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Επιλογζσ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ. 

Θρίαμβοσ τθσ θμετεροκρατίασ… 

 
Η επιλογι των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ απαςχολεί τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα 

τουλάχιςτον τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, αφοφ θ εκάςτοτε κυβζρνθςθ επιδίωκε τον απόλυτο 

ζλεγχο τθσ διοικθτικισ πυραμίδασ αδιαφορϊντασ, για τισ επιπτϊςεισ ςτθν εκπαίδευςθ. 

Οι εκπαιδευτικοί μετά τθν εκλογι τθσ νζασ κυβζρνθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

δθλϊςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του υπουργείου μασ, για αξιοκρατία, αντικειμενικζσ και 

ακομμάτιςτεσ επιλογζσ πίςτεψαν ότι επιτζλουσ κα κυριαρχοφςαν αρχζσ που κα 

οδθγοφςαν ςτθν αναβάκμιςθ του κφρουσ και τθσ αξιοπιςτίασ των ςτελεχϊν. 

Δυςτυχϊσ θ επιλογι των 13 Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ και 

μάλιςτα Μεγάλθ Πζμπτθ διζψευςε τισ ελπίδεσ κάκε καλοπροαίρετου εκπαιδευτικοφ. 

Στισ ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ κριάμβευςε ο κομματιςμόσ, θ θμετεροκρατία, θ 

αναξιοκρατία και θ παρεοκρατία. 

Η ςκλθρι παραταξιακι λογικι και θ κομματικι ςκοπιμότθτα τζκθκαν πάνω από το 

ςυμφζρον τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. 

Θφματα τθσ παραπάνω λογικισ δεν ιταν μόνο οι μθ προςκείμενοι ςτθν 

κυβερνθτικι παράταξθ υποψιφιοι, αλλά και αξιόλογα ςτελζχθ του κυβερνθτικοφ χϊρου 

που δεν τα ευνόθςαν οι παραταξιακζσ «ςυγκυρίεσ». Φανταςτείτε επιλζχκθκε 

Περιφερειακόσ Διευκυντισ εκπαιδευτικόσ που δεν άςκθςε ποτζ διοίκθςθ και ο οποίοσ ωσ 

υποψιφιοσ για υποδιευκυντισ Σχολικισ Μονάδασ δεν ψθφίςτθκε από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου του! 

Άραγε αυτό ιταν το όραμα τθσ «πρϊτθσ φοράσ Αριςτεράσ» που ευαγγελιηόταν ο 

κ. Μπαλτάσ με τισ δθλϊςεισ του; 
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Με αυτζσ τισ επιλογζσ χάκθκε μια μεγάλθ ευκαιρία για τθν αναβάκμιςθ του κφρουσ 

και τθσ αξιοπιςτίασ του κεςμοφ των Περιφερειακϊν Διευκυντϊν. Ταυτόχρονα 

αμφιςβθτικθκε και θ αξιοπιςτία του λόγου τθσ πολιτικισ θγεςίασ και επιβεβαιϊκθκε θ 

βοφλθςι τθσ για τον πλιρθ ζλεγχο τθσ διοικθτικισ πυραμίδασ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Για αυτό είναι εφλογθ και κατανοθτι θ δυςπιςτία των εκπαιδευτικϊν και για τθν 

προτεινόμενθ διαδικαςία επιλογισ Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ και Διευκυντϊν Σχολείων. 

Είναι δε άπειρα τα αναπάντθτα ερωτιματα που δθμιουργεί θ ανακοίνωςθ τθσ πολιτικισ 

θγεςίασ για τον τρόπο επιλογισ. Ερωτιματα που ενδεχομζνωσ πολλά από αυτά να 

απαντθκοφν όταν δοκεί το πλιρεσ ςχζδιο επιλογϊν. 

Το ςίγουρο είναι πωσ καταργοφνται τα ςυμβοφλια επιλογισ Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ και Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων, ενϊ παραμζνει ςε ιςχφ το Συμβοφλιο 

Επιλογισ Συντονιςτϊν Εκπαίδευςθσ Εξωτερικοφ και παραμζνει άγνωςτο το τι κα γίνει με 

το Συμβοφλιο Επιλογισ Σχολικϊν Συμβοφλων. 

