνπλ ην θαζηεξσκέλν 

απηαξρηθφ πξφηππν, εάλ δηαπηζηψζνπλ φηη ν δεκνθξαηηθφο ηξφπνο δε ιεηηνπξγεί 

(Μαξαγθνπδάθε, 1997: 226) 

Άκεζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ έρνπλ θαη νη απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ, πσο 

άλδξεο θαη γπλαίθεο δηεπζπληέο/ληξηεο, έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ εληφο ηεο  ζρνιηθήο κνλάδαο. Πιεξνθνξεηέο θαη απφ ηα δχν θχια, 

ζπκθσλνχλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα, πσο νη γπλαίθεο 

δηεπζχληξηεο είλαη πην απηαξρηθέο θαη  είλαη πην θάζεηεο ζηηο απνθάζεηο ηνπο.  

«Ναη.. κε ηελ έλλνηα απηή… απηά αλήθνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ. Ίζσο 

νη γπλαίθεο είλαη ιίγν πην απνιπηαξρηθέο θαη ζπγθεληξσηηθέο» (Π11/ Γηεπζχληξηα). 

«Από εκπεηξία ηώξα θαη από γλσξηκίεο ηόζα ρξόληα ζεσξώ νη γπλαίθεο είλαη 

ηθαλόηαηεο ζε απηέο ηηο ζέζεηο θαη ζα έιεγα όηη είλαη θαη πνιύ πην θάζεηεο ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο. Απηό όκσο πνιιέο θνξέο θέξλεη ζπγθξνύζεηο κέζα ζην ζύιινγν …θαη 

είλαη έλα ζέκα πνπ ηηο απαζρνιεί θαη ηηο ίδηεο» (Π2/ Γηεπζπληήο). 

«Ζ ηειεπηαία κνπ εκπεηξία δελ είλαη θαη ηόζν επράξηζηε, γηαηί εθεί ζε αξθεηέο 

πεξηπηώζεηο ε δηεπζύληξηα παξέθακπηε ην ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη θάπνηεο απνθάζεηο 

πνπ θαηά ηε γλώκε κνπ ήηαλ ζεκαληηθέο ηηο έπαηξλε κόλε ηεο. Γηα παξάδεηγκα … λα 

αλαθέξσ όηη ρσξίο λα ξσηήζεη θαζόινπ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ηάμεσλ θαλόληδε 
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θάπνηεο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο νη νπνίεο θαηά ηε γλώκε κνπ… γηα κέλα δελ ήηαλ 

ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο καζεηέο» (Π1/ Τπνςήθηνο Γηεπζπληήο ην 2015). 

«Απηαξρηθόο» (ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ) 

ΔΡ: Πνηνο; 

«Σεο γπλαίθαο εδώ πνπ ηα ιέκε. Ίζσο νη γπλαίθεο, επεηδή έρνπλ ηελ αίζζεζε 

απηή όηη ζα θξηζνύλ ή ζα ελαληησζνύλ νη ππόινηπνη δάζθαινη αο πνύκε .. ίζσο θάπσο 

έηζη παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ιίγν πην απηαξρηθά θαη ηηο επηβάιινπλ γηα λα κπνξέζνπλ 

λα πεξάζνπλ έηζη ηηο απνθάζεηο ηνπο. Γελ μέξσ λα ζαο πσ ηελ αιήζεηα, αιιά 

νκνινγνπκέλσο ε εκπεηξία κνπ απηή δελ ήηαλ πνιύ θαιή…» (Π3/ Πξνζνληνχρα).  

Δίλαη θαλεξφ πσο ηα παξαπάλσ επξήκαηα βξίζθνληαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθή 

θαηεχζπλζε απφ ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ, φπνπ νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα 

είλαη πην κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο θαη νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη κε πην 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ελψ νη άλδξεο θαηαγξάθνληαη σο  πην απηαξρηθνί θαη 

επηβιεηηθνί ζηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ (Μαξαγθνπδάθε, 1997). 

Ίζσο λα αλαδεηθλχεηαη ε εηθφλα πνπ ππάξρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  

Πάλησο ππάξρεη θαη ε Π4 πνπ δηαθσλεί κε ηελ πιεηνςεθία θαη ππνζηεξίδεη:  

«Δγώ πηζηεύσ, ηνπιάρηζηνλ θάπνηνπο πνπ ζπλάληεζα ήηαλε –ιίγν παιηόηεξα, 

γηαηί έρσ θαη πνιιά ρξόληα ππεξεζίαο- πην απηαξρηθνί». 

ΔΡ: Οη άλδξεο δηεπζπληέο; 

«Ναη». 

ΔΡ: Οη γπλαίθεο; 

«Πην δηαιιαθηηθέο, πξόζπκεο λα αθνύζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ, λα ιύζνπλ ην 

πξόβιεκα ηνπ ζπλαδέιθνπ» (Π4/Γηεπζχληξηα). 

Ο Π5, ρσξίο λα έρεη φκσο ηελ εκπεηξία απφ γπλαίθα δηεπζχληξηα, πηζηεχεη πσο 

νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο έρνπλ απνθηήζεη θαιχηεξεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο απφ 

ηνπο άληξεο θαη απηφ είλαη έλα πιενλέθηεκα θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

θαζεθφλησλ: 

«Θεσξεηηθά νη γπλαίθεο ην βιέπνπκε θαη ζηα ζρνιεία θαη σο καζήηξηεο αθόκε 

έρνπλ κία ηάζε δηαπξαγκάηεπζεο δηαθνξεηηθή από ηνπο άληξεο. Αθξηβώο γηαηί είλαη 

αλαγθαζκέλεο, ίζσο από ηε θύζε ιόγσ ηνπ όηη δελ έρνπλ ηε ζσκαηηθή ξώκε, ηε κεγάιε 

θσλή θαη ηα ινηπά, αζθνύλ απηέο ηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο πην θαιά πηζηεύσ από ηνπο 

άληξεο. Καη κε απηήλ ηελ έλλνηα, έρνπλ απηό, ην λα ζπλδηαιέγνληαη, λα έρνπλ πην 

ρακεινύο ηόλνπο θαη ηα ινηπά. Απηό είλαη έλα πξνζόλ γηα ηε δηνίθεζε αξθεηά θαιό, 
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γηαηί ζηε δηνίθεζε δε ζέινπκε λα επηβάιιεηο ην ζεβαζκό, ζέινπκε λα ηνλ θεξδίδεηο» 

(Π5/ Γηεπζπληήο). 

Σέινο, ε Π13, ε νπνία δηεηέιεζε Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα, έρνληαο 

ζπλεξγαζηεί κε πιήζνο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ, αλαθέξεη φηη: 

«Ίζσο νη γπλαίθεο λα είλαη ιίγν πην δηζηαθηηθέο, ίζσο νη γπλαίθεο λα είλαη ιίγν 

πην θνβηζκέλεο ζηελ αλάιεςε ζνβαξήο επζύλεο. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ππάξρεη θαη 

κηα έιιεηςε ελεκέξσζεο, επεηδή ιείπεη ε αληίζηνηρε εκπεηξία» 

Μηα άιιε δηαθνξά πνπ αλαδχεηαη απφ ηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ, είλαη 

πσο νη γπλαίθεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο φηαλ αζθνχλ δηνίθεζε ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Φαίλεηαη ινηπφλ λα είλαη πην πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα 

παηδαγσγηθνχ ηχπνπ θαζήθνληα, θαζψο ελζαξξχλνπλ θαη  ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν 

ηηο παηδαγσγηθέο δξάζεηο ησλ  ζρνιείσλ πνπ πξνΐζηαληαη  θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο 

δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ επξχηεξε θνηλσλία.  

«…ζεσξώ όηη νη γπλαίθεο δηεπζύληξηεο είλαη πεξηζζόηεξν ππνζηεξηθηηθέο ζε 

πνιιέο δξάζεηο πνπ γίλνληαη, νη νπνίεο δελ έρνπλ άκεζε δηδαθηηθή εθαξκνγή, αιιά 

ζπλήζσο είλαη δξάζεηο επξύηεξεο πνπ απεπζύλνληαη πεξηζζόηεξν ζηνπο γνλείο, ζηελ 

θνηλσλία ηελ ηνπηθή θαη ηα ινηπά» (Π14/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«Οη γπλαίθεο δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζε άιια… όρη ηόζν ζην δηνηθεηηθό κέξνο 

όζν ζην λα θξνληίζεηο λα είζαη ζ’ έλα ζρνιείν γηα ηα παηδηά… πώο απηό ην ζρνιείν ζα 

κπνξεί λα θαηεπζύλεη ζσζηά ηα παηδηά θαη λα δώζεη ηα εθόδηα πνπ ρξεηάδνληαη… θαη 

δε κηιάκε κόλν γηα ην καζεζηαθό κέξνο, κηιάκε θαη γηα ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ησλ 

παηδηώλ» (Π8/ Γηεπζχληξηα). 

«…ην θνκκάηη ην παηδαγσγηθό ην νπνίν δπκώλεηαη κε ηε γπλαηθεία θύζε ιόγσ 

ηεο νηθνγέλεηαο, ιόγσ ησλ παξαδνζηαθώλ αξρώλ θαη ηα ινηπά βγαίλεη ζηνλ ηξόπν πνπ 

γίλεηαη ε δηνίθεζε» (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«ηη νη γπλαίθεο είλαη ιίγν πην ζην εθπαηδεπηηθό, ζην παηδαγσγηθό όρη ηόζν ην 

γξαθεηνθξαηηθό, απηό ην ζπγθεληξσηηθό ζηπι» (Π3/ Πξνζνληνχρα). 

Οη παξαπάλσ απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ζπκθσλνχλ κε ηε δηαπίζησζε ηνπ 

Kruger  πσο κηα εηδνπνηφο δηαθνξά αληξψλ θαη γπλαηθψλ εγεηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, 

απνηειεί ην γεγνλφο πσο νη γπλαίθεο παξακέλνπλ πξνζαλαηνιηζκέλεο πην πνιχ ζηα 

παηδαγσγηθά ζέκαηα, ελψ νη άληξεο θπξίσο κε ηα δηνηθεηηθά (Kruger, 1996).  

Μηα αθφκε δηαθνξά πνπ επηζεκαίλεηαη απφ ην δείγκα, είλαη ζηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ απνηεινχλ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. χκθσλα κε 

ηνπο πιεξνθνξεηέο, νη γπλαίθεο δηεπζχληξηεο, πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχλ ππννκάδεο 
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κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζεσξψληαο πσο έηζη ζα επηηχρνπλ λα δηνηθήζνπλ 

θαιχηεξα ή γηα λα θαιχςνπλ ηπρφλ αδπλακίεο: 

«…θαη είλαη αξλεηηθό είλαη όηη πνιιέο θνξέο νη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ζηελ 

πνξεία αδπλακίεο, ηηο νπνίεο ηηο θαιύπηνπλ παίξλνληαο δηάθνξα δεθαλίθηα. Μπνξείηε 

λα θαηαιάβεηε ηη ελλνώ πίζσ από απηά… ππννκάδεο, θιίθεο, έλαλ, δύν, πέληε θαη 

ινηπά. Τπννκάδεο ινηπόλ νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ην έξγν θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο 

έρνπκε δπζιεηηνπξγία κέζα ζηε δηνίθεζε» (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«Δπίζεο, έρσ δηαπηζηώζεη όηη νη γπλαίθεο ζέινπλ λα έρνπλ…. πξνζπαζνύλ λα 

δεκηνπξγήζνπλε ζρέζεηο κέζα ζην ζύιινγν θαη όρη λα έρνπλ έλα ζύιινγν ελσκέλν, ελώ 

ν άληξαο δε ζα κπεη ζηε δηαδηθαζία απηή ζεσξώ. Γειαδή ην λα δεκηνπξγήζεη, λα 

πιεπξίζεη θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ ηε δηθή ηνπ ζέζε. 

