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χζδιο νόμου για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ
εκπαίδευςθσ:
Κατϊτερο των περιςτάςεων και των αναγκϊν
Πζντε μινεσ μετά τθν αρχικι κατάκεςθ ενόσ ςυνοπτικοφ και εντελϊσ αςαφοφσ ςχεδίου για
τθ δθμιουργία νζου δικτφου δομϊν υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, το Υπουργείο Παιδείασ
κατζκεςε ςχζδιο νόμου για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ (επιλογι και αξιολόγθςθ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ,
αυτοαξιολόγθςθ).
Το νζο ςχζδιο, όπωσ και το προθγοφμενο, δεν τθρεί οφτε τα προςχιματα, δεν ςτθρίηεται ςε
καμία πρόταςθ που να υπογράφεται από καμία επιςτθμονικι ομάδα, δεν τεκμθριϊνεται με
παράκεςθ βιβλιογραφίασ, δεν αναφζρεται ςε καλζσ πρακτικζσ που τυχόν ζχουν προκφψει από
τθν εφαρμογι τθσ ςε κάποιο περιβάλλον. Είναι προφανζσ πωσ κάποιοι "ξερόλεσ" παρατρεχάμενοι,
αποφάςιςαν να ολοκλθρϊςουν το ζργο, εριμθν τθσ Πανεπιςτθμιακισ αλλά και τθσ εκπαιδευτικισ
κοινότθτασ, λεσ και θ εκπαίδευςθ αφορά μόνο τουσ ίδιουσ και τισ ιδεολθψίεσ τουσ.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, ωσ ςυνδικαλιςτικόσ χϊροσ δεν ζχει τθν άποψθ πωσ ςτον
χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ δεν χρειάηονται αλλαγζσ, πωσ όλα λειτουργοφν καλά. Δεν προςεγγίηει με
πλιρθ άρνθςθ κακετί καινοφργιο που επιχειρείται να ειςαχκεί ςτθν εκπαίδευςθ. Δεν οχυρϊνεται
πίςω από λογικζσ πλιρουσ απόςυρςθσ κάκε ςχεδιαηόμενθσ αλλαγισ. Ακολουκεί τον δφςκολο δρόμο
του διαλόγου, τθσ ανταλλαγισ επιχειρθμάτων και τθσ ςφνκεςθσ για τον απλό λόγο ότι ζχει
επιχειριματα, ζχει κζςεισ και προτάςεισ για όλα τα κζματα, ενϊ για ό,τι νζο παρουςιάηεται, ζχει τθν
ςυνδικαλιςτικι ωριμότθτα και τθν ευκφνθ να το επεξεργάηεται χωρίσ αγκυλϊςεισ. Προςπακοφμε να
αναδείξουμε το ςωςτό κατά τθ γνϊμθ μασ και να καταγγείλουμε αυτό που κεωροφμε λάκοσ.
Σε ό,τι αφορά το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο νόμου, όςο και αν προςπακιςαμε να βροφμε κετικά
(διαχωριςμόσ τθσ διοίκθςθσ από τθν επιςτθμονικι κακοδιγθςθ, ομάδεσ εκπαιδευτικϊν και
ςχολείων, επιλογι και όχι διοριςμόσ των Περιφερειακϊν διευκυντϊν εκπαίδευςθσ από ςυμβοφλια
όμωσ απόλυτα ελεγχόμενα από τθν Κυβζρνθςθ, κατάργθςθ του Π.Δ. 152/2013 του Αρβανιτόπουλου
αλλά διατιρθςθ τθσ φιλοςοφίασ του με διαφορετικζσ λεκτικζσ διατυπϊςεισ), ιταν τόςο λιγοςτά και
τόςο υπονομευμζνα από τισ υπόλοιπεσ διατυπϊςεισ, που κεωροφμε πωσ δεν ςτοιχειοκετοφν οφτε
κατ’ ελάχιςτο μια αντίλθψθ προοδευτικοφ νομοκετιματοσ. Μάλλον ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ
κινείται θ λογικι του.