Θεςμοκετείται για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ, ο Σφλλογοσ 

Διδαςκόντων ωσ όργανο αξιολόγθςθσ των υποψθφίων Διευκυντϊν και οι Διευκυντζσ 

Σχολικϊν μονάδων ωσ όργανο για τθν ψιφιςθ Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ. 

Καλοπροαίρετα κάποιοι μπορεί να κεωριςουν το προτεινόμενο ςχζδιο επιλογισ 

Διευκυντϊν κετικό, αφοφ κα «μετράει» θ γνϊμθ του Συλλόγου Διδαςκόντων. Δυςτυχϊσ 

όμωσ ζχοντασ υπόψθ μασ τα προβλιματα που δθμιουργικθκαν ςτουσ Συλλόγουσ 

Διδαςκόντων με τθν επιλογι υποδιευκυντϊν και τα οποία οδιγθςαν πολλοφσ από αυτοφσ 

να κατακζτουν αλφαβθτικι κατάςταςθ υποψθφίων προκειμζνου να αποφεφγουν 

αντιπαλότθτεσ, ψυχρότθτα και τριβζσ ανάμεςα ςτουσ ςυναδζλφουσ ασ είμαςτε 

επιφυλακτικοί κι ασ προβλθματιςτοφμε όχι μόνο ωσ προσ τα ερωτιματα ςχετικά με το 

ποιοι ςυμμετζχουν και το πϊσ αλλά κυρίωσ για τον κίνδυνο αναπαραγωγισ πελατειακϊν 

ςχζςεων παρεοκρατίασ και παραταξιοκρατίασ με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθ ςυνοχι του 

Συλλόγου Διδαςκόντων. 

Σϋ ότι αφορά τθν επιλογι των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ εφλογα τίκεται το ερϊτθμα 

με βάςθ ποια κριτιρια οι Διευκυντζσ κα ψθφίηουν αφοφ πικανόν πολλοί από τουσ 

υποψθφίουσ κα τουσ είναι εντελϊσ άγνωςτοι; Εκτόσ αν κάνουν οι ίδιοι υποψιφιοι 

«προεκλογικι εκςτρατεία» με τθ ςυμμετοχι παρατάξεων και κομμάτων με τον κίνδυνο να 



δθμιουργθκοφν πελατειακζσ ςχζςεισ εξάρτθςθσ, κομματιςμοφ και ακφρωςθσ κάκε 

ζννοιασ αξιοκρατίασ. 

Με βάςθ τα παραπάνω και με δεδομζνθ τθ δυςπιςτία των εκπαιδευτικϊν 

απζναντι ςτισ προκζςεισ, τθ ςκοπιμότθτα και εγκυρότθτα του ςυςτιματοσ επιλογισ 

ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ που προωκείται, οφείλει θ πολιτικι θγεςία να επιδιϊξει ζναν 

γόνιμο και ουςιαςτικό διάλογο με τισ ομοςπονδίεσ εκπαιδευτικϊν. Ζναν διάλογο με 

ςτόχο τθ διαςφάλιςθ των όρων που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ 

επιλογισ ςτελεχϊν με αντικειμενικά αξιοκρατικά κριτιρια και με ςυμβοφλια επιλογισ 

μθ ελεγχόμενα. 

Ωσ εκπαιδευτικοί πρζπει να κατανοιςουμε ιδιαίτερα ςιμερα, που όλοι μασ ηοφμε 

πρωτόγνωρεσ καταςτάςεισ, τθν ανάγκθ ενόσ ςυλλογικοφ και οραματικοφ ςχεδίου που κα 

ενϊνει και κα προςφζρει προοπτικι για ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν αναβάκμιςθ 

του κφρουσ, τθσ αξιοπιςτίασ και του ρόλου των ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ. 

 

 

Πάντα ςτθ διάκεςι ςασ 
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