Δίλαη πην ηζόηηκνη γεληθά» (Π6/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

«Οη γπλαίθεο δηεπζύληξηεο λνκίδσ όηη δείρλνπλ πην πνιύ ηνλ ηίηιν ηεο ζέζεο πνπ 

θαηέρνπλ ζηνπο πθηζηάκελνπο από ηνπο άληξεο». 

ΔΡ: Θέινπλ λα ην δείρλνπλ,  λα θαίλεηαη… 

«Ναη» (Π2/ Γηεπζπληήο). 

Με ηηο παξαπάλσ απφςεηο δηαθσλεί, πάιη, κφλν ε Π4 ε νπνία πηζηεχεη πσο νη 

γπλαίθεο έρνπλ πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε ηελ ελζπλαίζζεζε απφ ηνπο άληξεο θαη 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πην απνηειεζκαηηθά. 

«Δγώ ζα ην εληόπηδα αξρηθά ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπλαδέιθσλ όζνλ αθνξά ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο, ζην ζέκα ηεο νηθνγέλεηαο, γηαηί έλαο άληξαο δηεπζπληήο δελ κπνξεί 

λα ληώζεη ηόζν ηνλ ζπλάδειθν όζν κηα γπλαίθα, γηαηί θαη ε ίδηα αληηκεησπίδεη ηα 

ζέκαηα ζην ζπίηη. Ζ θαηαλόεζε πηζηεύσ όηη πεξηζζόηεξν θαη ε αληηκεηώπηζε θπζηθά 

ύζηεξα» (Π4/ Γηεπζχληξηα).  

πσο πξνείπακε, ηέζζεξηο απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο, φιεο γπλαίθεο, δηαθσλνχλ 

πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζηε δηεχζπλζε κηα ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ππνζηεξίδνπλ πσο ε δηνίθεζε δελ πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ην θχιν, αιιά 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηα απηνχ πνπ δηνηθεί. χκπησζε ή φρη, απηά ππνζηεξίδνληαη απφ 

ηνπο λεφηεξνπο ειηθηαθά πιεξνθνξεηέο ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα ε Π9, πνπ δελ 

είρε φκσο πνηέ γπλαίθα δηεπζχληξηα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ππεξέηεζε, 

θαηαζέηεη: 

«ρη. Ννκίδσ όηη γη’ απηό είλαη ζηεξεόηππν, γηαηί πεξηκέλνπκε από κηα γπλαίθα 

λα θεξζεί πην ζπλαηζζεκαηηθά, κε αλαζθάιεηεο, λα δεηήζεη ηελ άπνςε θάπνηνπ άιινπ ή 
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λα έρεη θάπνηνλ δίπια ηεο γηα λα ηελ ππνζηεξίδεη. Ννκίδσ όηη όια απηά ζπλζέηνπλ ην 

ζηεξεόηππν» (Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

Ζ Π12, ε νπνία δελ είρε πνηέ άληξα δηεπζπληή, πηζηεχεη πσο: «ε απηό παίδεη 

ξόιν θπξίσο ε ηθαλόηεηα ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ ηνπ δηεπζπληή ή ηεο 

δηεπζύληξηαο θαη όρη ηόζν  ην θύιν ηνπο» (Π12/ Πξνζνληνχρα). 

Ζ Π10, πνπ είρε θαη άληξεο θαη γπλαίθεο δηεπζπληέο/ληξηεο έρεη ηελ παξαθάησ 

άπνςε: «Γελ είλαη ζέκα θύινπ… επηκέλσ όηη δελ είλαη ζέκα θύινπ θαη όηη είλαη ζέκα 

ραξαθηήξα, είλαη ζέκα πξνζόλησλ θαη είλαη θαη ζέκα ηθαλνηήησλ. Γελ είλαη ζέκα 

θύινπ απηό… επηκέλσ όηη δελ είλαη ζέκα θύινπ» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

Σν ίδην πηζηεχεη θαη ε Π11, ελ ελεξγεία δηεπζχληξηα: «Δμαξηάηαη από ηελ…  

απηό πνπ είπα.. δελ πηζηεύσ ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, πηζηεύσ ζηε δηάζεζε ηνπ αηόκνπ 

λα θάλεη πξάγκαηα θαη ζηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ αλάινγα κε ην πώο ηα νξάκαηα ηνπ 

θαζελόο θαη ηε ζέιεζε θαη ηηο ηθαλόηεηεο… είηε άληξαο είλαη είηε γπλαίθα κπνξεί λα ηα 

δηνρεηεύζεη απηά ζην ζρνιείν.. απηό πηζηεύσ» (Π11/ Γηεπζχληξηα). 
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4.4 Απότειρ υρ ππορ ηη ζςμμεηοσή ηος ζςλλόγος διδαζκόνηυν ζηιρ 

επιλογέρ διεςθςνηών 

Γηεξεπλψληαο ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, ζρεηηθά κε ηνλ Νφκν 

4327/2015 θαη εζηηάδνληαο ζηελ εκπινθή ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ, πνπ γηα 

πξψηε θνξά ζπκκεηείραλ ζε κηα δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ/ληξηψλ, φινη νη 

πιεξνθνξεηέο ζπκθσλνχλ φηη νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο πξέπεη λα απνηππψλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγψλ 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ. Τπάξρεη φκσο κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ 

ηνπ δείγκαηνο: ηα ελληά άηνκα πηζηεχνπλ πσο ε ζπκκεηνρή ησλ ζπιιφγσλ 

δηδαζθφλησλ πξέπεη λα απνηειεί κνξηνδνηνχκελν θξηηήξην πνπ ζα παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηηο ηειηθέο επηινγέο, ελψ άιια πέληε ζεσξνχλ πσο νη ζχιινγνη είλαη θαιφ λα 

ζπκκεηέρνπλ, ε ζπκκεηνρή φκσο πξέπεη λα έρεη κφλν γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα ρσξίο 

λα απνηειεί κνξηνδνηνχκελν θξηηήξην.  

Παξφιν πνπ ππήξμε ζθεπηηθηζκφο θαη πξνβιεκαηηζκφο γεληθφηεξα σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 4327/2015, θαζψο ζεσξήζεθε πσο ππάξρνπλ θαη ζνβαξέο 

αδπλακίεο, φπσο ε κε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ, ε αλσλπκία ή ν 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο  επηινγψλ ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληψλ,  παξ‟ φια απηά εηδηθά 

σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ 

ζπκθψλεζε πσο είλαη πξάμε εθδεκνθξαηηζκνχ ηνπ ηξφπνπ επηινγήο ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

«Απηό ήηαλ δεκνθξαηηθό… ε πξώηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία κέρξη ηώξα ζηα 

πξάγκαηα, γηαηί κέρξη ηώξα ππήξραλ νη απνθάζεηο από πάλσ πξνο ηα θάησ… ηώξα 

ππήξρε κία πεξίπησζε, κία πηζαλόηεηα θάπνηνο λα αθνύζεη ηε θσλή καο θαη θάπνηνο 

από καο πνπ δελ είρε βξεζεί ζε κία ηέηνηα ζέζε λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βάιεη 

ππνςεθηόηεηα» (Π10/ Πξνζνληνχρα). 

«Απηό είλαη πξαγκαηηθά… ζα ην πσ κε δπν ιέμεηο… άκεζε δεκνθξαηία… δελ 

ππάξρεη θαιύηεξνο ηξόπνο επηινγήο από ην λα ζπκκεηέρνπλ ζπλάδειθνη… Απηό εγώ ην 

ραηξέηεζα ζαλ κέηξν… ήηαλ πξαγκαηηθά άκεζε δεκνθξαηία, αιιά κόλν αλ ν δηεπζπληήο 

είρε ην ξόιν ηνπ ζπλεξγάηε» (Π7/ Γηεπζπληήο). 

«Δγώ πηζηεύσ όηη ήηαλ ην πην ζεηηθό πξάγκα πνπ ζπλάληεζα όια ηα ρξόληα πνπ 

ήκνπλ θαη εθπαηδεπηηθόο θαη δηεπζύληξηα. Δίρα πάληνηε ηελ άπνςε όηη απηόο ν νπνίνο 

δηνηθείηαη από κέλα θαηά θάπνην ηξόπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν 

έρσ ζπλαδέιθνπο πνπ είκαζηε καδί 15 θαη 20 ρξόληα. Αλ δελ είλαη απηνί ηθαλνί λα κε 
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θξίλνπλ γηα ηε δνπιεηά κνπ, γηα ηε ζπκπεξηθνξά κνπ, γηα όια, πνηνο είλαη ηθαλόο; ην 

ππεξεζηαθό ζπκβνύιην; ρη. Δγώ πηζηεύσ όηη ήηαλε ην πην δεκνθξαηηθό θαη δελ έπξεπε 

λα θαηαξγεζεί…» (Π4/ Γηεπζχληξηα). 

«Θεσξώ όηη ν ζύιινγνο, έλαλ άλζξσπν πνπ ηνλ έρεη δήζεη 5 ρξόληα ή 4 ρξόληα 

ή έρεη θάλεη κηα ζεηεία είλαη δειαδή παξαλντθό λα κελ έρεη ζέζε θαη λα έρνπλ ηα 

ζπκβνύιηα ζε 5 – 10 ιεπηά» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

Καη νη ηξεηο παξαπάλσ δηεπζπληέο/ληξηεο, θαηείραλ ήδε ηε ζέζε απηή, άξα 

είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη απφ άιινπο ηξφπνπο επηινγήο δηεπζπληψλ. Απηή ε 

ζπγθξηηηθή καηηά, δίλεη πηζαλφλ κηα επηπιένλ αμία ζηηο απφςεηο ηνπο. 

Κάπνηνη άιινη ζπκθσλνχλ πσο ε άκεζε ζπκκεηνρή ησλ ζπιιφγσλ 

δηδαζθφλησλ, απνηειεί έλα είδνο απηνδέζκεπζεο ησλ κειψλ ηνπ, απμάλνληαο έηζη ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία, αθξηβψο εμαηηίαο ηεο αξρηθήο απνδνρήο 

ηνπ/ηεο δηεπζπληή/ληξηαο.  

«Θεσξώ όηη ήηαλ ζεηηθό ζαλ βήκα, γηαηί έλα πξόζσπν πνπ επηιέγεηαη από έλαλ 

ζύιινγν δηδαζθόλησλ θαη είλαη πην απνδεθηό, λνκίδσ όηη έρεη θαη πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα δηνηθήζεη θαιύηεξα» (Π2/ Γηεπζπληήο). 

