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  ΘΕΜΑ: Εντεινόµενος αυταρχισµός και αυθαιρεσίες της ηγεσίας του 
ΥΠΕΠΘ και της ∆ιοίκησης 
 
 

Ο εντεινόµενος αυταρχισµός και η σωρεία αυθαιρεσιών της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΕΠΘ και της ∆ιοίκησης, όπως η χωρίς σοβαρό λόγο άσκηση πειθαρχικών και 
διοικητικών διώξεων σε βάρος συναδέλφων, ακόµη και σε βάρος εκλεγµένων 
αντιπροσώπων, η προκλητική και αλαζονική αγνόηση δίκαιων και νόµιµων αιτηµάτων των 
συναδέλφων, η παραβίαση από τα όργανα της ∆ιοίκησης θεσµοθετηµένων διαδικασιών για 
τη σειρά τοποθέτησης καθηγητών σε σχολεία, όπως στην περίπτωση της Γερµανίας, κ.λπ., 
δεν αποτελούν µεµονωµένα περιστατικά, αλλά συγκεκριµένη, αλαζονική και αυταρχική 
πρακτική και µεθοδολογία της ∆ιοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας.  

 Το τελευταίο διάστηµα  επισηµάναµε, επίσης, διοικητικούς  χειρισµούς  σε  
ζητήµατα Προϊσταµένων ∆/νσης  και Γραφείων και συγκρότησης Υπ. Συµβουλίων που 
ανέδειξαν την  ίδια αλαζονική και ορισµένες φορές αυθαίρετη πρακτική. Είναι 
χαρακτηριστική η περίπτωση της περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, όπου παράνοµα και 
αυθαίρετα «ανατέθηκε» σε Προϊστάµενο Γραφείου να ασκεί παράλληλα καθήκοντα ∆/ντή 
Εκπαίδευσης και Προϊσταµένου Γραφείου.  

Ακόµη, οι  πρόσφατες διώξεις αιρετών εκπροσώπων του κλάδου σε Υπηρεσιακά 
Συµβούλια είναι ενταγµένες στο πλαίσιο του εντεινόµενου κυβερνητικού αυταρχισµού κατά  
του εκπαιδευτικού κινήµατος και έχουν ευρύτερα πολιτικά χαρακτηριστικά, που  στοχεύουν 
ευθέως στη φίµωση και τη µετατροπή των αιρετών εκπροσώπων  των εκπαιδευτικών στα 
υπηρεσιακά συµβούλια σε πειθήνια όργανα των εντολών της διοίκησης (π.χ. Π.∆. 47/06). 
 ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι διώξεις αυτές διενεργούνται ενόψει των 
υπηρεσιακών κρίσεων για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης (σε όλα τα επίπεδα 
της διοικητικής πυραµίδας της εκπαίδευσης). 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι ο κλάδος είναι αποφασισµένος να αντιµετωπίσει µε 
όλα τα µέσα  που διαθέτει τις παραπάνω πρακτικές της διοίκησης. 
 Καλούµε την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να εγκαταλείψει τον αυταρχισµό και τις 
διοικητικές αυθαιρεσίες, και να συµβάλει στη διασφάλιση δηµοκρατικών και συλλογικών 
διαδικασιών στο χώρο της εκπαίδευσης. 

      

 
  


