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ΘΕΜΑ:  Πειθαρχικοί προϊστάµενοι των αιρετών µελών των περιφερειακών    
                υπηρεσιακών συµβουλίων (ΠΥΣ∆Ε, ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε, ΑΠΥΣΠΕ) 
 
 
                      Κυρία Υπουργέ, 
 
       Με αφορµή το αριθ. πρωτ. Ε.Π. 32 επισυναπτόµενο έγγραφο του ∆ιευθυντή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, κ. Γεωργίου Ανυφαντή, µε το οποίο 
«ζητούνται διευκρινίσεις» από το αιρετό µέλος του ΑΠΥΣ∆Ε Ηπείρου, εκπαιδευτικό 
κ. Μπόζιο Κωνσταντίνο, επισηµαίνουµε τα εξής: 

1. Το ανωτέρω υπηρεσιακό έγγραφο έχει χαρακτήρα ελεγκτικό και κατ’ 
ουσίαν αµφισβητεί το αυτονόητο δικαίωµα των εκλεγµένων µελών του 
κλάδου µας στα υπηρεσιακά συµβούλια να εκθέτουν ελεύθερα  τη 
γνώµη τους και την κρίση τους κατά την  άσκηση των καθηκόντων 
τους! Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια, κατά την άποψη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, 
που αποσκοπεί στη φίµωση των µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων, 
καθιστά επιβεβληµένη την άµεση παρέµβασή σας, ώστε όχι µόνον να 
γίνονται σεβαστά από το σύνολο των στελεχών της εκπαίδευσης τα 
δηµοκρατικά και συνταγµατικά δικαιώµατα  περί ελεύθερης έκφρασης των 
συναδέλφων µας, αλλά και να κατασταλεί ο ανώφελος έως και επιζήµιος 
για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών θεσµών υπερβάλλων ζήλος 
ορισµένων «προσωρινών» στελεχών της Εκπαίδευσης, ο οποίος συνυπάρχει, 
ενίοτε, µε την άγνοια (εν προκειµένω, το Π.∆. 429/87 έχει καταργηθεί µε τις 
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρ. 16 του Π.∆. 1/2003 και του άρθρ. 3,  εδ. ε, 
του Π.∆. 47/06) και πλήττει, αναπόφευκτα, την αξιοπιστία της ∆ιοίκησης!  

2. Μείζονος, επίσης, σηµασίας ζήτηµα θεωρούµε την απαράδεκτη  κατάργηση 
της σχετικής νοµοθεσίας  ολόκληρων δεκαετιών (Π.∆. 429/87, Π.∆. 
1/2003), η οποία διασφάλιζε την ουσιαστική και δηµοκρατική λειτουργία 
και των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων µέσω της ισοτιµίας των 
µελών τους. Συγκεκριµένα, µε τη διάταξη του άρθρ. 3, εδ. ε και στ, του Π.∆. 
47/06 (ΦΕΚ 48/τ.Α/2.3.2006) καθίστανται πειθαρχικοί προϊστάµενοι των 
αιρετών µελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων οι 
Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης, οι ∆ιευθυντές και οι Προϊστάµενοι 
Γραφείων Εκπαίδευσης, οι οποίοι µετέχουν, επίσης, στη σύνθεση των 



παραπάνω υπηρεσιακών συµβουλίων! Εάν δεν πρόκειται, για ανεπίτρεπτη 
αβλεψία, τότε πρόκειται για εξέλιξη η οποία εκθέτει όχι µόνο την 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, αλλά και ολόκληρη την Κυβέρνηση! 

 
                     Κυρία Υπουργέ, 
 
Αποτελεί δηµοκρατική κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήµατος η εκλογή 
εκπροσώπων µας στα υπηρεσιακά συµβούλια και δεν πρόκειται να δεχτούµε την 
ουσιαστική αναίρεσή της. ∆εν πρόκειται να δεχτούµε τη φίµωση των 
εκπροσώπων µας και τη «µετατροπή» τους σε διακοσµητικά πρόσωπα ούτε, 
βεβαίως, τη χρησιµοποίησή τους από τις εκάστοτε κυβερνητικές πλειοψηφίες. 
  Απαιτούµε την άµεση κατάργηση της διάταξης του άρθρ. 3 του Π.∆. 47/06, 
προκειµένου να διασφαλίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις της ουσιαστικής 
εκπροσώπησής µας στα υπηρεσιακά συµβούλια. Αυτό απαιτεί η δηµοκρατική 
τάξη, αυτό επιβάλλει – είµαστε βέβαιοι- και η δική σας πολιτική και προσωπική 
ευαισθησία. 
 
 
 
 
 

                                  