«πκθσλώ απόιπηα. Έπεηηα είλαη ν ηξόπνο πνπ εγώ έγηλα δηεπζύληξηα ηελ 

πξώηε θνξά, δηόηη αλ δελ ππήξρε ν ζύιινγνο δηδαζθόλησλ εγώ δελ ζα γηλόκνπλα 

ζίγνπξα…. δελ ζα έπαηξλα απηή ηε ζέζε. πκθσλώ όηη ν ζύιινγνο ζα πξέπεη λα έρεη 

ηελ άπνςε… Γηαηί γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ζρνιείν, ν δηεπζπληήο είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ζπλεξγαζηεί κε ην ζύιινγν… όρη είλαη ππνρξεσκέλνο, ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε 

ην ζύιινγν, δηόηη δηαθνξεηηθά θαλέλα ζρνιείν δελ κπνξεί λα πάεη κπξνζηά» (Π8/ 

Γηεπζχληξηα). 

Οη παξαπάλσ δηεπζπληέο/ληξηεο, επηιέρζεθαλ γηα πξψηε θνξά κε ηνλ λφκν 

4327/2015 νπφηε πηζαλφλ λα είλαη θαη πξνθαηεηιεκκέλνη ζεηηθά, εμαηηίαο απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο. 

Σέινο , ηξεηο απφ ηνπο νρηψ, είλαη ππέξ ηεο κνξηνδνηνχκελεο άπνςεο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζα επηζπκνχζαλ φκσο λα ππάξρνπλ πην μεθάζαξα θξηηήξηα 

θαη ε άπνςε ηνπ θάζε κέινπο λα θαηαγξάθεηαη θαη λα είλαη επψλπκε. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα: 

«Πνιύ ζεηηθή, δειαδή αθξηβώο ν ζύιινγνο είλαη απηόο πνπ πξέπεη λα έρεη ιόγν 

ζηελ επηινγή δηεπζπληή. Θα ήζεια λα είλαη πην ιεπηνκεξήο ε αμηνιόγεζε. Να είλαη 

πεξηγξαθηθή θαη όρη ηειεζίδηθε κε έλα λαη ή κε έλα όρη. Με θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα 
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ώζηε λα είλαη πην δίθαηε θαη πην απνδνηηθή θαη γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηεπζπληέο» (Π12/ 

Πξνζνληνχρα). 

«Θεσξώ όηη πξέπεη λα έρνπλ άπνςε νη ζπλάδειθνη κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα 

ηνλ δηεπζπληή, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα ηνλ 

θξίλνπλ… Θα έπξεπε λα ππάξρεη αηηηνινγεκέλε άπνςε θαηαξρήλ… όρη απηό… Ννκίδσ 

όηη θαη εζύ πξέπεη λα έρεηο ην ζάξξνο λα ηνλ θξίλεηο επώλπκα θαη λα πεηο ηελ άπνςή 

ζνπ… γηαηί ζεσξείο όηη πξέπεη ή δελ πξέπεη λα είλαη ζ’ απηή ηε ζέζε… γηαηί λα 

θξπβόκαζηε δειαδή» (Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

«Ο ζύιινγνο δηδαζθόλησλ είλαη ην θπξίαξρν όξγαλν, άξα είλαη λνκίδσ 

απαξαίηεην ην λα κπνξεί λα εθθέξεη άπνςε αλαθνξηθά κε ην πξόζσπν ηνπ δηεπζπληή ν 

νπνίνο δηνηθεί ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηεί…» 

ΔΡ: Δζείο λνκίδεηε όηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ε άπνςε ηνπ ζπιιόγνπ 

δηδαζθόλησλ; 

«Δλλνείηαη… Αιιά, λαη ζα έπξεπε λα εθθξάδνπλ ηε γλώκε ηνπο ελππόγξαθα - γηα κέλα 

- ν θαζέλαο θαη αηηηνινγεκέλα» (Π6/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

Οη δχν ηειεπηαίεο πιεξνθνξήηξηεο ζπκκεηείραλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο 

δηεπζπληψλ ην 2015 ρσξίο λα θαηαθέξνπλ λα επηιεγνχλ ζε θάπνηα ζέζε επζχλεο. 

Αθφκε θαη έηζη φκσο, ζεσξνχλ πσο νη ζχιινγνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ιφγν θαηά ηελ 

επηινγή ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Σαπηφρξνλα πέληε άηνκα ηνπ δείγκαηνο, δηαθσλνχλ γεληθφηεξα κε ηνλ λφκν 

4327/2015, ζεσξνχλ φκσο πσο ε άπνςε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζε έλαλ ηξφπν επηινγήο δηεπζπληψλ, λα κελ απνηειεί φκσο έλα απφ ηα 

κεηξήζηκα θξηηήξηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο δηεπζπληψλ/ληξηψλ θαη ρσξίο λα 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ θξηηήξην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηελ Π14, απηφ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί κέξνο κηαο ζπλνιηθφηεξεο αμηνιφγεζεο: 

«Θα ζπκθσλήζσ απνιχησο κε ην ηΔ πνπ ηελ έθξηλε αληηζπληαγκαηηθή γηα 

ηνπο ιφγνπο αθξηβψο πνπ ηελ έθξηλε αληηζπληαγκαηηθή… Σώξα αλ κε ξσηάηε γηα ηε 

ινγηθή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπιιόγνπ ζηελ επηινγή ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

θαη αθόκα θαη ησλ άιισλ ζηειερώλ, ησλ ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ θαη ησλ δηεπζπληώλ, 

ζεσξώ όηη απηό είλαη κηα ζεηηθή θαηεύζπλζε. Θεσξώ όηη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ, αιιά 

ζην πιαίζην κηαο ζπλνιηθόηεξεο αμηνιόγεζεο δειαδή ζην πιαίζην αμηνιόγεζεο είηε κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο είηε ζηειερώλ εθπαίδεπζεο… εθεί έλα πνζνζηό ζα κπνξνύζε 

πξαγκαηηθά λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ γλώκε πνπ έρεη ν πθηζηάκελνο γηα ην πσο δηνηθεί ν 

πξντζηάκελόο ηνπ. Γελ ην ζεσξώ θαθό. Σν ζεσξώ ίζα ίζα θαη έλαλ αζθαιή ηξόπν πνπ 
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δηαζθαιίδεη ηνπιάρηζηνλ όηη αλαγλσξίδεηαη ζ’ έλα minimum επίπεδν ε δνπιεηά πνπ 

θάλεη θαλείο ζην ζρνιείν ηνπ. Δίλαη κία αμηνιόγεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη» (Π14/ Πξψελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Γχν άιια άηνκα ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ πσο είλαη θαιή ηδέα ε ζπκκεηνρή 

ησλ ζπιιφγσλ, αιιά κφλν γλσκνδνηηθά. 

«Δληάμεη, ην όηη δόζεθε ιόγνο ζην ζύιινγν δηδαζθόλησλ ήηαλ έλα ζεηηθό… 

Σνπιάρηζηνλ γλσκνδνηηθά, λαη. Πξέπεη, βέβαηα. Ο δηεπζπληήο έρεη άκεζε ζρέζε κε ην 

ζύιινγν δηδαζθόλησλ νπόηε ελλνείηαη πξέπεη λα έρεη ιόγν ν ζύιινγνο» (Π3/ 

Πξνζνληνχρα). 

«Ναη, ζην 2017 πνπ έγηλε ήηαλ κηα ραξά δίλνπλ δειαδή έλα κηθξό πνζνζηό. Έλα 

από ηα θξηηήξηα κπνξεί λα είλαη θαη ε άπνςε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, όρη όκσο λα 

βαζίδνληαη γηα ηελ επηινγή ζηειερώλ ζηελ άπνςε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ…» (Π11/ 

Γηεπζχληξηα). 

Αθφκε, έλαο ππνςήθηνο δηεπζπληήο ην 2015, ν νπνίνο δελ θαηάθεξε λα 

θαηαιάβεη θάπνηα δηεπζπληηθή ζέζε, έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε, θαζψο ζεσξεί πσο νη 

δηεπζπληέο δελ πξέπεη λα επηιέγνληαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο. 

«Δδώ ηώξα… πξέπεη λα μεθαζαξίζσ θάηη… δε ζπκθσλώ θαζόινπ κε ην λόκν 

ηνπ 2015. Ννκίδσ όηη νη ζπλάδειθνη πξέπεη λα έρνπλ ιόγν ζηελ επηινγή ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, αιιά κε ηνλ ηξόπν πνπ έγηλε ην 2015 ήηαλ πέξα γηα πέξα 

ιαλζαζκέλν. Γε κηιάσ επεηδή είκαη παζώλ. Πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη όηη όηαλ 

θάπνηνο θξίλεηαη γηα νπνηαδήπνηε ζέζε πξέπεη λα θξίλεηαη από αλώηεξνπο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε από ζπλαδέιθνπο, νη νπνίνη κέζα ζην ζρνιείν θαηά θάπνην ηξόπν είλαη 

θαηώηεξνη, γηαηί ν δηεπζπληήο είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο» (Π1/ Τπνςήθηνο 

Γηεπζπληήο ην 2015). 

Σέινο, κηα πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα δηαθσλεί κε ηελ έθθξαζε 

γλψκεο ησλ ζπιιφγσλ, φπσο απηή έγηλε ην 2015, δηφηη εθηηκά πσο δεκηνπξγνχληαη 

ζρέζεηο εμάξηεζεο: 

«Ωξαία! Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα δε κε βξίζθεη θαζόινπ ζύκθσλε. 

Απνθιεηζηηθά δειαδή ν ζύιινγνο λα επηιέγεη ην δηνηθεηηθό ηνπ πξντζηάκελν. Γε κε 

βξίζθεη ζύκθσλε, δηόηη δεκηνπξγνύληαη ζρέζεηο εμάξηεζεο από ηνλ ςεθηζκέλν πξνο 

ηνπο ςεθίζαληεο θαη απηέο νη ζρέζεηο πξέπεη λα ζπάλε, δηόηη ε δηνίθεζε πξέπεη λα έρεη 

ηελ απξνζσπνιεςία θαη λα ελεξγεί κε βάζε ην θνηλό ζπκθέξνλ, ηελ ηζνλνκία ησλ 

πνιηηώλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. Άξα, δελ κπνξεί λα ζεσξνύληαη θάπνηνη 

πειαηεηαθά ςεθνθόξνη θαη λα εμππεξεηνύληαη θαη θάπνηνη όρη. Ξέξεηε όηη πνιιέο θνξέο 
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νη ζύιινγνη… δελ μέξσ αλ έρεη γίλεη θαη ηώξα… αμίδεη λα εξεπλεζεί… δελ 

ρξεζηκνπνίεζαλ θξηηήξηα γηα λα ςεθίζνπλ ηνλ πξντζηάκελό ηνπο, πνπ είραλ ζρέζε 

πξαγκαηηθά κε ην αζθνύκελν έξγν (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Αληηξξήζεηο δηαηππψζεθαλ γηα ηελ ςεθνθνξία θαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Μπαθάιπαζε, φηη ελέρνπλ πνιηηηθέο, θνκκαηηθέο θαη αηνκηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη 

έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο (Μπαθάιπαζε, 2016). 
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4.5  Οι  ζςνέπειερ ηος Ν.4327/2015 ζε ζσέζη με ηη ζςμμεηοσή ηυν 

γςναικών 

ηελ πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο, γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 

Νφκνπ 4327/2015, ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο επηινγήο λα 

απνηειεί θίλεηξν γηα αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ, ζηηο 

δηαδηθαζίεο επηινγήο δηεπζπληψλ/ληξηψλ, ην απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε είλαη κηα 

απφιπηε δηρνγλσκία. Έμη απφ ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο, ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζα βνεζήζεη ηηο γπλαίθεο λα ζπκκεηέρνπλ πην καδηθά ζηε 

δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο επζχλεο. Σελ ίδηα ψξα έμη άιια άηνκα, απνξξίπηνπλ απηή ηελ 

πξννπηηθή, ελψ έλα άηνκν δελ κπνξνχζε λα θάλεη θακία εθηίκεζε θαη γη‟ απηφ δελ 

ήζειε λα εθθξάζεη  άπνςε. Σέινο ππήξρε θαη έλα άηνκν πνπ ζεσξεί πσο ίζσο ζα 

κπνξνχζε λα παίμεη θάπνην ξφιν, φρη φκσο ζεκαληηθφ θαη αλ ππάξμεη αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ, απηή ζα ήηαλ κηθξή. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηέζζεξηο γπλαίθεο θαη δχν άλδξεο, ζεσξνχλ πσο ν ηξφπνο 

επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ, πνπ εθαξκφζηεθε γηα κία θαη κνλαδηθή θνξά ην 

2015 θαη πξνέβιεπε ηε κνξηνδνηνχκελε άπνςε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θάζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο σο έλα απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο, κπνξεί λα σζήζεη πεξηζζφηεξεο 

γπλαίθεο λα δηεθδηθήζνπλ ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ. Θεσξείηαη πσο ν 

παξαθηλεηηθφο ξφινο ησλ ζπλαδέιθσλ κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα πνιιέο 

γπλαίθεο, δεδνκέλνπ πσο νη ζχιινγνη δηδαζθφλησλ, φπσο αλαιχζεθε ζε άιιε 

ελφηεηα, γπλαηθνθξαηνχληαη: 

«Πηζηεύσ όηη κηα γπλαίθα αλ ήηαλ απνθαζηζκέλε λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε, ν 

ηξόπνο δε ζα ήηαλ απηόο πνπ ζα ηε ζηακαηνύζε ηδηαίηεξα, δειαδή ζα πήγαηλε θαη ζε 

έλα ζπκβνύιην επηινγήο, ζα πήγαηλε θαη εθεί». 

ΔΡ: Μηα γπλαίθα πνπ δελ είλαη ηόζν απνθαζηζκέλε; 

«Ίζσο όκσο… απηό ζέισ λα πσ …  ίζσο όκσο, όηαλ είλαη κέζα ζην ζύιινγν θαη 

βιέπεη όηη είλαη απνδεθηή, όηη είλαη δεκνθηιήο θαη όηη ηελ παξνηξύλνπλ νη 

ζπλαδέιθηζζεο θαη  νη ζπλάδειθνη λα αλαιάβεη, ηόηε πηζηεύσ όηη κπνξεί λα ην ηνικήζεη 

ην βήκα πην εύθνια. Δπνκέλσο, ζεσξώ όηη κπνξεί λα παίμεη ζε θάπνηεο 

πξνζσπηθόηεηεο γπλαηθείεο έλα ξόιν» (Π5/ Γηεπζπληήο). 

«Θα κπνξνύζε, λαη… ζίγνπξα… Ναη, είλαη πην εύθνιν, πνιύ πην εύθνιν γηα ηε 

γπλαίθα, γηαηί ηε γλσξίδνπλ… γλσξίδεηαη θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο…  Παξακεξίδνληαη 

θάπνηνη άιινη παξάγνληεο πνπ δε ζα δεκηνπξγνύζαλ ηηο αλαζηνιέο, πεξηνξίδνληαη απηνί 
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νη παξάγνληεο, είλαη κέζα ζε κηα νκάδα πνπ ηνπο γλσξίδεη, γλσξίδνληαη θαη ζα 

κπνξνύζε λαη» (Π7/ Γηεπζπληήο). 

«Ναη, ζα απνηεινύζε πηζηεύσ… Γηαηί ν ζπλάδειθνο έρεη γλώκε όρη κόλν γηα ην 

δηεπζπληή, είρε γλώκε θαη γηα ηνλ άιιν ζπλάδειθν ν νπνίνο έθαλε δηεπζπληήο γηα άιιν 

ζρνιείν θαη γηα κία γπλαίθα θαη γηα νπνηνλδήπνηε θαη πηζηεύσ όηη κέζα από θεη ίζσο 

λα κπνξνύζαλ νη γπλαίθεο λα ην απνθαζίζνπλ… λα θάλνπλ ην βήκα» (Π4/ 

Γηεπζχληξηα). 

 Σα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε πσο γηα ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε γλψκε θαη ε παξαθίλεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ κηα δηεπζπληηθή ζέζε (Φαζνπιήο, 

Κνπηξνπκάλνο, & Αιεμφπνπινο, 2008). 

Άιινη πηζηεχνπλ πσο ζα απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, επεηδή ζα αξζεί ην 

εκπφδην ηεο  ζπλέληεπμεο, πνπ απφ φηη δηαθάλεθε ζε άιιε ελφηεηα, απνηεινχζε 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα έλαλ αξηζκφ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. 

«…πνπ δεζκεύεζαη ιίγν από ην βάξνο ηεο ζπλέληεπμεο θαη όια απηά. Ναη, εληάμεη 

ζίγνπξα. ίγνπξα βγάδνληαο ην βάξνο απηό, είλαη πην εύθνιε γηα ηηο γπλαίθεο ε 

απόθαζε ηνπ λα δηεθδηθήζνπλ. Ναη, ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη έλα θίλεηξν…» (Π3/ 

Πξνζνληνχρα). 

Σαπηφρξνλα, άιιεο ηέζζεξηο γπλαίθεο θαη αθφκε δχν άλδξεο ηνπ δείγκαηνο, 

πηζηεχνπλ πσο δε ζα ππάξμεη θακία δηαθνξνπνίεζε, ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ, σο ζπλέπεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ επηινγήο δηεπζπληψλ/ληξηψλ. 

Θεσξνχλ πσο φηαλ ζα έξζεη ε ψξα κηα γπλαίθα λα ζθεθηεί ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη 

ππνςήθηα γηα λα δηεθδηθήζεη κηα δηεπζπληηθή ζέζε, ζα απνηξαπεί απφ ηε 

δηαδεδνκέλε αληίιεςε φηη “νη γπλαίθεο δελ ςεθίδνπλ γπλαίθεο” θαη ζα απνζχξεη έηζη 

ηελ θηινδνμία ηεο. Άξα, σθειεκέλνη ζα είλαη θαη πάιη νη άληξεο ππνςήθηνη. 

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα: 

 «Οη γπλαίθεο δελ ςεθίδνπλ γπλαίθεο. Πξώηα απ’ όια νη γπλαίθεο είλαη 

αληαγσληζηηθέο πξνο ην θύιν ηνπο, δελ είλαη αιιειέγγπεο, δηόηη αηώλεο ηώξα ηνπο 

ειιηπείο πόξνπο έπξεπε ε γπλαίθα λα ηνπο δηαρεηξηζηεί πξνο όθεινο ηεο νηθνγέλεηάο 

ηεο, ηνπ εαπηνύ ηεο. Δπνκέλσο, ζε απηή ηε δηακάρε γπλαίθαο πξνο γπλαίθα έρεη 

αλαπηπρζεί έλαο αληαγσληζκόο, ν νπνίνο είλαη ρξόλσλ, δελ έρεη θαηνλνκαζηεί, δελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί από ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη γηα απηό ην ιόγν δελ κπνξνύκε λα ηνλ 

πνιεκήζνπκε. Οη γπλαίθεο κπνξνύλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο ε κία κε ηελ άιιε. Δδώ 
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κπαίλνπλ θαη νη δηαθπιηθέο ζρέζεηο όπνπ ε πθέξπνπζα ζπκπάζεηα, ε αλνκνιόγεηε 

ζεηηθή δηάζεζε, έλαο αληαγσληζκόο ελδερνκέλσο θαη ζε απηό ην επίπεδν κπνξεί λα 

δίλεη πξνβάδηζκα ζηνλ άληξα θαη όρη ζηε γπλαίθα, όηαλ ςεθίδνπλ. Καη ηέινο βέβαηα ην 

γεγνλόο όηη ε θνηλσληθή αλαπαξάζηαζε ηεο δηνίθεζεο είλαη αληξηθή. Άξα, 

αθνινπζώληαο απηό ην πξόηππν όζνη δελ ην πνιπζθέθηνληαη, όηαλ ξίρλνπλ ηελ ςήθν 

ηνπο ζηελ θάιπε κπνξεί λα αθνινπζνύλ ην πξόηππν αζπλείδεηα θαη λα πάλε ζηνλ άληξα 

ππνςήθην» (Π13/ Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

«Θα κπνξνύζε αλ νη γπλαίθεο ήηαλ ζπλεηδεηνπνηεκέλεο θαη εκπηζηεπόληνπζαλ 

ηηο άιιεο γπλαίθεο. Γπζηπρώο, ην έρσ αθνύζεη πάξα πνιιέο θνξέο … επηθξαηεί ε άπνςε 

όηη πξνηηκώ έλαλ άληξα δηεπζπληή, γηαηί νη γπλαίθεο είλαη πην ζθιεξέο ζαλ 

δηεπζύληξηεο.  Γελ μέξσ απηή ε άπνςε από πνπ έρεη πξνθύςεη… είλαη έλα ζηεξεόηππν 

θαη απηό πνπ ππάξρεη, νπόηε ζεσξώ όηη κηα γπλαίθα δπζθνιεύεηαη λα ςεθίζεη ή λα 

πξνηείλεη κηα γπλαίθα γηα δηεπζύληξηα, γηαηί θνβάηαη απηό ην πξάγκα. Τπάξρεη ε άπνςε 

όηη αθνύ έρεηο θαηαθέξεη λα μεπεξάζεηο όια ηα εκπόδηα θαη λα αλεβείο ζε απηό ην 

βήκα… έρεηο αιιάμεη θαη ζαλ ραξαθηήξαο, ζέιεηο λα δείμεηο όηη κπνξείο, άξα ζα γίλεηο 

πην ζθιεξή από έλαλ άληξα γηα λα απνδείμεηο όηη όλησο κπνξείο θαη όηη όλησο αμίδεη 

λα βξίζθεζαη ζ’ απηή ηε ζέζε» (Π9/ Τπνςήθηα Γηεπζχληξηα ην 2015). 

«ρη. Σν ιέσ κε ηελ εμήο έλλνηα. Καηαξρήλ, όπσο ζαο εμήγεζα θαη πξηλ, εάλ νη 

γπλαίθεο ππνζηήξηδαλ γπλαίθεο ζηηο ςεθνθνξίεο ζα ήκαζηαλ πεξηζζόηεξεο ζην 

ζπλδηθαιηζκό, πεξηζζόηεξεο βνπιεπηίλεο, πεξηζζόηεξεο ππνπξγίλεο, πεξηζζόηεξεο 

παληνύ. Γελ ππάξρεη απηό. εκαίλεη όηη ην πξόβιεκα, ην δήηεκα είλαη πνιύ βαζύηεξν, 

έρεη λα θάλεη κε ηελ αληίιεςε πνπ νη ίδηεο νη γπλαίθεο δηακνξθώλνπλ γηα ην θύιν καο 

θαη απηή ε αληίιεςε θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά από ηελ ώξα πνπ γελληόκαζηε θαη δελ 

είλαη θαζόινπ εύθνιν λα μεπεξαζηεί αθόκε θαη από καο πνπ ππνηίζεηαη όηη κπήθακε ζε 

δηαδηθαζίεο θαη πνιεκήζακε θαη θάλακε ηελ πνξεία δσήο πνπ θάλακε…» (Π14/ Πξψελ 

Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα). 

