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Επιλογζσ Διευθυντϊν Εκπαίδευςησ με «χειρουργική» ακρίβεια . . . 

Ολοκλθρϊνεται μζςα ςτθν εβδομάδα με τθν εξζταςθ των ενςτάςεων, τθν υποβολι 

των τελικϊν πινάκων και τθν απόφαςθ τοποκζτθςθσ από τον Υπουργό Ραιδείασ θ 

διαδικαςία επιλογισ νζων Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

από τθν κυβζρνθςθ ΣΥΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  

«Ψίθυροι», «απρόοπτα», «παρατράγουδα», «ανατροπζσ» με βαθμολογίεσ που 

κινοφνταν μεταξφ τησ «χειρουργικήσ ακρίβειασ» και τησ «κατακρεοφργηςησ» 

ςημάδεψαν αυτή τη διαδικαςία. 

Σο αποτζλεςμα τησ ψηφοφορίασ καθϊσ και τα «μετρήςιμα» προςόντα, 

αποδείχτηκαν, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, πολφ λίγα για να προςπεράςουν το βαςικό 

κριτήριο τησ κομματικήσ πιςτοποίηςησ, προζλευςησ, καταγωγήσ ι ακόμα και 

ςυμπάκειασ των υποψθφίων για τισ κζςεισ των Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που αποτυπϊκθκε ςτισ βακμολογίεσ των ςυνεντεφξεων. 

Αποδεικνφεται πωσ η επιλογή Διευθυντϊν Εκπαίδευςησ είναι, δυςτυχϊσ, το πιο 

πρόςφατο επειςόδιο του «κακογυριςμζνου ςίριαλ» με τίτλο «Επιλογζσ τελεχϊν 

Εκπαίδευςησ και υγκρότηςη Τπηρεςιακϊν υμβουλίων με κυβζρνηςη Αριςτεράσ»! 

Πταν ο ΣΥΙΖΑ ςτισ 18/11/2014, όταν ιταν ακόμα ςτθν αντιπολίτευςθ, ανακοίνωνε 

με περιςςι, όπωσ αποδείχτθκε αργότερα, υποκριςία ότι «κα προχωριςει ςε ςυνεργαςία 

με την εκπαιδευτική κοινότητα ςτθν αναδιάρκρωςθ του πλαιςίου διοίκθςθσ και 

οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ» κανείσ δεν φανταηόταν το τι κα επακολουκοφςε. . .  

Πςον αφορά ςτισ επιλογζσ Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, ςτισ 9/2/2015 

ο τότε Υπουργόσ Ραιδείασ ανακοίνωνε ςτισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ τθσ «πρϊτθσ φοράσ 

Αριςτεράσ» για τισ επιλογζσ περιφερειακϊν διευκυντϊν εκπαίδευςθσ «Ένα ερώτημα που 

πλανάται ςτο διαδίκτυο και φτάνει και ςε εμένα: περιφερειακοί και νομαρχιακοί 



 

διευθυντέσ εκπαίδευςησ, ποιουσ θα επιλέξουμε, ποιουσ δικούσ μασ θα βάλουμε, τι θα 

γίνει εδώ, τι θα γίνει εκεί. Η απάντηςη και εδώ είναι πάρα πολύ απλή: κείμενεσ διατάξεισ 

κατά τη νομοθεςία που ςημαίνει ανοιχτή προκήρυξη, αδιάβλητη επιτροπή αξιολόγηςησ 

και απόλυτη, επαναλαμβάνω, απόλυτη πολιτική ανεξιθρηςκία.» Επιπρόςκετα ςτισ 

25/2/2015, ο κ. Μπαλτάσ διλωνε: «Είναι καθαρή κρυςτάλλινη από την πρώτη ςτιγμή  η 

θέςη. Δεν υπάρχουν κομματικά κριτήρια ςε τέτοιου τύπου διαδικαςίεσ...Αυτό είναι θέςη 

αρχήσ. Δεν υποχωρούμε . Δεν έχουμε κανένα λόγο να διορίςουμε ανθρώπουσ που είναι 

ςτο ΥΡΙΖΑ».Σο αποτζλεςμα είναι γνωςτό ςε όλουσ: ςτην κορυφή τησ ιεραρχίασ 

τοποθετήθηκαν οι «αρεςτοί» και οι ζχοντεσ «κομματική προζλευςη».  