Κυρίαρχο και βαςικότερο χαρακτθριςτικό του ςχεδίου είναι ότι διακατζχεται από τθ
μνθμονιακι λογικι των περικοπϊν. Ξεκάκαροσ ςτόχοσ του είναι θ ςυγχϊνευςθ δομϊν και
υπθρεςιϊν (Τα ΠΕΚΕ απορροφοφν τα τμιματα επιςτθμονικισ κακοδιγθςθσ, τουσ ςχολικοφσ
ςυμβοφλουσ, τα ΠΕΚ. Τα ΚΕΤ ουςιαςτικά καταργοφν και ςυγχωνεφουν τα ΚΕΔΔΥ, τα ΚΕΣΥΠ, τουσ
Στακμοφσ Συμβουλευτικισ Νζων. Τα ΚΕΑ ςυνενϊνουν τα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, τθν
αγωγι υγείασ, τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, τα πολιτιςτικά, τθν περιβαλλοντικι αγωγι) για τθ
μείωςθ κζςεων και όχι για τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ. Οι πρϊθν αγζρωχοι
"μνθμονιοςκίςτεσ" πλιρωσ υποταγμζνοι και ςυμβιβαςμζνοι ςε ότι προθγοφμενα κατάγγελλαν,
υλοποιοφν με τον πιο ςκλθρό και ανάλγθτο τρόπο ότι τουσ ηθτείται. Το φοβερό είναι ότι

παριςτάνουν τουσ προοδευτικοφσ μεταρρυκμιςτζσ, ενϊ όλοι οι υπόλοιποι αντιλαμβάνονται ότι
μπροςτά ςτον φψιςτο ςτόχο τουσ να διατθρθκοφν ςτισ καρζκλεσ τθσ εξουςίασ, είναι αποφαςιςμζνοι
να κάνουν τα πάντα.
Μιλοφν για αποκζντρωςθ και ςτθν ουςία κάνουν το αντίκετο. Με τθ δθμιουργία και
λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. δίπλα ςτθν Περιφζρεια τθσ Εκπαίδευςθσ εγκαινιάηουν μία νζα εποχι
πλιρουσ απαλλαγισ του Υπουργείου Παιδείασ από τθν ευκφνθ πραγματικισ και ουςιαςτικισ
υποςτιριξθσ του Εκπαιδευτικοφ ζργου και των εκπαιδευτικϊν. Το πλικοσ των αρμοδιοτιτων του
νζου κεςμοφ ςτον οποίο ςυγκεντρϊνονται ευκφνεσ παιδαγωγικζσ, διοικθτικζσ, γνωμοδοτικζσ,
Εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ και αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, επιμορφωτικζσ,
ςυμβουλευτικισ γονζων, ςυντονιςμοφ άλλων εκπαιδευτικϊν φορζων, προςδίδουν ςτον κεςμό αυτό
χαρακτθριςτικά οφκαλμοφανϊσ δυςλειτουργικά. Η προφανισ αδυναμία ςτοιχειϊδουσ
ανταπόκριςθσ ςτισ πολλαπλζσ ανάγκεσ που ανακφπτουν ςτο πεδίο τθσ εφαρμογισ του,
αναπόφευκτα κα οδθγιςει το όλο εγχείρθμα να παραμείνει «κενό γράμμα» και να καταγραφεί ςτθν
ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ, ωσ ακόμα ζνασ νόμοσ που ζμεινε «ςτα χαρτιά».
Η κατάργθςθ του κεςμοφ των χολικϊν υμβοφλων που λειτουργοφςαν ανά διεφκυνςθ
εκπαίδευςθσ, υποβακμίηει τον αποκεντρωτικό και υποςτθρικτικό ρόλο που κα μποροφςε να ζχει
προσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ οποιαδιποτε δομι. Η παιδαγωγικι κακοδιγθςθ εξ αποςτάςεωσ, δεν
μπορεί να λφςει ηθτιματα και ουςιαςτικά δεν υπάρχει. Είναι αλικεια ότι ο κεςμόσ του ςχολικοφ
ςυμβοφλου χρειαηόταν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ λειτουργίασ του. Αυτό δεν ςθμαίνει όμωσ ότι
ζνασ κεςμόσ που γεννικθκε φςτερα από διαρκείσ και ζντονουσ αγϊνεσ του κλάδου από τθ
μεταπολίτευςθ και μετά, ενάντια ςτον διοικθτικό αυταρχιςμό τθσ περιόδου του επικεωρθτιςμοφ και
εμπνεφςτθκε και υποςτθρίχκθκε από κορυφαίουσ Ζλλθνεσ παιδαγωγοφσ (Χριςτοσ Φράγκοσ,
Θεόφραςτοσ Γζρου, Σιφθσ Μουηάκθσ κ.ά), ζπρεπε να καταργθκεί.