Σέινο, ππήξρε θαη κηα γπλαίθα ε νπνία ζεσξεί πσο ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ 

ησλ ζπιιφγσλ ζηε βάζε κνξηνδνηνχκελσλ θξηηεξίσλ ζα κπνξνχζε λα παίμεη θάπνην 

ξφιν, φρη φκσο ηέηνην πνπ λα είλαη ζεκαληηθφο: «Κάπνην ξόιν λαη. Γε ζα κπνξνύζα 

λα είκαη όκσο απόιπηε ζ’ απηό ην πξάγκα…» (Π8/ Γηεπζχληξηα). 

Δζηηάδνληαο ιίγν πεξηζζφηεξν ζηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη πσο ππάξρεη κεηαμχ ηνπο έλαο 

νινθάλεξνο δηραζκφο. Απφ ηε κηα, ζε απηνχο πνπ πηζηεχνπλ πσο κε ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ, ζα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ ζα 
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δηεθδηθήζνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο, βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξεο ηεο νκάδαο 

“πξνζνληνχρεο” (ε κηα δελ πήξε ζέζε), νη δχν “δηεπζπληέο” θαη νη δχν “δηεπζχληξηεο” 

(πηζαλφλ θαη νη ηξίηε). Απφ ηελ άιιε ζε απηνχο πνπ ζεσξνχλ πσο δε ζα ππάξμεη 

θακία βειηίσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ, βξίζθνληαη νη δχν “πξψελ πεξηθεξεηαθέο 

δηεπζχληξηεο”, έλαο “δηεπζπληήο” θαη ηα ηξία άηνκα ηεο νκάδαο “ππνςήθηνη 

δηεπζπληέο ην 2015”, πνπ δελ θαηάθεξαλ λα θαηαιάβνπλ θάπνηα ζέζε. Σν γεγνλφο 

απηφ εθηηκνχκε πσο ζπληέιεζε λα δεκηνπξγεζεί θαη ε άπνςε ηνπο ζην ηειεπηαίν 

απηφ εξψηεκα. 
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5. ςμπεπάζμαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ δηεθπεξαηψζεθε κε ηε ρξήζε 

πνηνηηθήο κεζνδνινγηθήο έξεπλαο, ήηαλ αθελφο ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ γηα ηηο 

αηηίεο ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη αθεηέξνπ ε αλίρλεπζε ηεο πηζαλφηεηαο ν ηξφπνο 

επηινγήο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4327/2015, λα 

απνηειέζεη θίλεηξν γηα  πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο, λα δηεθδηθήζνπλ ηηο ζέζεηο επζχλεο. 

Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζε έλα δείγκα πνπ απνηεινχληαλ απφ δηαθνξεηηθνχο 

πιεξνθνξεηέο θαζψο βαζηθή επηδίσμε ηεο έξεπλαο ήηαλ ε φζν ην δπλαηφλ 

ζθαηξηθφηεξε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γηα ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, 

επηβεβαίσζαλ πσο ε ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

είλαη έλα πνιπζχλζεην θαηλφκελν, θαζψο ελνρνπνηνχληαη πιήζνο αηνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ παξαγφλησλ, επηβεβαηψλνληαο έηζη θαη άιιεο παξφκνηεο 

έξεπλεο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 1999∙ Γαξάθε, 2007∙ Pirouznia, 2013). 

Αλαιπηηθφηεξα, φινη νη πιεξνθνξεηέο ζπκθσλνχλ πσο νη νηθνγελεηαθέο 

επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ησλ γπλαηθψλ, απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

ππναληηπξνζψπεπζε ηνπο ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ. Φαίλεηαη πσο νη 

απφςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζπλερίδνπλ 

λα βάδνπλ θξαγκνχο ζηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ γπλαηθψλ θαη πσο ππάξρεη 

αθφκε κεγάιε απφζηαζε πξνθεηκέλνπ λα  επηηεπρζεί ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο 

νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ γπλαηθψλ. Ζ Υαηδεπαλαγηψηνπ 

(2003) αλαθέξεη πσο νη γπλαίθεο επηθαινχληαη ηηο νηθνγελεηαθέο επζχλεο θαη ηε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ, γηα ηε ρακειή εθδήισζε ελδηαθέξνληνο  γηα ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Έλαλ δεχηεξν παξάγνληα απνηειεί ην ζηεξεφηππν «δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο», 

ε πεπνίζεζε δειαδή πσο νη άληξεο είλαη πην ηθαλνί δηνηθεηέο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη θηιφδνμεο γπλαίθεο λα αληηκεησπίδνληαη εμαξρήο πην απζηεξά θαη λα 

ακθηζβεηνχληαη νη δηνηθεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ελψ νη άληξεο ζπλήζσο θξίλνληαη εθ 

ηνπ απνηειέζκαηνο. Απηφ ην απνηέιεζκα ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε πσο «έρεη 

δηακνξθσζεί κηα αληίιεςε κχζνο, πσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ 
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θαζεθφλησλ, απαηηνχληαη αλδξηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο» 

(Μαξαγθνπδάθε, 1997: 221). 

Έλαλ ηξίην απνζαξξπληηθφ παξάγνληα, απνηειεί ε έιιεηςε γπλαηθείσλ 

πξνηχπσλ δηεπζπληξηψλ. Σν γεγνλφο πσο δελ ππάξρνπλ αξθεηέο γπλαίθεο ζε 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο, έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ παξαθηλνχληαη νη γπλαίθεο λα 

δηεθδηθήζνπλ πην έληνλα ηελ αλέιημή ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ζπληεξείηαη ε 

δηακνξθσκέλε αλδξνθξαηνχκελε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ έιιεηςε πξνηχπσλ αλαθέξεηαη 

θαη απφ ηνπο Bosire Mwebi & Lazaridou (2008), θαζψο νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ 

έξεπλα νκνιφγεζαλ πσο ην γεγνλφο πσο δελ παξαηεξνχλ άιιεο γπλαίθεο ζε εγεηηθέο 

ζέζεηο, έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν θαη ζηηο δηθέο ηνπο θηινδνμίεο.  

Αθφκε, είλαη εκθαλέο φηη θαη ζήκεξα νη γπλαίθεο ζπλερίδνπλ λα 

απνζαξξχλνληαη αξθεηά ζπρλά απφ ηνπο άλδξεο- ζπδχγνπο θαη απφ ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν. πγθεθξηκέλα, αλαδεηθλχεηαη πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ζχδπγνη 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηηο θαξηέξεο ησλ ζπδχγσλ, είηε γηα ιφγνπο 

αληαγσληζκνχ, είηε επεηδή δελ επηζπκνχλ λα επηβαξπλζνχλ νη ίδηνη κε πεξηζζφηεξεο 

νηθνγελεηαθέο επζχλεο. Αθφκε, φκσο θαη αλ μεπεξάζνπλ απηφ ην εκπφδην, θαίλεηαη 

πσο ππάξρεη  απνζάξξπλζε ησλ γπλαηθψλ θαη απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξίγπξν 

θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη γπλαίθεο κε θηινδνμίεο δελ ελζαξξχλνληαη λα 

ζπλερίζνπλ λα δηεθδηθνχλ ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπο κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο ηθαλνπνίεζε. 

Ζ ρακειή απηνπεπνίζεζε εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ ελνρνπνηήζεθε σο έλαο 

αθφκε παξάγνληαο, γηα ηε κεησκέλε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο. 

Απηή ε αξλεηηθή απηναληίιεςε κπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε επεηδή νξηζκέλεο γπλαίθεο 

ληψζνπλ πσο δε ζα θαηαθέξνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο κηαο ζέζεο 

επζχλεο, είηε επεηδή ληψζνπλ πσο δε ζα είλαη απνδεθηέο απφ ηνπο άληξεο 

πθηζηακέλνπο. 

Δπίζεο, ε κε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ 

ζπλδηθαιηζκφ έρεη επηζεκαλζεί σο ζνβαξφο παξάγνληαο  απνζάξξπλζεο ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηε  ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ. Θεσξείηαη πσο ε 

ελεξγή ελαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ ζα είρε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα  αθελφο επεηδή ζα ελδπλάκσλε ςπρνινγηθά ηηο γπλαίθεο θαη αθεηέξνπ 

επεηδή ζα  απνθηνχζαλ  πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ 

ελδερνκέλσο λα απνδεηθλχνληαλ ρξήζηκνη. Σν γεγνλφο πσο απνηειεί πεδίν πνπ 
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αζρνινχληαη θπξίσο άλδξεο, απνηειεί έλα αθφκε εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

γπλαηθψλ γηα θαηάιεςε ζέζεσλ επζχλεο. 

Σα θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ, απνηεινχλ θαη απηά ηξνρνπέδε γηα ηηο 

θηινδνμίεο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη άληξεο θαζψο ππεξηεξνχλ ζε δηνηθεηηθή 

εκπεηξία, απνθηνχλ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ γπλαηθψλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

κνξηνδφηεζεο. Αλ ζπλππνινγηζζεί θαη ην γεγνλφο πσο νη γπλαίθεο δπζθνιεχνληαη 

πεξηζζφηεξν, θπξίσο ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, λα ζπγθεληξψζνπλ  

επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδψλ, θαηαιαβαίλεη θαλείο γηαηί ηα θαηλνκεληθά αληηθεηκεληθά 

θξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ, απνηεινχλ έλα αθφκε εκπφδην γηα ηηο γπλαίθεο θαη έλα 

αθφκε πεδίν πνπ νη άληξεο απνθηνχλ πξνβάδηζκα.  

Σέινο, έλαο αθφκε ζεζκηθφο παξάγνληαο πνπ αλέθπςε απφ ηελ έξεπλα, σο 

ηδηαίηεξα ζνβαξφο ιφγνο γηα ηελ ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο, είλαη ν ξφινο πνπ παίδνπλ ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θαη νη 

ελνρνπνηεκέλεο, απφ πνιινχο, ζπλεληεχμεηο πνπ δίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο επηινγήο δηεπζπληψλ. Σα ζπλήζσο αλδξνθξαηνχκελα ππεξεζηαθά 

ζπκβνχιηα, θαίλεηαη λα  αμηνινγνχλ ηηο  γπλαίθεο κε πην απζηεξφ ηξφπν, κε ζπλέπεηα 

νη γπλαίθεο λα πθίζηαληαη κηα αθφκε δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο.  Σαπηφρξνλα 

ε ζπλέληεπμε απνηειεί απφ κφλε ηεο απνζαξξπληηθφ παξάγνληα θαζψο πνιιέο 

γπλαίθεο, γλσξίδνληαο ηελ ππνθεηκεληθφηεηα πνπ ηε ραξαθηεξίδεη  δελ επηρεηξνχλ λα 

ζέζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ/ληξηψλ. Με ηα παξαπάλσ 

ζπκθσλεί θαη ε Σζηθαιάθε (2006) πνπ αλαθέξεη πσο παξαηεξείηαη δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε, απφ ην ζπκβνχιην επηινγήο, ησλ γπλαηθψλ ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλδξψλ, αλεμαξηήησο εάλ ζπκκεηέρνπλ γπλαίθεο ζε απηφ. 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, απφ ηηο απφςεηο ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ, πξνέθπςαλ νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο, σο πξνο ηα αίηηα ηεο 

ππναληηπξνζψπεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο. πγθεθξηκέλα, άλδξεο 

θαη γπλαίθεο ζπκθσλνχλ πσο νη παξάγνληεο «νηθνγελεηαθέο επζχλεο», «ην 

ζηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο», «ε κε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ 

πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ» θαη ηα «ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα», απνηεινχλ 

νπζηαζηηθνχο παξάγνληεο πνπ βάδνπλ θξαγκνχο ζηηο γπλαηθείεο θηινδνμίεο γηα 

αλέιημε.  

