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Ο ζλεγχοσ τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ μοναδικό μζλθμα τθσ 

Κυβζρνθςθσ τθν ϊρα που το Δθμόςιο χολείο «διαλφεται» . . . 

 

   Ζπειτα από δφο και πλζον μινεσ «λειτουργίασ» των ςχολείων ςε κατάςταςθ 

εκτάκτου ανάγκθσ, με τα χιλιάδεσ κενά (που ςθμαίνουν απϊλεια πλικουσ διδακτικϊν 

ωρϊν και ςκλθρό χτφπθμα, εκ μζρουσ τθσ κυβζρνθςθσ, ςτα μορφωτικά δικαιϊματα των 

μακθτϊν), θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ ζςπευςε να αποδείξει, για μια 

ακόμθ φορά, πωσ βαςικι τθσ προτεραιότθτα είναι ο ζλεγχοσ του διοικθτικοφ 

μθχανιςμοφ τθσ εκπαίδευςθσ.  

  Σε ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςυμπεριλιφκθκαν 

και  ψθφίςτθκαν τροπολογίεσ με τισ οποίεσ αλλάηει ο τρόποσ επιλογισ των οριςμζνων, 

από τθ διοίκθςθ, μελϊν των Τπθρεςιακϊν υμβουλίων.  

Συγκεκριμζνα, με τισ τροπολογίεσ που ψθφίςτθκαν: 

 Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ δεν μπορεί, πλζον, να ορίςει τον αναπλθρωτι του κάτι που 

αναλαμβάνει να κάνει ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ. 

 Τα προςόντα τθσ διοικθτικισ εμπειρίασ που κα ζπρεπε να ζχουν τα οριηόμενα από τθ 

διοίκθςθ δφο (2) μζλθ του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και αποτελοφςαν ζνα, ζςτω ελάχιςτο, εχζγγυο 

αποτροπισ αυκαιρεςιϊν, εξαφανίηονται δια μαγείασ και μοναδικό προαπαιτοφμενο 

μζνει θ 15ετισ εκπαιδευτικι υπθρεςία. 

    Τα ςυμπεράςματα, δυςτυχϊσ, εξάγονται πολφ εφκολα, αφοφ: 

 Οι ταυτιςμζνεσ με τισ κζςεισ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ απόψεισ για 

κεςμοκζτθςθ τθσ ςυμμετοχισ και τρίτου αιρετοφ εκπροςϊπου των εκπαιδευτικϊν 

ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια που εξζφραηε θ ςθμερινι κυβζρνθςθ όταν ιταν 



 

αντιπολίτευςθ αποδείχτθκαν μια ακόμθ… πολιτικι «κυβίςτθςθ», από αυτζσ ςτισ 

οποίεσ μασ ζχει ςυνθκίςει. 

 Η αλλαγι ςτα κριτιρια επιλογισ των οριηόμενων από τθ διοίκθςθ μελϊν που κα 

μποροφςε να λάβει κετικό πρόςθμο εάν ορίηονταν νζα κριτιρια (όπωσ, για 

παράδειγμα, η κοινωνική δράςη) αποκτά αρνθτικό πρόςθμο προςπάκειασ 

κομματικοφ ελζγχου αφοφ είναι ολοφάνερο ότι το μόνο «κριτιριο» που λαμβάνεται 

υπόψθ είναι θ ελαχιςτοποίθςθ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ των μθ αρεςτϊν που 

είχαν αποκτιςει διοικθτικι εμπειρία. 

 Η επιλογι του αναπλθρωτι του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ από τον Περιφερειακό 

Διευκυντι αποτελεί εξόφκαλμθ κομματικι παρζμβαςθ, με ζντονα αντιδθμοκρατικά 

χαρακτθριςτικά, αφοφ ο αναπλθρωτισ επιβάλλεται ςτο Διευκυντι Εκπαίδευςθσ από 

τον Περιφερειακό Διευκυντι (και κυμόμαςτε όλοι πολφ καλά τον τρόπο με τον οποίο 

ζγινε θ επιλογι των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν…).  

Μια από τα ίδια με τισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ μόνο που αυτι τθ φορά δεν 

γίνεται καν προςπάκεια να υπάρξουν κάποια προςχιματα αντικειμενικότθτασ. 

Πολλά ερωτιματα, εφλογα, γεννά και θ, για μια ακόμθ φορά, παράταςθ τθσ 

κθτείασ των ςχολικϊν ςυμβοφλων, όταν, μάλιςτα, πάρα πολλοί από αυτοφσ που είχαν 

επιλεγεί το 2012 ζχουν αποχωριςει από τθν υπθρεςία και τα κενά που υπάρχουν 

δθμιουργοφν πλικοσ προβλθμάτων ςτθ λειτουργία του κεςμοφ και δυςκολεφουν 

ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ κι εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ςτθν ςχολικι κακθμερινότθτα.  

Με ποιο ςκεπτικό θ πολιτικι θγεςία παρατείνει μια κατάςταςθ που είναι, πλζον, 

προβλθματικι αντί να προχωριςει άμεςα ςε επιλογζσ κάτι που όφειλε να ζχει πράξει πριν 

ςπεφςει να επιλζξει διευκυντζσ ςχολείων; 

Αυτό που αναρωτιόμαςτε είναι γιατί δε βρικε χϊρο ανάμεςα ς’ αυτζσ τισ 

ρυκμίςεισ και θ κατάργθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ αξιολόγθςθσ – χειραγϊγθςθσ θ 

οποία παραμζνει ςε «αναςτολι». Ήταν ι δεν ιταν ηιτθμα αιχμισ για τθν παροφςα 

κυβζρνθςθ πριν από τισ εκλογζσ του Ιανουαρίου του 2015 και πρόςφατθ δζςμευςθ του 

Υπουργοφ Παιδείασ; Αν ναι, τι είναι αυτό που τθν αποτρζπει από τθ ρθτι κατάργθςθ; 

Ποφ ζχουν, επίςθσ, παραπζςει τα ηθτιματα των αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν και 

τι απζγινε θ ςφςταςθ των 7.631 κζςεων για τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικοτιτων που 



 

παραμζνουν, με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο, όμθροι των εγκλθματικϊν κυβερνθτικϊν 

χειριςμϊν από το 2013 μζχρι ςιμερα;  

Είναι ξεκάκαρθ θ ςτόχευςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ ςτο να ελζγξει το διοικθτικό 

μθχανιςμό τθσ εκπαίδευςθσ κάτι που δεν μπορεί να το επιτφχει, μόνο του, το κομματικά 

ελεγχόμενο ςϊμα των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν ιδιαίτερα μετά τθν αποτυχθμζνθ 

απόπειρα να ελεγχκοφν οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων μζςα από εκλογζσ που το 

μόνο που κατάφεραν ιταν να αναβαπτίςουν, ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία, τισ επιλογζσ  

που ζγιναν με βάςθ τον Ν. 3848/2010. 

Οι κυβερνθτικζσ επιλογζσ ζχουν διαλφςει τθ δθμόςια εκπαίδευςθ.  

Τα ςχολεία ςτενάηουν υπό το βάροσ των ελλείψεων ςε προςωπικό και 

χρθματοδότθςθ, θ προςχολικι αγωγι υπολειτουργεί, οι δομζσ τθσ ειδικισ αγωγισ 

βρίςκονται ςε απελπιςτικι κατάςταςθ και οι εγγεγραμμζνοι ςτον προχπολογιςμό του 

2015 διοριςμοί φυλλορρόθςαν μεταξφ εκλογικϊν διαδικαςιϊν και μεγάλων υποςχζςεων.   
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