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Τπνπξγό Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο
-Μέιε καο

ΑΙΣΗΜΑ ΑΜΕΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟ
Κε Τπνπξγέ,
Με αγαλάθηεζε δηαβάζακε ην ζρέδην λόκνπ ¨ Αλαδηνξγάλσζε ησλ δνκώλ
ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο¨ ην νπνίν δώζαηε ζηε δηαβνύιεπζε θαη κε ην νπνίν απνθιείνληαη γηα
αθόκεκία θνξά νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη από ηηο ζέζεηο επζύλεο ησλ ίδησλ ησλ
ππεξεζηώλ ηνποθαη ε ζηειέρσζε ησλ ζέζεσλ επζύλεο γίλεηαη θαηά
παξέθθιηζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρύεη γηα όιν ην δεκόζην.
Σόζν εζείο όζν θαη ε θπβέξλεζε ζαο, ππνθύπηεηε, όπσο βέβαηα θαη νη
πξνθάηνρνη ζαο, ζηε δύλακε θαη ηε δπλακηθή ησλ αξηζκώλ θαη ζηελ ινγηθή ηνπ
πνιηηηθνύ – θνκκαηηθνύ θόζηνπο θαη αδηαθνξείηε γηα ηελ ηζνλνκία, ηε δηαθάλεηα, ηελ
αμηνθξαηία θαη ηε ζύγρξνλε νξγαλσηηθή ζεσξία, όπσο απηή εθθξάζηεθε από ηελ
εηδηθή επηηξνπή γηα ηνλ Οξγαληζκό ηνπ ΤΠΠΔΘ, κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ ηνπ
ΔΚΓΓΑ θαη ζύκθσλα κε ηελ νπνία:
¨ε θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ επζύλεο από εθπαηδεπηηθνύο απνηειεί
ζηξέβισζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζθαικέλε εθηίκεζε όηη ε δηνίθεζε ηεο
εθπαίδεπζεο (θάζε νξγαλσηηθήο κνλάδαο) πξέπεη λα αζθείηαη απνθιεηζηηθά
από εθπαηδεπηηθνύο αλεμαξηήησο γλώζεσλ ηνπο ζε δεηήκαηα άζθεζεο
δηνίθεζεο. Όια όκσο ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα, όπσο νη εηήζηεο αλαθνηλώζεηο
– εθζέζεηο ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε θαη πξνπάλησλ ε εμέηαζε ηνπ
πξαγκαηηθνύ έξγνπ πνπ επηηεινύλ νη δηάθνξεο κνλάδεο κε όξνπο
Οξγαλσηηθήο Θεσξίαο θαηαδεηθλύνπλ όηη απηό δελ είλαη νξζό θαη ε άζθεζε
δηνίθεζεο, όπσο ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο άιινπο ρώξνπο, πξέπεη λα γίλεηαη από
ηνπο θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνπο – θαηαξηηζκέλνπο ππαιιήινπο πνπ είλαη
εληαγκέλνη ζηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία, δειαδή από ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο
δηνίθεζεο, δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο θαηεγνξίαο ΠΕ ή ΣΕ ηνπ θαηάιιεινπ
θιάδνπ. ….
Όιεο νη κεηξήζεηο ηνπ παξαγόκελνπ έξγνπ ησλ πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ
δείρλνπλ όηη ζε ζπληξηπηηθό πνζνζηό απηό αθνξά ακηγώο δηνηθεηηθέο
ιεηηνπξγίεο θαη κόλν έλα πνιύ κηθξό κέξνο ηνπ εκπεξηέρεη κηα παηδαγσγηθήεθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, νπνία κπνξεί λα θαιπθζεί αθελόο από ηνπο
πξντζηακέλνπο εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ θαη αθ’ εηέξνπ από ηνπο ρνιηθνύο
πκβνύινπο, ησλ νπνίσλ θύξηα αξκνδηόηεηα είλαη ε επηζηεκνληθή θαη
παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ.¨

Απηά θαη άιια πνιιά ζα απνηειέζνπλ ην λνκηθό καο νπινζηάζην ζηελ
πξνζθπγή καο ζην ΣΕ γηα ηελ αθύξσζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζαο, θαηά ην κέξνο
πνπ αθνξά ζηελ επηινγή ζηειερώλ γηα ζέζεηο δηνίθεζεο ζηηο δηεπζύλζεηο
εθπαίδεπζεο.
Ξεπεξλώληαο όζα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε γηα ηηο ζηνρεύζεηο θαη ηηο
δηεπζεηήζεηο κε θνκκαηηθό – πνιηηηθό πξόζεκν, πνπ ππάξρνπλ θαη ζα ηηο
αλαδείμνπκε ηηο επόκελεο εκέξεο,
γηα ηα ¨πςειά¨ πξνζόληα επηινγήο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, επηζεκαίλνπκε σο παξάδεηγκα, ηνλ
ηξαγέιαθν κε ηε γλώζε μέλεο γιώζζαο πνπ απνηειεί θαη θσηνγξαθηθή δηάηαμε,
όπνπ γηα άιια ζηειέρε είλαη απαξαίηεηε θαη γηα άιια όρη.
Μήπσο άδηθα θνπξαδόκαζηε όινη, αθνύ γλσξίδεηε από ηώξα πνηνπο ζα
ηνπνζεηήζεηε Πεξηθεξεηαθνύο Γηεπζπληέο γηα λα ζπλερηζηεί λα ιεηηνπξγεί
απξόζθνπηα ην θνκκαηηθό – πειαηεηαθό θξάηνο, πνπ ζηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο
απνηειεί ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθό ζύιαθα όινπ ηνπ Γεκνζίνπ.
Δθεί όκσο πνπ πξαγκαηηθά νη ζπληάθηεο – εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ
ζαο, μεπέξαζαλ αθόκα θαη ηνλ εαπηό ηνπο είλαη ε αλαπιήξσζε ησλ Γηεπζπληώλ
Δθπαίδεπζεο, από ηνλ Πξντζηάκελν Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ.
Πξνθαλώο δελ ζα ελεκεξώζεθαλ όηη ππάξρνπλ πιένλ, άιινη 4 Γηνηθεηηθνί
Πξντζηάκελνη κέζα ζηελ Γηεύζπλζε, νη νπνίνη επηιέγνληαη κε ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο
όινπ ηνπ Γεκνζίνπ θαη όρη κεηελππνηππώδε δηαδηθαζία πνπ εθαξκόδεηαη γηα ηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, όπνπ νη Πξντζηάκελνη Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάησλ επηιέγνληαη
ηειεπηαίνη κεηά από ηε ζηειέρσζε όισλ ησλ άιισλ ζέζεσλ επζύλεο.
Κε Τπνπξγέ,
Η ΠΟΤΠ δεηάεη άκεζε ζπλάληεζε καδί ζαο, γηα λα καο εμεγήζεηε ηνπο
ιόγνπο θαη ηηο αηηίεο ηεο ππαλαρώξεζεο ζαο, από ηελ ηζνλνκία, ηελ αμηνθξαηία θαη
ηελ δηαθάλεηα.
ε θάζε πεξίπησζε, ζαο δειώλνπκε όηη ζα ππεξαζπηζηνύκε ηηο ζέζεηο καο, ηνλ
θιάδν καο, ηηο ππεξεζίεο καο, ηελ αμηνθξαηία, ηελ ηζνλνκία, ηελ δηαθάλεηα αιιά θαη
ηελ ινγηθή, κε θάζε λνκηθό θαη ζπλδηθαιηζηηθό κέζν.
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