Αληίζεηα, ππάξρεη δηαθσλία γηα  κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο φπσο: «ε 

απνζάξξπλζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν», «ε έιιεηςε γπλαηθείσλ 

πξνηχπσλ», «ε απνζάξξπλζε απφ ηνπο ζπδχγνπο», «ηα θξηηήξηα επηινγήο 
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δηεπζπληψλ», θαη «ην γξαθεηνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο». Οη 

παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα θαη θαίλεηαη λα απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν  

ηηο γπλαίθεο, ζε ζρέζε πάληα κε ηνπο άλδξεο πιεξνθνξεηέο ηνπ δείγκαηνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο αηνκηθνχο παξάγνληεο «ρακειή απηνεθηίκεζε» θαη «έιιεηςε 

θηινδνμηψλ» νη άλδξεο είλαη ιηγφηεξν απζηεξνί απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο. 

ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, απφ ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο, 

ζπλάγεηαη πσο άλδξεο θαη γπλαίθεο δηνηθνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, φηαλ βξίζθνληαη 

ζηε δηεχζπλζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη άλδξεο ζεσξνχληαη πην επέιηθηνη, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ ηππηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ελψ νη γπλαίθεο πην απζηεξέο κε ηα 

δηεθπεξαησηηθά δεηήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηαθνξέο εληνπίδνληαη θαη ζηνλ 

ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο νη γπλαίθεο ζεσξνχληαη πην απηαξρθέο απφ ηνπο 

άλδξεο. Μηα αθφκε δηαθνξά πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο, είλαη νη 

δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, κε ηηο γπλαίθεο λα ζεσξνχληαη πην πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα. Σέινο, δηαθνξέο εληνπίδνληαη θαη ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, φπνπ νη γπλαίθεο ελνρνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ππννκάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηνηθήζνπλ θαιχηεξα. 

Καηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ ηέηαξηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, φπνπ 

εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ, φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ Ν. 

4327/2015, θαηαγξάθεηαη κε απφιπηε ζπκθσλία, πσο ε άπνςε ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο 

δηεπζπληψλ/ληξηψλ. Ζ πιεηνςεθία ππνζηεξίδεη πσο ε άπνςε ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ πξέπεη λα απνηειεί κνξηνδνηνχκελν θξηηήξην πνπ ζα πξνζκεηξάηαη καδί 

κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα. Καηαγξάθεηαη επίζεο ε κεηνςεθηθή άπνςε, γηα ζπκκεηνρή 

ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ, κε γλσκνδνηηθφ φκσο ραξαθηήξα, ρσξίο λα απνηειεί 

κνξηνδνηνχκελν θξηηήξην θαηά ηηο επηινγέο ησλ δηεπζπληψλ/ληξηψλ. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα δηεξεπλήζεθε ε πηζαλφηεηα ν 

ηξφπνο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4327/2015, λα απνηειεί επηπιένλ θίλεηξν γηα 

ηηο γπλαίθεο λα ζπκκεηέρνπλ πην καδηθά ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ. 

Καηαγξάθεηαη ε επηθξάηεζε κηα απφιπηεο δηρνγλσκίαο κεηαμχ ησλ απφςεσλ ηνπ 

δείγκαηνο. Σα κηζά άηνκα εθηηκνχλ πσο ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθνθξαηνχκελσλ 

ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ ζα κπνξνχζε λα παίμεη ξφιν ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ, θαζψο ε παξαθίλεζε 
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ησλ ζπλαδέιθσλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηηο γπλαίθεο. 

Αθφκε, ε απνθπγή ηεο ζπλέληεπμεο ζα απνηεινχζε θίλεηξν γηα θάπνηεο γπλαίθεο λα 

δηεθδηθήζνπλ ηηο ζέζεηο επζχλεο. Οη άιινη κηζνί εθηηκνχλ πσο δε ζα άιιαδε ηίπνηα, 

σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ, δηφηη ε άπνςε πσο «νη γπλαίθεο δελ ςεθίδνπλ 

γπλαίθεο», ζα ιεηηνπξγνχζε απνζαξξπληηθά γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ζα ζέιαλε λα 

επηδηψμνπλ θάπνηα δηεπζπληηθή ζέζε. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί πσο ε ππναληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη έλα 

ππαξθηφ δήηεκα, ην νπνίν δηαθάλεθε θαη απφ ηηο απφςεηο ησλ πιεξνθνξεηψλ ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Μηα γπλαίθα πνπ απνθαζίδεη λα δηεθδηθήζεη κηα ζέζε ζηειέρνπο 

ηεο εθπαίδεπζεο, έξρεηαη αληηκέησπε κε κηα ζεηξά απφ εκπφδηα, πνπ πξέπεη λα 

μεπεξάζεη, ηελ ψξα πνπ πνιιά απφ απηά δε θαίλεηαη λα απαζρνινχλ ηνπο άληξεο 

ζπλδηεθδηθεηέο ησλ ίδησλ αμησκάησλ. Μπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ν ζεκεξηλφο 

ηξφπνο επηινγήο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, απνηειεί κεραληζκφ πνπ αλαπαξάγεη ηελ 

ππάξρνπζα αλδξνθξαηνχκελε θαηάζηαζε. Έλαο κειινληηθφο ηξφπνο επηινγήο 

δηεπζπληψλ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ απηά ηα εκπφδηα, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ 

αδηθίεο πνπ πθίζηαληαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

λα δεκηνπξγεζεί εθείλν ην πιαίζην πνπ ζα είλαη πξαγκαηηθά ηζφηηκε ε πξφζβαζε ζηηο 

δηεπζπληηθέο ζέζεηο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαίλεηαη πσο ε ζπκκεηνρή ησλ  

ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ,  κπνξεί λα παίμεη θάπνην ξφιν θαη κε ηελ  έθθξαζε ηεο  

άπνςήο ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ εηθφλα γηα πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηα 

ζπκβνχιηα επηινγήο θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ κέζα ζε ιίγα 

κφιηο ιεπηά. 

Γηα πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα κπνξεί θαλείο λα πξνηείλεη λα γίλνπλ 

κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο πνζνηηθέο έξεπλεο, γηα λα επηηεπρζνχλ πην έγθπξα 

απνηειέζκαηα, απφ κεγαιχηεξν δείγκα. Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί κε 

πνηνπο ηξφπνπο ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ην Τπνπξγείν ηηο γπλαίθεο, ψζηε λα 

ζπκκεηέρνπλ καδηθφηεξα ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ησλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνπνηεζνχλ, πξνο φθεινο ηεο εθπαίδεπζεο, ηα γπλαηθεία δηνηθεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 
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Παπάπηημα 

 

 

Οδηγόρ ςνένηεςξηρ 

 

 

Γενικέρ επυηήζειρ: 

1. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε σο εθπαηδεπηηθφο; 

2. Πφζα ρξφληα είζηε ζε δηνηθεηηθή ζέζε ζην ζρνιείν; 

3. Γηαηειέζαηε δηεπζπληήο/ληξηα θαη ζε άιια ζρνιεία θαη αλ λαη ζε πνηα; 

4. Ση ζπνπδέο έρεηε θάλεη; 

5. Πνηα είλαη ε νηθνγελεηαθή ζαο θαηάζηαζε; 

6. ην ζρνιείν ζαο ππεξέρνπλ αξηζκεηηθά νη άληξεο ή νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί; 

 

α) ε ποια αίηια αποδίδεηαι ηο θαινόμενο ηηρ ςποανηιπποζώπεςζηρ ηυν 

γςναικών ζηιρ διεςθςνηικέρ θέζειρ ηηρ Ππυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ; 

1. Πψο εξκελεχεηε ην γεγνλφο φηη αλ θαη νη γπλαίθεο είλαη πιεηνςεθία ζηελ 

εθπαίδεπζε, απνηεινχλ κεηνςεθία ζηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο; 

2. Πνηεο ζεσξείηε σο ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππναληηπξνζψπεπζεο; 

3. Μπνξείηε λα καο δψζεηε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα απφ ηε κέρξη ηψξα εκπεηξία 

ζαο; 

4. Πνην απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο ζεσξείηαη ηνλ πην ζεκαληηθφ; Γηα 

πνην ιφγν; 

5. ΑΝ ΓΔΝ ΑΝΑΦΔΡΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΣΖ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΠΟΤ ΔΥΧ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΠΛΑ ΣΖ ΣΖΛΖ  ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ  - ΡΧΣΏ ΓΗΑ 

ΚΑΘΔ ΔΝΑΝ ΥΧΡΗΣΑ: 

6. Πηζηεχεηε φηη ε ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ νθείιεηαη ζε απξνζπκία ησλ 

γπλαηθψλ λα θαηαιάβνπλ ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο; 

7. Θεσξείηε φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ιηγφηεξα θίλεηξα ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο; 

8. Πηζηεχεηε πσο νη γπλαίθεο έρνπλ ιηγφηεξεο ηθαλφηεηεο θαη θηινδνμίεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άληξεο; 

9. Θεσξείηε πσο κπνξεί λα ππάξρεη δήηεκα έιιεηςεο απηνπεπνίζεζεο ή ρακειήο 

απηνεθηίκεζεο εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ; 
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10. Δίλαη εθηθηφ γηα κηα γπλαίθα λα ζπκθηιηψζεη ηηο νηθνγελεηαθέο ηεο  ππνρξεψζεηο 

κε ηηο απαηηήζεηο κηαο δηεπζπληηθήο ζέζεο;  

11. Ο θνηλσληθφο πεξίγπξνο ελζαξξχλεη ηηο γπλαίθεο ζηε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθψλ 

ζέζεσλ; 

12. Οη ζχδπγνη ελζαξξχλνπλ ηηο ζπδχγνπο, λα θάλνπλ ην βήκα πξνο ηα πάλσ; 

13. Τπάξρεη κηα δηακνξθσκέλε αληίιεςε φηη «δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο». Πνηα είλαη ε 

πξνζσπηθή ζαο γλψκε ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε απηή; 

14. Ζ έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ/ δηεπζπληξηψλ, κπνξεί λα απνηειεί εκπφδην; 

15. Πηζηεχεηε πσο ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ, επλννχλ ηηο γπλαίθεο λα 

δηεθδηθήζνπλ ηελ θαηάιεςε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ; 

16. πκκεηέρεηε ελεξγά ζηελ πνιηηηθή θαη ην ζπλδηθαιηζκφ; 

17. Θεσξείηε φηη ε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ πνιηηηθή θαη ην ζπλδηθαιηζκφ 

ζα απνηεινχζε πιενλέθηεκα γηα ηε δηεθδίθεζε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ; 

18. πκθσλείηε πσο ε ζχλζεζε ησλ Τπεξεζηαθψλ πκβνπιίσλ ζα κπνξνχζε λα 

παίμεη ξφιν ζηηο ηειηθέο επηινγέο Γηεπζπληψλ; 

19. Τπνπηεχεζηε πσο θνκκαηηθά θξηηήξηα κπνξεί λα παίδνπλ θάπνην ξφιν θαηά ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ; 

