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Η ςυνζχιςη τησ κομματικοποίηςησ τησ εκπαίδευςησ . . .   

Με τισ αναξιοκρατικζσ επιλογζσ Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ ολοκλθρϊκθκε ο πρϊτοσ 

κφκλοσ για τον πλιρθ ζλεγχο των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων και ιδιαίτερα των ΠΤΠΕ.  

Είχε προθγθκεί ο οριςμόσ των υπολοίπων μελϊν με βάςθ διάταξθ του Ν.3848/10. Μια 

διάταξθ που δίνει τθ δυνατότθτα ςτον Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ να ορίηει χωρίσ 

κριτιρια τα μζλθ ςτο ΠΤΠΕ. Για να ακριβολογοφμε, ο οριςμόσ γίνεται με μοναδικό κριτήριο 

την παραταξιακή ταυτότητα. Κάτω από τθν πίεςθ του «ςκλθροφ κυβερνθτικοφ πυρινα» δεν 

περιορίςτθκαν ςτον ζλεγχο των ΠΤΠΕ και ςυνζχιςαν τθν προςπάθεια κομματικοποίηςησ τησ 

διοίκηςησ τησ εκπαίδευςησ. 

υγκεκριμζνα, με βάςθ το άρκρο 24, παρ. 10 του Ν. 3848/10, θ τοποκζτθςθ 

αναπλθρωτϊν διευκυντϊν ςχολείων «γίνεται με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ΠΤΠΕ, το οποίο με βάςθ τα κριτιρια 

επιλογισ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων, αξιολογεί . . .» 

Η επιλογι αναπλθρωτϊν διευκυντϊν ςχολείων με βάςθ τα κριτιρια επιλογισ που ορίηει 

ο Ν.3848/10, δεν ζδινε τθ δυνατότθτα του οριςμοφ «των δικϊν τουσ ανκρϊπων». Γι’ αυτό και με 

τισ παρακάτω 4 εγκυκλίουσ προςπάκθςαν να ερμθνεφςουν το Ν.3848/10 με τρόπο που αφινει 

πολλά ερωτθματικά για τθ ςκοπιμότθτά τουσ: 

α) 106139/Δ1, 30-8-2010, «Διευκρινίςεισ για τθ διαδικαςία πλιρωςθσ κενοφμενων κζςεων 

ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ» που υπογράφει ο Γενικόσ Γραμματζασ κ. Β. Κουλαϊδισ. 

β) Φ.361.23/6/106758, 107572/Δ1, 7-9-2010, «Διευκρινίςεισ για τθ διαδικαςία πλιρωςθσ κενϊν 

– κενοφμενων κζςεων διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων» που υπογράφει θ κ. Ανκι Γϊρου. 

γ) Φ.361.23/7/110794, 112094/Δ1, 20-9-2010, «Διευκρινίςεισ για τθ διαδικαςία πλιρωςθσ 

κενϊν – κενοφμενων κζςεων διευκυντϊν – υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων, προϊςταμζνων 

δθμοτικϊν ςχολείων, νθπιαγωγείων» που υπογράφει ο Γενικόσ Γραμματζασ κ. Β. Κουλαϊδισ. 

δ) Φ.353.1/92/119323/Δ1, 24-9-2010, «Διαδικαςία πλιρωςθσ κενοφμενων κζςεων ςτελεχϊν 

εκπαίδευςθσ», που υπογράφει θ Τφυπουργόσ κ. Εφθ Χριςτοφιλοποφλου.  

