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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την τακτική της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ στο θέµα της
επιλογής ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων. 
            Συγκεκριµένα, η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ τοποθέτησε µε συνοπτικές διαδικασίες  
«προσωρινούς» ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταµένους Γραφείων τον Αύγουστο του 2004. 
Στις έντονες αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ απαντούσε
παραπέµποντας στη σχετική νοµοθετική ρύθµιση που ψηφίστηκε (νόµος 3260/04 άρθρ. 12) και 
προβλέπει «τη λήξη της θητείας των προσωρινών στις 31/8/05 και την ανάληψη του έργου αυτού 
από νέα στελέχη, που θα επιλέγουν µε βάση κοινά αποδεκτό πλαίσιο επιλογής». 

Ενώ το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θέτει συνεχώς από τότε το ζήτηµα της αυτονόητης υποχρέωσης του
ΥΠΕΠΘ να εφαρµόσει το νόµο και να προχωρήσει έγκαιρα στη διαµόρφωση νέου πλαισίου και
στην επιλογή νέων στελεχών, η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ κωφεύει. Στις 7/3/05 µε υπόµνηµά µας στο 
ΥΠΕΠΘ καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις για τη διαµόρφωση νέου θεσµικού πλαισίου
επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Στις 15/4/05 η Υπουργός Παιδείας, χωρίς να απαντά στις 
προτάσεις της ΟΛΜΕ, ζητά από το ΕΣΥΠ να συζητήσει κατά προτεραιότητα το θέµα. Πέρασαν δύο 
µήνες από τότε και το αντίστοιχο όργανο του ΕΣΥΠ δεν έχει ασχοληθεί µε το θέµα αποδεικνύοντας
και το γενικότερο προσχηµατικό χαρακτήρα του «Εθνικού διαλόγου για την Παιδεία», αλλά και τις 
πραγµατικές προθέσεις της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ να διατηρήσει, δηλαδή, στις θέσεις τους και για 
την επόµενη σχολική χρονιά τα «προσωρινά» διευθυντικά στελέχη. Φαίνεται ότι η κα Μ. Γιαννάκου 
ξέχασε πολύ γρήγορα όχι µόνο τις προεκλογικές υποσχέσεις του κόµµατός της αλλά και τις
διαβεβαιώσεις που η ίδια έδωσε ως Υπουργός Παιδείας στη Βουλή (Ιούλης 2004) και σε ολόκληρη 
την ελληνική κοινωνία µε τις δηλώσεις και συνεντεύξεις της εκείνη την περίοδο.  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταδικάζει την υποκριτική τακτική και αναξιοπιστία της
Κυβέρνησης, που οδηγούν στην πλήρη καταρράκωση και απαξίωση των θεσµών στη χώρα 
µας. 
            Υπενθυµίζουµε τη θέση του κλάδου µας ότι οι προσωρινοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης και
Προϊστάµενοι Γραφείων δεν νοµιµοποιούνται στη συνείδηση του εκπαιδευτικού κόσµου. 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί την κυβέρνηση και την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να τιµήσουν
επιτέλους τις υπογραφές τους, να σεβαστούν το νόµο που οι ίδιοι ψήφισαν και να προχωρήσουν
τώρα στη διαµόρφωση και εφαρµογή θεσµικού πλαισίου επιλογής των στελεχών της
εκπαίδευσης που θα διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της 
αντικειµενικότητας.  
  

  
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

Σελίδα 1 από 1Ο

21/7/2005http://www.olme.gr/2002/stelehi0605.htm