 

β) Γιοικούν με διαθοπεηικό ηπόπο οι άνδπερ και οι γςναίκερ, όηαν βπίζκονηαι 

ζηη διεύθςνζη ενόρ ζσολείος; 

1. Δίραηε πνηέ, ζηα ζρνιεία πνπ έρεηε δνπιέςεη,  γπλαίθα δηεπζχληξηα; 

2. Πηζηεχεηε πσο άλδξεο θαη γπλαίθεο, δηνηθνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κηα ζρνιηθή 

κνλάδα; 

3. ε πνηα ζεκεία θπξίσο εληνπίδεηε δηαθνξέο; 

ΑΝ ΥΡΔΗΑΣΔΗ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΜΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΚΑΠΟΗΔ ΑΠΟ ΣΗ 

ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΡΧΣΖΔΗ 

4. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ; 

5. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, εληφο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο; 

6. Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο; 
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γ) Πώρ κπίνοςν ηον «ανηιζςνηαγμαηικό» νόμο επιλογήρ διεςθςνηών ηος 2015, ζε 

ζσέζη με ηην εμπλοκή ηος ςλλόγος Γιδαζκόνηυν ζηην επιλογή Γιεςθςνηών; 

1. Ο ηξφπνο επηινγήο Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ εθαξκφζηεθε ην 2015, 

πξνέβιεπε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Πσο ην θξίλεηε 

απηφ; 

2. Πηζηεχεηε πσο ε άπνςε ησλ κειψλ ηνπ .Γ. πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο Γηεπζπληψλ; 

3. Με πνην ηξφπν; 

 

δ) Πώρ καηανοούν ηιρ ζςνέπειερ ηος «ανηιζςνηαγμαηικού» νόμος επιλογήρ 

διεςθςνηών ζε ζσέζη με ηιρ δςναηόηηηερ για μεγαλύηεπη ζςμμεηοσή ηυν 

γςναικών ζηη διαδικαζία επιλογήρ Γιεςθςνηών; 

1. Ο «αληηζπληαγκαηηθφο» λφκνο επηινγήο δηεπζπληψλ πξνέβιεπε ηελ εκπινθή ησλ 

πιιφγσλ Γηδαζθφλησλ, ν νπνίνο αλακθίβνια γπλαηθνθξαηείηαη. Απηφ ην γεγνλφο 

πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα παίμεη ξφιν ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ γπλαηθψλ 

πνπ δηεθδηθνχλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο; 

2. Αλ είραηε απέλαληί ζαο κηα γπλαίθα κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα γηα ηε 

δηεθδίθεζε κηαο δηεπζπληηθήο ζέζεο, ηη ζα ηε ζπκβνπιεχαηε; 
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ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ 

ΠΡΟΦΗΛ Φύλο: 

Άλδξαο 

(1) 

 

Φύλο: 

Άλδξαο (2) 

 

Φύλο:  

Γπλαίθα (3) 

 

Φύλο:  

Γπλαίθα 

(4) 

 

Φύλο:  

Άλδξαο (5) 

 

Φύλο:  

Γπλαίθα 

(6) 

 

Φύλο:  

Άλδξαο 

(7) 

 

Φύλο:  

Γπλαίθα 

(8) 

 

Φύλο:  

Γπλαίθα 

(9) 

 

Φύλο:   

Γπλαίθα  

(10) 

 

Φύλο:  

Γπλαίθα 

(11) 

 

Φύλο:  

Γπλαίθα 

(12) 

 

Φύλο:  

Γπλαίθα 

(13) 

 

Φύλο:  

Γπλαίθα 

(14) 

 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

Αηνκηθνί/ 

πξνζσπηθνί 

παξάγνληεο 

ΔΛΛΠΡΟ ΥΑΜΑΤΣ ΑΝΠΓΗΔΚΓ 

ΥΑΜΑΤΣ 

ΑΠΡΓΤΝ 

ΛΗΓΦΗΛ 

ΥΑΜΑΤΣ 

ΑΝΠΓΗΔΚΓ 

ΥΑΜΑΤΣ 

ΥΑΜΑΤΣ 

ΛΗΓΦΗΛ 

 

 

 

ΥΑΜΑΤΣ 

 

ΑΠΡΓΤΝ 

ΛΗΓΦΗΛ 

ΑΝΠΓΗΔΚΓ 

ΥΑΜΑΤΣ 

ΥΑΜΑΤΣ 

ΔΛΛΠΡΟ 

ΑΠΡΓΤΝ 

ΥΑΜΑΤΣ 

ΛΗΓΦΗΛ 

ΥΑΜΑΤΣ 

ΛΗΓΦΗΛ 

ΥΑΜΑΤΣ 

Κνηλσληθνί/ 

πνιηηηζκηθνί 

παξάγνληεο 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΑΠΤΕ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΑΠΤΕ 

ΔΜΟΡΓΚ 

ΑΠΚΟΗΠ 

ΑΠΚΟΗΠ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΑΠΤΕ 

ΑΠΚΟΗΠ 

ΑΠΤΕ 

ΣΓΑΝΣ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΑΠΚΟΗΠ 

ΑΠΤΕ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΣΓΑΝΣ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΑΠΤΕ 

ΑΠΚΟΗΠ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΔΛΤΠΓΟΜ 

 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΑΠΤΕ 

ΑΠΚΟΗΠ 

 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΑΠΤΕ 

ΑΠΚΟΗΠ 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΔΜΟΡΓΚ 

ΑΠΚΟΗΠ 

 

ΟΗΚΔΤΘ 

ΣΓΑΝΣ 

ΔΛΓΤΠΡ 

ΑΠΟΗΚΠ 

ΑΠΤΕ 

ΔΛΤΠΓΟΜ 

Θεζκηθνί/ 

ζπζηεκηθνί 

παξάγνληεο 

ΤΠΤΜΒ 

ΔΝΠΤΝ 

ΤΠΤΜΒ ΚΡΔΠΗΛ 

ΔΝΠΤΝ 

ΓΡΤΤ 

ΤΠΤΜΒ 

ΤΠΤΜΒ 

ΔΝΠΤΝ 

ΚΡΔΠΗΛ 

ΚΡΔΠΗΛ 

ΔΝΠΤΝ 

ΤΠΤΜΒ 

ΚΡΔΠΗΛ 

ΔΝΠΤΝ 

ΓΡΤΤ 

ΚΟΜΚΡΗΣ 

ΔΝΠΤΝ 

ΚΡΔΠΗΛ 

ΤΠΤΜΒ 

ΔΝΠΤΝ 

 ΚΡΔΠΗΛ 

ΚΡΔΠΗΛ 

ΔΝΠΤΝ 

ΓΡΤΤ 

ΤΠΤΜΒ 

ΚΡΔΠΗΛ 

ΔΝΠΤΝ 

ΤΠΤΜΒ 

ΚΟΜΚΡΗΣ 

ΔΝΠΤΝ ΚΡΔΠΗΛ 

ΔΝΠΤΝ 

ΤΠΤΜΒ 

ΔΝΠΤΝ 

ΤΠΤΜΒ 

ΚΟΜΚΡΗΣ 

ΚΡΔΠΗΛ 

ΔΝΠΤΝ 

ΤΠΤΜΒ 

ΚΟΜΚΡΗΣ 
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Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

Γηαθνξέο αλδξψλ 

γπλαηθψλ ζηνλ  

ηξφπν δηνίθεζεο 

ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ 

 

 

ΓΑΝΓΓ 

ΣΡΛΑΠ 

ΓΑΝΓΓ 

ΣΡΛΑΠ 

ΣΡΔΠΜΜ 

ΓΑΝΓΓ 

ΣΡΛΑΠ 

ΣΡΔΠ 

ΠΡΟΣΑΓΓ 

ΓΑΝΓΓ 

ΠΡΟΣΑΓΓ 

ΣΡΔΠΜΜ 

ΣΡΛΑΠ 

ΓΑΝΓΓ ΓΑΝΓΓ 

ΣΡΔΠΜΜ 

 ΓΑΝΓΓ 

ΠΡΟΣΑΓΓ 

ΓΓΑΝΓΓ ΓΓΑΝΓΓ 

 

ΓΓΑΝΓΓ 

ΣΡΛΑΠ 

ΓΓΑΝΓΓ 

 

ΓΑΝΓΓ 

ΣΡΛΑΠ 

ΣΡΔΠΜΜ 

ΠΡΟΣΑΓΓ 

ΓΑΝΓΓ 

 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

Απνηίκεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ 

.Γ. θαηά ηε 

δηαδηθαζία επηινγήο 

δηεπζπληψλ 

ΤΜΓΥΜ ΤΜΓ ΤΜΓΥΜ 

 

ΤΜΓ ΤΜΓ ΤΜΓ ΤΜΓ ΤΜΓ ΤΜΓ ΤΜΓ ΤΜΓΥΜ  ΤΜΓΥΜ ΤΜΓΥΜ 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015 

Γπλαηφηεηα γηα 

κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο 

δηεπζπληψλ 

ΚΑΤΞΠΓ ΚΑΤΞΠΓ ΑΤΞΠΓ ΑΤΞΠΓ ΑΤΞΠΓ ΚΑΤΞΠΓ ΑΤΞΠΓ ΜΑΤΞΠΓ ΚΑΤΞΠΓ ΑΤΞΠΓ ΑΤΞΠΓ ΚΑΤΞΠΓ ΚΑΤΞΠΓ ΚΑΤΞΠΓ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Άλδξαο (1) 

Ηδηφηεηα: Με επηιεγείο ζηηο επηινγέο Γηεπζπληψλ ηνπ 2015 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 30 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, Δμνκνίσζε, 2ν Πηπρίν, 

Μεηαπηπρηαθφ (νινθιεξψλεηαη) 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Άγακνο, ρσξίο ηέθλα 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ/ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΔΛΛΠΡΟ: Έιιεηςε πξνζφλησλ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ/ 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΑΠΤΕ: Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν 

ΘΔΜΗΚΟΗ/ 

ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΣΡΧΝ  

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ 

ΣΡΟΠΟ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΑΝΓΓ: Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ΣΡΛΑΠ: Σξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ 

.Γ. ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓΥΜ: πκκεηνρή ηνπ .Γ. ζηελ επηινγή Γηεπζπληψλ ρσξίο 

κνξηνδφηεζε 

 

 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ  

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΚΑΤΞΠΓ: Κακία αχμεζε ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Άλδξαο (2) 

Ηδηφηεηα: Γηεπζπληήο 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 30 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακνο κε δχν παηδηά 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΑΝΓΓ: Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ΣΡΛΑΠ: Σξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ 

ΣΡΔΠΜΜ: Σξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓ: πκκεηνρή ηνπ .Γ. ζηελ επηινγή Γηεπζπληψλ 

 

 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΚΑΤΞΠΓ: Κακία αχμεζε ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

 

 

 

 



2 

 

ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (3) 

Ηδηφηεηα: Πξνζνληνχρα 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 16 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, Μεηαπηπρηαθφ 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακε κε έλα ηέθλν 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΑΝΠΓΗΔΚΓ: Άλδξεο πην δηεθδηθεηηθνί  

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν Γηεπζπληήο ίζνλ άλδξαο 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ  

ΑΠΤΕ: Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν 

ΔΜΟΡΓΚ: Έκθπιε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

ΑΠΚΟΗΠ: Απνζάξξπλζε απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο Γηεπζπληψλ 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