Χρειάςτθκαν 4 εγκφκλιοι μζςα ς’ ζνα μινα για να πετφχουν τον ςτόχο. Είναι δε άξιασ 

ςχολιαςμοφ: 



Α) θ εγκφκλιοσ του κ. Γενικοφ Γραμματζα που αναφζρει ότι «ςε περίπτωςθ που το οικείο 

υπθρεςιακό ςυμβοφλιο κρίνει ότι κάποιοσ από τουσ υποψιφιουσ δε κα είναι αποτελεςματικόσ 

ςτθν άςκθςθ των διευκυντικϊν κακθκόντων, αν και υπερτερεί κατά τθν αποτίμθςθ των 

κριτθρίων τθσ επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ ςυγκρότθςθσ και κατάρτιςθσ και των κριτθρίων 

υπθρεςιακισ κατάςταςθσ και διοικθτικισ εμπειρίασ (άρ.14 Ν.3848/2010), δικαιολογεί πλιρωσ 

και ειδικϊσ τθν απόφαςι του.» 

Αλικεια, με βάςθ ποια κριτιρια κα κρίνει το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο ότι κάποιοσ δεν 

είναι αποτελεςματικόσ για άςκθςθ διευκυντικϊν κακθκόντων αφοφ θ επιλογι γίνεται χωρίσ 

ςυνζντευξθ; Τπάρχει φάκελοσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν; Γνωρίηουν τουσ υποψθφίουσ τα 

μζλθ του υμβουλίου; Ή, τελικά, η εγκφκλιοσ αποςκοπεί ςτον αυθαίρετο, άδικο, 

αντιδημοκρατικό τρόπο οριςμοφ των Διευθυντών Σχολείων; 

Β) θ εγκφκλιοσ τθσ κ. Χριςτοφιλοποφλου όπου αναφζρει «… ςυνεκτιμϊντασ το ςφνολο των 

ςτοιχείων του φακζλου και τθ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, χωρίσ να γίνεται αρικμθτικι 

αποτίμθςθ του κριτθρίου, ιτοι, χωρίσ να ςυνταχκεί πίνακασ μετριςιμων μορίων». Εγκφκλιοσ 

που ζρχεται να ςυμπλθρϊςει τθν εγκφκλιο του Γενικοφ Γραμματζα δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτα 

μζλη του ελεγχόμενου υπηρεςιακοφ ςυμβουλίου να πράξουν κατά το δοκοφν. 

Οι παραπάνω εγκφκλιοι καταργοφν επί τθσ ουςίασ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.3848/10. 

Είναι να απορεί κανείσ πωσ κάποιοι βγαίνουν ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και μιλοφν για 

αξιοκρατία, όταν όλεσ οι ενζργειεσ αποςκοποφν ςτθν αναξιοκρατία.  

Οι 4 εγκφκλιοι για τον οριςμό των αναπλθρωτϊν Διευκυντϊν ςχολείων αποδεικνφουν 

περίτρανα πωσ αντί να αςχολείται θ πολιτικι θγεςία με το περιεχόμενο και τθν ποιότθτα τθσ 

εκπαίδευςθσ, αςχολείται με αιτιματα κάποιων που υποςχζκθκαν να βάλουν «πλάτθ» για να 

περάςουν αντιεκπαιδευτικά μζτρα.  

Όταν θ πατρίδα μασ αντιμετωπίηει τθ μεγαλφτερθ οικονομικι κρίςθ και οι απλοί πολίτεσ 

πλθρϊνουν με τον πιο βάρβαρο και επϊδυνο τρόπο τα αποτελζςματα αυτισ, είναι πζρα κάκε 

λογικισ κάποιοι να αςχολοφνται με πρακτικζσ του παρελκόντοσ καταδικαςμζνεσ ςτθ ςυνείδθςθ 

του εκπαιδευτικοφ.  

Είναι, πιςτεφω, ευκαιρία να ςυνειδθτοποιιςουμε όλοι μασ τθν ανάγκθ χάραξθσ εκνικισ 

πολιτικισ για τα κζματα τθσ εκπαίδευςθσ για να ελπίηουμε ς’ ζνα καλφτερο αφριο τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ χϊρασ μασ.  

                                Πάντα ςτη διάθεςή ςασ 
 
 Παληγιάννησ Βαςίλησ 


