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Ο ζλεγχοσ τησ διοίκηςησ τησ εκπαίδευςησ - Μζροσ 2ο . . . 3ο . . . κλπ. 

 

Για μια ακόμθ φορά τουσ τελευταίουσ μινεσ, θ εκπαιδευτικι κοινότθτα 

παρακολουκεί, ςε κακθμερινζσ ςχεδόν ςυνζχειεσ ενόσ κακογραμμζνου ςίριαλ, τθ 

ςτοχευμζνθ και οργανωμζνθ προςπάκεια τθσ Κυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ να ελζγξει 

πλιρωσ το διοικθτικό μθχανιςμό τθσ εκπαίδευςθσ. 

Πριν προλάβει να ςτεγνϊςει καλά - καλά το μελάνι ςτθν απόφαςθ που 

δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ Βϋ2463 τθσ 16/11/2015 με τθν οποία θ πολιτικι θγεςία του 

Τπουργείου Παιδείασ ανζτρεψε βίαια ςτθν κατεφκυνςθ του κομματικοφ ελζγχου τθ 

ςυγκρότθςθ των Τπθρεςιακϊν υμβουλίων, από το Γραφείο Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ 

και Θρθςκευμάτων ςτάλκθκε προσ τθ ΔΟΕ τθν Πζμπτθ 19/11/2015 θ ςχεδιαηόμενθ 

νομοκετικι ρφκμιςθ, θ οποία αλλάηει το νομοκετικό πλαίςιο όςον αφορά τθν επιλογι των 

Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ προκειμζνου η Ομοςπονδία να καταθζςει τισ παρατηρήςεισ 

τησ μζχρι την Σρίτη 24/11/2015. 

Πριν προλάβει κανείσ να αναγνϊςει τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ, πόςο μάλλον να 

κάνει και παρατθριςεισ, θ πολιτικι θγεςία ζςπευςε τθν αμζςωσ επόμενθ θμζρα, τθν 

Παραςκευι 20/11/2015 να κατακζςει ςχετικι τροπολογία που αφορά, ανάμεςα ςτα 

άλλα, και ςτην επιλογή και τοποθζτηςη Διευθυντών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ 

Εκπαίδευςησ ςτο ςχζδιο νόμου του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων με 

τίτλο «Βοςκήςιμεσ γαίεσ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ» (βλ. 

http://www.esos.gr/arthra/40955/mini-nomoshedio-sti-voyli-gia-enishytiki-didaskalia-epilogi-dieythynton-

ekpaideysis-kai)   

Κφριε Τπουργζ, οι εκπαιδευτικοί οφτε «πρόβατα» είναι οφτε «κουτόχορτο» 

τρώνε! 

http://www.esos.gr/arthra/40955/mini-nomoshedio-sti-voyli-gia-enishytiki-didaskalia-epilogi-dieythynton-ekpaideysis-kai
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Ο περίφημοσ διάλογοσ που τόςεσ φορζσ ζχετε επικαλεςτεί και εξαγγείλει εςείσ 

και η κυβζρνηςη τησ «πρώτησ προσ δεφτερησ φοράσ αριςτερά» αποδεικνφεται για 

πολλοςτή φορά επίπλαςτοσ και προςχηματικόσ.  

Αποδεικνφεται επίςθσ ότι κυρίαρχο και ίςωσ μοναδικό (;) ςασ μζλθμα είναι θ 

«άλωςθ» των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων και των ςυμβουλίων επιλογισ ςτελεχϊν 

εκπαίδευςθσ προκειμζνου να τοποκετθκοφν «αρεςτά» ςασ ςτελζχθ και ςτισ Διευκφνςεισ 

Εκπαίδευςθσ.  

Ζτςι κα κλείςει με επιτυχία ο κφκλοσ που άνοιξε με τθν «αξιοκρατικι» επιλογι των 

Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ τθσ «πρϊτθσ φοράσ Αριςτερά» από τουσ κ.κ. 

Μπαλτά και Κουράκθ.  Δεν μπορεί να κρυφτεί η αγωνία τησ κυβζρνηςησ για την επιλογή 

των Διευθυντών Εκπαίδευςησ αφοφ το ςφςτθμα που δοκιμάςτθκε ςτθν ανάδειξθ των 

Διευκυντϊν χολείων δεν απζδωςε τα αναμενόμενα. πεφδει, μζςω νόμων για… 

βοςκοτόπια, να αλλάξει το ςφςτθμα που θ ίδια ψιφιςε επαναφζροντασ τθ ςυνζντευξθ 

που θ ίδια κατακεραφνωνε ωσ αντιπολίτευςθ, μιπωσ και ελζγξει τθν επιλογι των  

Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ που κα ζπρεπε να ζχει ιδθ γίνει με βάςθ το νόμο τθσ 

κυβζρνθςθσ ΤΡΙΗΑ – ΑΝΕΛ!!!  

Αν αυτό δεν είναι περιφρόνθςθ του εκπαιδευτικοφ κόςμου, υποτίμθςθ τθσ 

νοθμοςφνθσ του και απαξίωςθ κάκε ζννοιασ δθμοκρατικισ λειτουργίασ, τότε τι είναι; 

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηςη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

καλεί την πολιτική ηγεςία του Τπουργείου Παιδείασ να αποςφρει άμεςα όλεσ τισ 

τροπολογίεσ που αφοροφν ςτην επιλογή ςτελεχών και να ξεκινιςει ζναν ουςιαςτικό, 

αξιόπιςτο, και ειλικρινι διάλογο με τισ Ομοςπονδίεσ των Εκπαιδευτικϊν για τθν 

δθμιουργία ενόσ κεςμικοφ πλαιςίου, κοινϊσ  αποδεκτοφ, το οποίο κα βαςίηεται ςτθν 

αξιοκρατία, ςτθν ιςονομία και ςτθν πλιρθ διαφάνεια, αίροντασ τισ όποιεσ αδικίεσ 

ταλάνιςαν τισ διαδικαςίεσ επιλογισ ςτελεχϊν και τον Κλάδο των εκπαιδευτικϊν για 

χρόνια. 

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 
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