ΓΡΤΤ: Γξαθεηνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΑΝΓΓ: Γηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο 

ΣΡΛΑΠ: Σξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ 

ΣΡΔΠ: Σξφπνο επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ΠΡΟΣΑΓΓ: Πξνηεξαηφηεηεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηεπζπληψλ 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓΥΜ: πκκεηνρή ηνπ .Γ. ζηελ επηινγή Γηεπζπληψλ ρσξίο 

κνξηνδφηεζε 

 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΑΤΞΠΓ: Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 4 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (4) 

Ηδηφηεηα: Γηεπζχληξηα 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 32 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, Δμνκνίσζε, 2ν Πηπρίν 

Ξέλεο Γιψζζεο:  -- 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακε κε έλα ηέθλν 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΑΠΡΓΤΝ: Απξνζπκία γπλαηθψλ 

ΛΗΓΦΗΛ: Ληγφηεξεο θηινδνμίεο 

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή ΠΟΛΗΣΗΜΗ- 

ΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΑΠΚΟΗΠ: Απνζάξξπλζε απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο Γηεπζπληψλ 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΑΝΓΓ: Γηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

ΠΡΟΣΑΓΓ:  Πξνηεξαηφηεηεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ Γηεπζπληψλ 

ΣΡΔΠΜΜ: Σξφπνο επηθνηλσλίαο κειψλ ζρνιηθήο κνλάδαο 

ΣΡΛΑΠ: Σξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓ: πκκεηνρή ηνπ .Γ. ζηελ επηινγή Γηεπζπληψλ 

 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ  

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΑΤΞΠΓ: Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 5 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Άλδξαο (5) 

Ηδηφηεηα: Γηεπζπληήο 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 20 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, Μεηαπηπρηαθφ, Γηδαθηνξηθφ 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακνο κε δχν  ηέθλα 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΑΝΠΓΗΔΚΓ: Άλδξεο πην δηεθδηθεηηθνί 

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή  

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν Γηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο Γηεπζπληψλ 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ ζπλδηθαιηζκφ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά πκβνχιηα 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ  

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΑΝΓΓ: Γηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

ΣΡΔΠΜΚ: Σξφπνο επηθνηλσλίαο κειψλ ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓ: πκκεηνρή .Γ. ζηελ επηινγή Γηεπζπληψλ 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ 

 ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΑΤΞΠΓ: Αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ  
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 6 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (6) 

Ηδηφηεηα: Με επηιεγείζα ζηηο επηινγέο Γηεπζπληψλ ηνπ 2015  

Έηε πξνυπεξεζίαο: 14 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, Μεηαπηπρηαθφ, 2ν 

Μεηαπηπρηαθφ (νινθιεξψλεηαη) 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά, Ηηαιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Άγακε 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε 

ΛΗΓΦΗΛ: Ληγφηεξεο θηινδνμίεο 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή ΠΟΛΗΣΗΜΗ- 

ΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΑΠΤΕ: Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν 

ΑΠΚΟΗΠ: Απνζάξξπλζε απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

ΓΡΤΤ: Γξαθεηνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

ΚΟΜΚΡΗΣ: Κνκκαηηθά θξηηήξηα 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΑΝΓΓ: Γηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

ΣΡΔΠΜΚ: Σξφπνο επηθνηλσλίαο κειψλ ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓ: πκκεηνρή ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ  

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΚΑΤΞΠΓ: Κακία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 7 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Άλδξαο (7) 

Ηδηφηεηα: Γηεπζπληήο 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 32 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, Δμνκνίσζε Γηδαζθαιείν, 

Μεηαπηπρηαθφ 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακνο κε δχν παηδηά 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή ΠΟΛΗΣΗΜΗ- 

ΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΑΠΤΕ: Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓ: πκκεηνρή ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ  

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΑΤΞΠΓ: Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 8 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (8) 

Ηδηφηεηα: Γηεπζχληξηα 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 34 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο, Δμνκνίσζε 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Γηαδεπγκέλε κε δχν παηδηά 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΥΑΜΑΤΣ : Υακειή απηνπεπνίζεζε 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή 

 ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΑΠΚΟΗΠ: Απνζάξξπλζε απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ΑΠΤΕ: Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά ζπκβνχιηα 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

 ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΑΝΓΓ: Γηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

ΠΡΟΣΑΓΓ: Πξνηεξαηφηεηεο αλδξψλ γπλαηθψλ δηεπζπληψλ 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ 

 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓ: πκκεηνρή ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ  

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΜΑΤΞΠΓ: Μάιινλ ζα απμεζεί  ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 9 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (9) 

Ηδηφηεηα: Με επηιεγείζα ζηηο επηινγέο Γηεπζπληψλ ηνπ 2015 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 17 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, Μεηαπηπρηαθφ 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακε κε δχν παηδηά 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΑΠΡΓΤΝ: Απξνζπκία γπλαηθψλ 

ΛΗΓΦΗΛ: Ληγφηεξεο θηινδνμίεο 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΑΠΤΕ: Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν  

ΑΠΚΟΗΠ: Απνζάξξπλζε απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά ζπκβνχιηα 

ΓΡΤΤ: Γξαθεηνθξαηηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΓΑΝΓΓ: Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓ: πκκεηνρή ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ  

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΚΑΤΞΠΓ: Κακία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 10 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (10) 

Ηδηφηεηα: Πξνζνληνχρα 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 17 

πνπδέο: Απφθνηηνο Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο, Μεηαπηπρηαθφ 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακε κε δχν παηδηά 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΑΝΠΓΗΔΚΓ: Άλδξεο πην δηεθδηθεηηθνί 

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΔΛΤΠΓΟΜ: Έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά ζπκβνχιηα 

ΚΟΜΚΡΗΣ: Κνκκαηηθά θξηηήξηα 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΓΑΝΓΓ: Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ 

 ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓ: πκκεηνρή ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ 

 ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΑΤΞΠΓ: Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 11 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (11) 

Ηδηφηεηα: Γηεπζχληξηα 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 25 

πνπδέο: Απφθνηηνο  Αγγιηθήο Φηινινγίαο, Μεηαπηπρηαθφ, 2ν Πηπρίν 

Παηδαγσγηθφ, Γηδαθηνξηθφ 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακε κε δχν παηδηά 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε 

ΔΛΛΠΡΟ: Έιιεηςε πξνζφλησλ 

ΑΠΡΓΤΝ: Απξνζπκία γπλαηθψλ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΑΠΤΕ: Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν 

ΑΠΚΟΗΠ: Απνζάξξπλζε απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

 ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΓΑΝΓΓ: Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

ΣΡΛΑΠ: Σξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓΥΜ: πκκεηνρή ηνπ .Γ. ρσξίο κνξηνδφηεζε 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ  

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΑΤΞΠΓ: Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 12 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (12) 

Ηδηφηεηα: Πξνζνληνχρα 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 10 

πνπδέο: Πηπρίν Γισζζνινγίαο, 2ν πηπρίν Παηδαγσγηθφ, Μεηαπηπρηαθφ, 

Γηδαθηνξηθφ (πξνο νινθιήξσζε) 

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά, Γαιιηθά, Σνχξθηθα 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακε κε έλα παηδί 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε  

ΛΗΓΦΗΛ: Ληγφηεξεο θηινδνμίεο 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΑΠΤΕ: Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν 

ΑΠΚΟΗΠ: Απνζάξξπλζε απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά ζπκβνχιηα 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

 ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΓΑΝΓΓ: Γελ ππάξρνπλ δηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ  

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΚΑΤΞΠΓ: Κακία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 13 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (13) 

Ηδηφηεηα: Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 30 

πνπδέο: Πηπρίν Φηινινγίαο, 2ν πηπρίν Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ,1ν  

Μεηαπηπρηαθφ Γισζζνινγία, 2ν Μεηαπηπρηαθφ Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Μνλάδσλ Γηδαθηνξηθφ  

Ξέλεο Γιψζζεο:  Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α θαη Β επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  Έγγακε κε ηξία παηδηά 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε 

ΛΗΓΦΗΛ: Ληγφηεξεο θηινδνμίεο 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΔΜΟΡΓΚ: Έκθπιε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα 

ΑΠΚΟΗΠ: Απνζάξξπλζε απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν  

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά ζπκβνχιηα 

ΚΟΜΚΡΗΣ: Κνκκαηηθά θξηηήξηα 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ 

 ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΑΝΓΓ: Γηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

ΣΡΛΑΠ: Σξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ 

ΣΡΔΠΜΚ: Σξφπνο επηθνηλσλίαο κειψλ ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

ΠΡΟΣΑΓΓ: Πξνηεξαηφηεηεο αλδξψλ γπλαηθψλ δηεπζπληψλ 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓΥΜ: πκκεηνρή ηνπ .Γ. ρσξίο κνξηνδφηεζε 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ  

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΚΑΤΞΠΓ: Κακία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 
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ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 14 

ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ/ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 

ΚΩΓΙΚΟΙ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

 

ΠΡΟΦΗΛ Φχιν: Γπλαίθα (14) 

Ηδηφηεηα: Πξψελ Πεξηθεξεηαθή Γηεπζχληξηα 

Έηε πξνυπεξεζίαο: 30 

πνπδέο: Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, Γηδαζθαιείν, 2ν Πηπρίν, Μεηαπηπρηαθφ, 

Γηδαθηνξηθφ 

Ξέλεο Γιψζζεο: Αγγιηθά 

Γλψζε Ζ/Τ: Α επίπεδν 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακε κε δχν παηδηά 

Α. ΑΙΣΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΤΠΟΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΤΗ 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ Ή ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΥΑΜΑΤΣ: Υακειή απηνπεπνίζεζε 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ Ή 

ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΟΗΚΔΤΘ: Οηθνγελεηαθέο επζχλεο 

ΣΓΑΝΣ: ηεξεφηππν δηεπζπληήο ίζνλ άληξαο 

ΔΛΓΤΠΡ: Έιιεηςε γπλαηθείσλ πξνηχπσλ 

ΑΠΟΗΚΠ: Απνζάξξπλζε απφ θνηλσληθφ πεξίγπξν 

ΑΠΤΕ: Απνζάξξπλζε απφ ζχδπγν 

ΔΛΤΠΓΟΜ: Έιιεηςε ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ 

ΘΔΜΗΚΟΗ Ή ΤΣΖΜΗΚΟΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΚΡΔΠΗΛ: Κξηηήξηα επηινγήο δηεπζπληψλ 

ΔΝΠΤΝ: Δλαζρφιεζε κε πνιηηηθή θαη ζπλδηθαιηζκφ 

ΤΠΤΜΒ: Τπεξεζηαθά ζπκβνχιηα 

ΚΟΜΚΡΗΣ: Κνκκαηηθά θξηηήξηα 

Β. ΣΡΟΠΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΓΡΩΝ- ΓΤΝΑΙΚΩΝ 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΑΝΓΡΧΝ  

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΓΑΝΓΓ: Γηαθνξέο αλδξψλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

Γ. ΣΡΟΠΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ Ν. 4327/2015 

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ .Γ. 

ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΤΜΓΥΜ: πκκεηνρή ηνπ .Γ. ρσξίο κνξηνδφηεζε 

Γ. ΤΝΔΠΔΙΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4327/2015  

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΓΗΑ   

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ 

ΚΑΤΞΠΓ: Κακία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ 

 

 


