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Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με ελεγχόμενα 

Συμβούλια Επιλογής 

 

Η κυβέρνηση με απύθμενο θράσος και ξεδιάντροπα επιβεβαίωσε με τον 

πιο ξεκάθαρο τρόπο τη σκοπιμότητα της ψήφισης του Ν.4547/18  

‘’Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης’’ για ένα συγκεντρωτικό και απόλυτα 

κομματικό ελεγχόμενο σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης. 

Με βάση το άρθρο 36 οι επιλογές ξεκίνησαν από τους Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου. 

Τυχαία; Όχι φυσικά! Η σκοπιμότητα προφανής. Ο απόλυτος έλεγχος των 

Συμβουλίων Επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την επιλογή 

“των δικών τους παιδιών”.  

Οι αποφάσεις συγκρότησης των Συμβουλίων πιστοποιούν με τον πλέον 

εμφατικό τρόπο τα παραπάνω και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης: 

I. Προεδρεύουν στα Συμβούλια οι νυν Περιφερειακοί Διευθυντές, στην 

επιλογή των οποίων θριάμβευσε η ημετεροκρατία, η αναξιοκρατία και 

ο κομματισμός 

II. Συμμετέχουν δύο διδάσκοντες σε ΑΕΙ. Εδώ, εκτός των άλλων, 

παρατηρούνται σε αρκετές περιπτώσεις να μην μετέχουν μέλη ΔΕΠ, είτε 

από Παιδαγωγικά Τμήματα, είτε από Καθηγητικές Σχολές των ΑΕΙ, ώστε 

αυτά να εγγυηθούν την επιστημονική αρτιότητα και εγκυρότητα ως 

προς το παιδαγωγικό μέρος των επιλογών. H περίπτωση Νικολάου, 

προέδρου Παιδαγωγικού τμήματος, είναι προφανής των προθέσεων 

της πολιτικής ηγεσίας. Δεν τον όρισαν τακτικό μέλος και όρισαν 2 

καθηγήτριες ΤΕΙ με τη φτηνή δικαιολογία της ποσόστωσης, δικαιολογία 

που υποτιμά τη νοημοσύνη των εκπαιδευτικών.  

Είναι επίσης αξιοσημείωτη η στελέχωση των Συμβουλίων με μέλη ΔΕΠ 

από ΑΕΙ άλλων Περιφερειών της χώρας. Αλήθεια ολόκληρη Αττική με 
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εκατοντάδες Τμήματα δε βρέθηκαν 2 καθηγητές να στελεχώσουν το 

Περιφερειακό Συμβούλιο και ορίσανε μέλος από την Αλεξανδρούπολη; 

Αναμφισβήτητα στρατεύτηκαν μέλη ΔΕΠ για να εκτελέσουν 

απροσχημάτιστα την κομματική τους αποστολή χωρίς αναστολές 

III. Συμμετέχει ένας Δ/ντής Εκπαίδευσης και ένας Δ/ντής Σχολείου, ο 

ορισμός των οποίων έγινε χωρίς κριτήρια ή για να ακριβολογώ 

πραγματοποιήθηκε με καθαρά κομματικά κριτήρια. Σημειώνω ότι η 

επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης βασίστηκε σε εκλεκτορικό σώμα, 

το οποίο κρίθηκε ως αντισυνταγματικά επιλεγμένο 

IV. Συμμετέχουν και οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών 

Ο πλήρης έλεγχος των συμβουλίων επιβεβαιώνει ότι η σκληρή 

παραταξιακή λογική και η κομματική σκοπιμότητα τέθηκαν για άλλη μια φορά 

πάνω από το συμφέρον της εκπαίδευσης. 

Η διαδικασία επιλογής των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου 

εξελίσσεται με βάση τα παραπάνω, αλλά και με τους στοχευμένους κόφτες, σε 

παρωδία. Χάνεται άλλη μια ευκαιρία για την αναβάθμιση του κύρους και της 

αξιοπιστίας των στελεχών της εκπαίδευσης και με δεδομένη τη δυσπιστία των 

εκπαιδευτικών απέναντι στις προθέσεις, τη σκοπιμότητα και στην εγκυρότητα 

του συστήματος επιλογής που προωθείται κι αυτές οι επιλογές θα έχουν 

σύντομα ημερομηνία λήξης. 

 

 

Πάντα στη διάθεσή σας 
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