"Ανακαλφπτουν" τθν αυτονομία τθσ ςχολικισ μονάδασ, με κακυςτζρθςθ πολλϊν χρόνων
και λανκαςμζνα διαςτρεβλϊνοντάσ και κακοποιϊντασ τον όρο. Μιλοφν για αυτονομία και ςτθν
ουςία κάνουν το αντίκετο. Ανακζτουν ζνα ςθμαντικό κομμάτι των δομϊν ςε μια περιφερειακι
διοίκθςθ που ο ρόλοσ τθσ ζωσ τϊρα, δεν μασ αφινει περικϊρια να ελπίηουμε ότι και θ νζα δομι κα
ζχει άλλο προςανατολιςμό πζρα από τθν προϊκθςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ κυβερνθτικισ
εκπαιδευτικισ πολιτικισ, ςε μια περιφερειακι διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ που ουςιαςτικά δεν απαντά
ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ λειτουργεί και ωσ τροχοπζδθ.
Διακατζχονται από απόλυτθ ςφγχυςθ ςε ότι αφορά τθν επιλογι ςτελεχϊν. τα τρία
χρόνια που κυβερνοφν, παρουςιάηουν το τρίτο ςχζδιο επιλογισ! Το κακζνα που κατακζτουν το
παρουςιάηουν ωσ το καλφτερο και μετά από λίγο οι ίδιοι το αποςφρουν, φζρνοντασ ζνα νζο ακόμα
καλφτερο κατά τουσ ίδιουσ, το οποίο ςτθ ςυνζχεια ζχει τθν ίδια τφχθ με το προθγοφμενο.
Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ςτθν επιλογι υποδιευκυντϊν ζχουν αντιγράψει ακριβϊσ, ότι
προβλεπόταν ςτον Ν.3848/10, (άρκρο 23), τον νόμο Διαμαντοποφλου που καταδικάηουν αλλά
ςυνεχϊσ γφρω από αυτόν περιςτρζφονται και μάλιςτα αποκλείουν από τθ διαδικαςία επιλογισ
τουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. Το βζβαιο είναι ότι προςπακοφν να ελζγξουν τθν διοίκθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ, αλλά μζχρι ςτιγμισ δεν τουσ βγαίνει το ςχζδιο και εκεί οφείλονται οι διαρκείσ
αλλαγζσ.
Εμφανίηουν αδιαφορία για τισ αποφάςεισ τθσ δικαιοςφνθσ και ςυνεχίηουν να προτείνουν
πράγματα που ιδθ ζχουν κρικεί αντιςυνταγματικά (για παράδειγμα θ ανϊνυμθ αξιολόγθςθ
διευκυντϊν κατά το πρότυπο τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ του προθγοφμενου νομοκετικοφ πλαιςίου)
ι που και ο πλζον αδαισ ςτα νομικά καταλαβαίνει ότι κα κρικοφν αντιςυνταγματικά με τθν
πρϊτθ ενδεχόμενθ προςφυγι (για παράδειγμα οι κθτείεσ των ςτελεχϊν). Με αυτι τουσ τθν τακτικι
κζλουν να πουλιςουν "αριςτεροςφνθ" και "διαφορετικότθτα" ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ενϊ
γνωρίηουν ότι τίποτα από αυτά δεν μπορεί να εφαρμοςτεί και ςτθ ςυνζχεια να παρουςιάςουν ότι
τάχα δεν τουσ αφινουν να υλοποιιςουν το ζργο τουσ.
Αλικεια, μποροφν να δϊςουν κάποια ςτοιχειωδϊσ λογικι εξιγθςθ, αν πιςτεφουν ότι ζτςι
πρζπει να γίνεται γιατί είναι ςωςτό, για ποιο λόγο δεν όριςαν κθτείεσ και για όλα τα ςτελζχθ του
δθμόςιου τομζα; Για ποιο λόγο τισ προτείνουν μόνο ςτθν εκπαίδευςθ; Μιπωσ γιατί ςτθν

εκπαίδευςθ δεν μποροφν μζχρι ςτιγμισ να βρουν τρόπο να δθμιουργιςουν τον κομματικό τουσ
ςτρατό; Μιπωσ για αυτό το λόγο μθχανεφονται και άλλουσ τρόπουσ (πχ άρκρο 27, παρ 4) όπου
μαηί με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ δθλϊνεται και θ ςειρά προτίμθςθσ των υποψθφίων για τθν
τοποκζτθςι τουσ ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ κζτουν υποψθφιότθτα, εφόςον είναι περιςςότερεσ
από μία; Αν ζχουν κάποια εξιγθςθ κα τθν περιμζνουμε με ενδιαφζρον. Επειδι όμωσ δεν ζχουν
απάντθςθ, παραμζνουν εκτεκειμζνοι ακόμα και ςτθ ςυνείδθςθ του τελευταίου ψθφοφόρου τουσ
που πίςτεψε τα προεκλογικά παραμφκια τουσ.
