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Επιλογι νζων Περιφερειακϊν Διευκυντϊν  

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

 

Δφο, ςχεδόν, μινεσ χρειάςτθκε θ κυβζρνθςθ να ολοκλθρϊςει τθν επιλογι των νζων 

Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. 

τισ 16/2/2015 αναρτικθκε θ ςχετικι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για διοριςμό 

εκπαιδευτικϊν ςτισ κζςεισ των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ και, μετά από 

κάμποςεσ αναβολζσ, ςτισ 09/04/2015 δθμοςιεφτθκε θ απόφαςθ του διοριςμοφ τουσ  με 

τθν ταυτόχρονθ παφςθ των μζχρι τότε υπθρετοφντων.  

Η ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ «αξιοκρατικισ» διαδικαςίασ επιλογισ των νζων 

Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, ςυνειρμικά φζρνει ςτο νου δθλϊςεισ ςαν κι 

αυτζσ: 

 «Η ςθμερινι μνθμονιακι τρικομματικι κυβζρνθςθ μοίραςε τισ κζςεισ των 

δεκατριών Περιφερειακών Διευκυντών Εκπαίδευςθσ. Με ποςόςτωςθ αναλογικά με τθ 

δφναμθ του κάκε κόμματοσ, διόριςαν τουσ «θμζτερουσ» προφανώσ με κφριο προςόν τθν 

κομματικι ταυτότθτα του διοριηόμενου. Αυτι είναι θ αξιοκρατία που οραματίηεται και 

εφαρμόηει ςτθν πράξθ θ τρόικα εςωτερικοφ με κακαρά κομματικά οφζλθ». (Κουράκθσ 

Σάςοσ, 2013). Σι ικελε άραγε, να πει τότε μ’ εκείνα τα λόγια ο «ποιθτισ»…; 

 Ερϊτθςθ κ. Κουράκθ ςτθ Βουλι προσ τον τότε Υπουργό Παιδείασ κ. 

Αρβανιτόπουλο: «Επειδι: α) τα κριτιρια επιλογισ ςε ςχζςθ με τισ αρμοδιότθτεσ, μασ 

οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο εκάςτοτε Περιφερειακόσ Διευκυντισ τοποκετείται για να 

εξυπθρετεί το κομματικό ςυμφζρον και ςε αυτό το επίπεδο β) θ τρικομματικι μνθμονιακι 

κυβζρνθςθ κομπάηει ότι λειτουργεί μόνο με αξιοκρατία και αξιολογικά κριτιρια και ςτο 

όνομα αυτών προβαίνει ςε ρουςφετολογικοφσ διοριςμοφσ, πάντα με τθν ευλογία των 



 

νόμων που οι ίδιοι νομοκζτθςαν. Ερωτάται ο κ. Τπουργόσ: Προτίκεςτε να προχωριςετε 

άμεςα ςτθν αλλαγι του νομοκετικοφ πλαιςίου που διζπει τθ διαδικαςία επιλογισ και 

διοριςμοφ των Περιφερειακών Διευκυντών Εκπαίδευςθσ;» Η απάντθςθ βρίςκεται εφκολα 

ςτισ παρακάτω δθλϊςεισ του Τπουργοφ κ. Μπαλτά… 

 Μπαλτάσ (Τπουργόσ Παιδείασ): «Δεν ζχουμε κανζνα λόγο να διορίςουμε 

ανκρώπουσ που είναι ςτο Τ.ΡΙΖ.Α. Η κζςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Τπουργείου 

Παιδείασ είναι κακαρι και κρυςτάλλινθ: δεν υπάρχουν κομματικά κριτιρια ςε τζτοιου 

τφπου διαδικαςίεσ. Τπάρχουν ςφμφωνα με τουσ νόμουσ και ςτο πλαίςιο αυτών των 

νόμων, αξιολογιςεισ όςο το δυνατόν αντικειμενικζσ ςτα περικώρια που αφιςει ο νόμοσ 

πάντα. Αυτό είναι κζςθ αρχισ. Δεν υποχωροφμε...» 

Μζςα ς’ αυτό το αντιφατικό παραλιρθμα να ςυμπλθρϊςουμε ότι για τθν επιλογι 

των νζων Περιφερειακϊν Διευκυντϊν ελιφκθςαν «ςοβαρά» υπόψθ: τα τζςςερα (4) 

Μεταπτυχιακά και το ζνα (1) Διδακτορικό που διζκεταν όλα κι όλα και οι δεκατρείσ μαηί, θ 

ςυμμετοχι τουσ ςε υνζδρια, ςε επιμορφϊςεισ, ςε αυτοδιοικθτικά ψθφοδζλτια (βλ. 

Δοφρου), ςε Υπθρεςιακά υμβοφλια, θ κομματικι τουσ δράςθ, τα «επιςτολόχαρτα» ςε 

πρϊθν Πρωκυπουργοφσ και οι «αγωνιςτικζσ» παραιτιςεισ που υπεβλικθςαν κατά το 

παρελκόν για να καταντιςουν να εξαργυρωκοφν αργότερα…!  

Αποδείχτθκε πωσ οι κρυςτάλλινεσ κζςεισ ιταν «λόγια του αζρα»! 

Όςο για το νομοκετικό πλαίςιο με το οποίο ζγινε θ επιλογι των Περιφερειακϊν 

Διευκυντϊν, προτιμικθκε το παλαιό μιασ και ιταν  δοκιμαςμζνο. Με περιςςι δε 

υποκριςία, θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ, διατιρθςε ςε ιςχφ τθν 

περιςποφδαςτθ διάταξθ Διαμαντοποφλου (Αρκρ. 26, παρ. 14, του Ν.3879/2010) με τθν 

οποία «εκπαιδευτικοί που ζχουν διοριςτεί ςε κζςεισ… Περιφερειακϊν Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ… μετά τθ λφςθ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ τουσ ςτισ παραπάνω κζςεισ και ζωσ 

τθν επιλογι νζων ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ» αναγορεφονται αυτοδίκαια και κατ’ εξαίρεςθ 

χολικοί φμβουλοι ξεπερνϊντασ ζτςι το πρόβλθμα τθσ θμερομθνίασ λιξεωσ που 

αναγράφεται ςτθν «οφγια» τουσ.  

Με άλλα λόγια ο ΥΡΙΖΑ ωσ κυβζρνθςθ επιβραβεφει τα ςτελζχθ που υπθρζτθςαν το 

ςφςτθμα που ωσ αντιπολίτευςθ κατθγοροφςε ότι διαλφει τθ δθμόςια εκπαίδευςθ. 



 

Πολιτικι θ «κζςθ» του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ - δε λζμε-, αλλά 

ξεκακάριςζ το απ’ τθν αρχι, χωρίσ να ευαγγελίηεςαι  αξιοκρατικζσ κορϊνεσ, χωρίσ να 

δθλϊνεισ «πολιτικι ανεξικρθςκία», χωρίσ να διακθρφςςεισ ζνα διαφορετικό πολιτικό 

ικοσ και προφίλ διακυβζρνθςθσ. 

Γιατί διαφορετικά ενδζχεται να χαρακτθριςτείσ «ψεφτθσ» και «αςυνεπισ»! 
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