Σε ςχζςθ με τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια και τα ςυμβοφλια επιλογισ ςτελεχϊν 

εκπαίδευςθσοι δηλϊςεισ του κ. Κουράκη ςτισ 26/01/2015 περί λειτουργίασ των 

υπηρεςιακϊν ςυμβουλίων με πλήρη διαφάνεια και με τρεισ (3) αιρετοφσ αποδείχτηκε 

μια «κενοφ περιεχομζνου» εξαγγελία! Με τον Ν.4342/2015 όχι μόνο δεν κεςμοκετικθκε 

θ φπαρξθ του 3ου αιρετοφ αλλά αντίκετα προβλζφκθκε ο οριςμόσ των δφο από τα πζντε 

μζλθ να γίνεται από τον διοριςμζνο Ρεριφερειακό Διευκυντι χωρίσ, επί τθσ ουςίασ, 

κανζνα κριτιριο (μόνο αυτό τθσ 15ετοφσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ). Ακριβϊσ ςτθν ίδια 

λογικι κινικθκε και θ τροπολογία ςφμφωνα με τθν οποία τα 7μελι ςυμβοφλια επιλογισ 

του Ν.3848/2010 αντικακίςτανται από 5/μελι ςτα οποία εκτόσ των δφο (2) αιρετϊν, 

υπάρχουν δφο (2) μζλθ (ζνασ Σχολικόσ Σφμβουλοσ και ζνα μζλοσ ΔΕΡ) οριηόμενα με 

απόφαςθ Υπουργοφ Ραιδείασ και ςτα οποία προεδρεφει ο «κομματικά ςυμβατόσ» 

Ρεριφερειακόσ Διευκυντισ. Για τζτοια αξιοκρατία μιλάμε! 

Λίγο αργότερα, θ κυβζρνθςθ ΣΥΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ςτισ 14/5/2015 ψθφίηει τον Ν.4327. 

Στθν αιτιολογικι ζκκεςθ αναφζρεται: «Οι παραπάνω  προώποθέςεισ δεν είναι δυνατόν να 

διαπιςτωθούν εάν ςυντρέχουν ή όχι ςτη διάρκεια μιασ  ολιγόλεπτησ ςυνέντευξησ η 

οποία ςτο παρελθόν χρηςιμοποιήθηκε κατά κόρον για την επιλογή «ημετέρων» τησ 

εκάςτοτε εξουςίασ. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ηγεςία του Υπουργείου Πολιτιςμού, Παιδείασ 

και Θρηςκευμάτων αποςύρει τη διαδικαςία τησ ςυνέντευξησ.» 

Λίγουσ μινεσ αργότερα θ «δεφτερθ φορά Αριςτερά» κυβζρνθςθ ΣΥΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 

επειδι εκτιμά ότι κα τθ βοθκιςει ςτο να διευρφνει τον κομματικό τθσ ζλεγχο ςτθν 

διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ επαναφζρει για τη διαδικαςία επιλογήσ Διευθυντϊν 



 

Εκπαίδευςησ τη ςυνζντευξη, τθν τόςο καταδικαςμζνθ ςτθ ςυνείδθςθ των εκπαιδευτικϊν, 

μοριοδοτϊντασ τθν με 15 μόρια, ςθματοδοτϊντασ ζτςι τθν νζα εποχι ςτθν 

κομματοκρατία με αριςτερό πρόςθμο. 

Αποτζλεςμα όλων αυτϊν των αλλαγϊν είναι τα «παρατράγουδα» που 

ςημάδεψαν την επιλογή των νζων Διευθυντϊν Εκπαίδευςησ με την ςυνζντευξη να ζχει 

καθοριςτικό ρόλο και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ «ανατροπϊν» όπωσ για παράδειγμα ςε 

Θεςςαλονίκθ, Αρκαδία, Αχαΐα, Κορινκία, Αττικι, Λακωνία κλπ. 

Είμαςτε βζβαιοι ότι τθν ίδια «πεπατθμζνθ» με τθ γνωςτι κομματικι 

«κοπτοραπτικι» κα ακολουκιςει θ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ και ςτισ επιλογζσ Σχολικϊν 

Συμβοφλων αν και όποτε αυτζσ γίνουν.  

Η ςκληρή παραταξιακή λογική και ο κομματιςμόσ ςτην εκπαιδευτική ιεραρχία 

καλά κρατοφν.  

Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηςη Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

καταγγζλλει την όλη διαδικαςία που αποδεικνφει ότι θ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ, που, 

υποτίκεται,  ευαγγελίηονταν ζνα διαφορετικό ικοσ και πρζςβευε τθν αξιοκρατία δεν είχε 

ποτζ ςκοπό να εφαρμόςει ζνα αξιοκρατικό ςφςτημα επιλογήσ ςτελεχϊν.  

Δεν επεδίωξε τθ δθμιουργία ενόσ κεςμικοφ πλαιςίου, κοινϊσ  αποδεκτοφ, το οποίο 

κα βαςίηεται ςτθν αξιοκρατία, ςτθν ιςονομία και ςτθν πλιρθ διαφάνεια, γιατί ο 

μοναδικόσ ςκοπόσ τησ ήταν ο αςφυκτικόσ – κομματικόσ ζλεγχοσ τησ διοικητικήσ 

ιεραρχίασ ςτην εκπαίδευςη.  

Η κυβζρνθςθ παλινωδεί ςτισ επιλογζσ των «εργαλείων» που κάκε φορά 

χρθςιμοποιεί για να πετφχει το ςτόχο τθσ αλλά κάκε φορά καταφζρνει να δϊςει το ςτίγμα 

τθσ…  

Σελικά η ουςία είναι ότι «Για πολλοςτή φορά κομματιςμόσ... για πρϊτη όμωσ 

τζτοια κοροϊδία!» 

 

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 
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