Οι ίδιοι που χρόνια τϊρα ζγραφαν πφρινουσ λόγουσ κατά τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ
αυτοαξιολόγθςθσ, επαναφζρουν τθ διαδικαςία, προβλζποντασ μάλιςτα ςκλθροφσ αξιολογικοφσ
χαρακτθριςμοφσ (μερικϊσ επαρκι ςτελζχθ, μζτρια, ανεπαρκι) ενϊ για πρϊτθ φορά ειςάγουν τον
χαρακτθριςμό "ςτελζχθ ακατάλλθλα για τθ κζςθ". Το γεγονόσ ότι δεν προτείνουν τίποτα που να
αφορά ςτθν επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν, δθμιουργεί εφλογα φόβουσ και απορίεσ για τθν
αντιμετϊπιςθ που κα ζχουν τα ςτελζχθ που κα χαρακτθριςτοφν με αυτό τον τρόπο.
Η εμπλοκι του ςχολικοφ υμβουλίου (γονείσ και τοπικι αυτοδιοίκθςθ) ςτισ διαδικαςίεσ
αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου είναι ζνα ςθμείο που προκαλεί προβλθματιςμό για τον
τρόπο που κα λειτουργιςει με δεδομζνεσ μάλιςτα τισ επιδιϊξεισ κάποιων αυτοδιοικθτικϊν κφκλων
(ΚΕΔΕ), ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ. Η ςυμμετοχι δε των γονζων μζςα από τα ςυλλογικά τουσ
όργανα, είναι προχπόκεςθ ολοκλθρωμζνθσ λειτουργίασ ςτθν εκπαίδευςθ, αποκτά όμωσ
διαφορετικι διάςταςθ όταν λαμβάνουν μζροσ ςτθν αυτοαξιολόγθςθ και ςτισ προτάςεισ
παιδαγωγικοφ ςχεδιαςμοφ και δράςεων των εκπαιδευτικϊν και τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Μασ ανθςυχεί τζλοσ, ιδιαίτερα, θ ςυνζνωςθ δομϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΠΕΚΕΣ, ΚΕΣΥ, ΚΕΑ), ενϊ μζχρι ςιμερα πλθν των περιφερειακϊν
διευκυντϊν εκπαίδευςθσ θ μόνθ κοινι δομι ιταν τα ΚΕΔΔΥ. Η αυτονομία των δφο βακμίδων
εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο διδακτικοφ προςωπικοφ πρζπει να παραμείνει ξεκάκαρθ, ιδιαίτερα ςε
εποχζσ κινθτικότθτασ και ανακατατάξεων.
Συμπεραςματικά, αποτελεί προκλθτικό εμπαιγμό για κάκε καλοπροαίρετο εκπαιδευτικό θ
ιδζα ότι θ περίοδοσ που διανφουμε για τον χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ ςυνδζεται με βακιζσ
δθμοκρατικζσ προοδευτικζσ τομζσ για τον χαρακτιρα και τθ φυςιογνωμία του χολείου, αφοφ
ςτθν πραγματικότθτα οι περιςςότερεσ ρυκμίςεισ ςυνιςτοφν ςυντθρθτικι αντιμεταρρφκμιςθ και
οπιςκοδρόμθςθ. Οι αλλαγζσ ονομάτων δομϊν, οι περικοπζσ προςωπικοφ, οι ςυνενϊςεισ, τα
ςυνεχόμενα νομοκετιματα για τισ επιλογζσ ςτελεχϊν δεν αποτελοφν κάτι το πρωτοποριακό και
καινοτόμο. Δεν απαντοφν ςτα αιτιματα του κλάδου και τισ ανάγκεσ των καιρϊν και το μόνο που
εξυπθρετοφν είναι τθν αναβίωςθ ενόσ κλειςτοφ μθχανιςμοφ μικροςυμφερόντων ςυνδικαλιςτικϊν
αξιωματοφχων, αλλά και μιασ ομάδασ παραγόντων του Υπουργείου Παιδείασ που ςε διατεταγμζνθ
αποςτολι ςχεδιάηουν τθ δθμοκρατικι απορφκμιςθ τθσ Εκπαίδευςθσ.
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