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Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
Θέμα: «Παραβιάσεις της νομιμότητας και της δεοντολογίας στη διαδικασία επιλογής των Στελεχών
Εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης στην Αττική»
Επανερχόμαστε, για τέταρτη φορά με ερώτησή μας για τη διαδικασία επιλογής Στελεχών
Εκπαίδευσης. Δυστυχώς η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν ανταποκρίνεται στο
ύψος των περιστάσεων και καλύπτει τις αυθαίρετες πρακτικές και συμπεριφορές της διοίκησης επί
Υπουργίας κ. Γαβρόγλου.
Έχουμε επισημάνει ότι στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ήταν η διάλυση
των δομών εποπτείας και καθοδήγησης, η απαξία των αξιολογημένων στελεχών εκπαίδευσης και η
προσπάθεια ελέγχου «των αρμών εξουσίας» της εκπαιδευτικής διοίκησης.
Η αυθαίρετη επιλογή και ο διορισμός τον Απρίλιο του 2015 των 13 Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης, καθώς και τα χαρακτηριστικά τα οποία πρόβαλαν ως στοιχεία υπεροχής τους, δηλαδή ότι
προέρχονται από τον συνδικαλιστικό χώρο, έχοντας ως «περγαμηνές» την άρνησή τους στη διαδικασία
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, δεν τους εμπόδισαν να αξιολογήσουν και να επιλέξουν στελέχη
εκπαίδευσης των Περιφερειών ευθύνης τους.
Παρότι η θητεία τους είχε λήξει επανατοποθετήθηκαν χωρίς τη Διαπιστωτική Πράξη που απαιτείτο από
τον τότε Υπουργό κ. Γαβρόλγου, ώστε να αναλάβουν το «έργο των εκκαθαρίσεων».
Απόδειξη της εντεταλμένης αποστολής τους ήταν το περιεχόμενο της ρύθμισης του Ν. 4547/2018, που
προέβλεπε πρώτα την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου - στη θέση των Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμένων ΚΕΣΥ, ανά Περιφέρεια και ύστερα την Επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης. Δηλαδή διαδικασία επιλογής από το μέσον της υπηρεσιακής ιεραρχίας και όχι από την
αρχή.
Οι ατομικές, αλλά και συλλογικές καταγγελίες για τις διαδικασίες επιλογής απαντήθηκαν από την τότε
ηγεσία με τη λογική «όποιος έχει πρόβλημα να καταφύγει στη Δικαιοσύνη», καλύπτοντας στην πράξη
τις αυθαιρεσίες των τότε Περιφερειακών Διευθυντών, αλλά και μεταθέτοντας τα προβλήματα και την
επίλυση τους στο μέλλον, γνωρίζοντας το χρονοβόρο των δικαστικών διαδικασιών.
Υπήρξε δε τόσο μεγάλη αυθαιρεσία, ώστε να αρνείται Περιφερειακός Διευθυντής την εκτέλεση
εισαγγελικής παραγγελίας για χορήγηση εγγράφων ενδιαφερόμενου υποψηφίου, προκειμένου να
μπορέσει να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα της αίτησης θεραπείας κατά των προσωρινών πινάκων, πριν
αυτοί κατατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας - οπότε και καταστούν οριστικοί. Όμως ο πρώην Διευθυντής
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αρνήθηκε τη χορήγηση των εγγράφων αυτών, στερώντας ουσιαστικά από τον εκπαιδευτικό το
Συνταγματικά κατοχυρωμένο νόμιμο δικαίωμά του να προσφύγει κατά της απόφασης.
Παρά την εισαγγελική παραγγελία και την άρνηση χορήγησης των σχετικών εγγράφων, υπέβαλε τους
Πίνακες στον αρμόδιο τότε Υπουργό (κ. Γαβρόγλου), ο οποίος και εξέδωσε την υπ’ αριθμ.
Φ.351.1/37/156470/Ε3/20.09.2018 Υπουργική Απόφαση («Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών
πινάκων υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου»).
Παρόμοιες συμπεριφορές, μη προσήκουσες στην ιδιότητα του Δημόσιου Λειτουργού, υπήρξαν και
καταγράφηκαν στο σύνολο των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της χώρας. Αποκορύφωμα της αυθαίρετης, παράνομης και αλαζονικής συμπεριφοράς
αποτελεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής.
Συγκεκριμένα, ο πρώην Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής κ. Χ. Λόντος, ως Πρόεδρος του
Συμβουλίου Επιλογής, δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαφάνειας και νομιμότητας
κατά την επιλογή των Συντονιστών Εκπαίδευσης, αλλά και των Προϊσταμένων στα Κέντρα Εκπαιδευτικής
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).
Παρότι δεν είχε τα απαραίτητα, επιστημονικά προσόντα (Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό), αξιολόγησε
συναδέλφους του, οι οποίοι είχαν περισσότερα επιστημονικά προσόντα, με στενά κομματικά κριτήρια,
άλλους υποβιβάζοντάς τους και άλλους εκτοξεύοντάς τους 20 και πλέον θέσεις στους Πίνακες
Κατάταξης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα πρώην Διευθυντή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας επί
Υπουργίας Ν. Φίλη.
Δεν εφάρμοσε τον Νόμο για την ισότιμη κατανομή των εξεταζόμενων υπηρεσιακών φακέλων στα μέλη
του Συμβουλίου Επιλογής, «επιλέγοντας» αυθαίρετα ποιούς και πόσους θα δώσει αυτός. Επέτρεψε και
συμμετείχε σε άστοχες, προσβλητικές και με χωρίς παιδαγωγικό περιεχόμενο ερωτήσεις του τύπου,
«αφού διαφωνείς με την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας γιατί ήρθες στη συνέντευξη» ή «είσαι τόσα
χρόνια στέλεχος δεν βαρέθηκες, γιατί δεν πας στην τάξη σου;» κλπ. Εκτός από τις αυθαίρετες
βαθμολογίες στη συνέντευξη, ενδιαφερόμενα στελέχη που ζήτησαν τα πρακτικά της συνέντευξης,
διαπίστωσαν «μη πληρότητα αποτύπωσης» των απαντήσεων που είχαν δώσει. Το γεγονός της
αμφισβήτησης ισχυροποιείται από το γεγονός ότι τα πρακτικά δεν κατατέθηκαν εγκαίρως στην
υπηρεσία, αλλά μήνες αργότερα και τα οποία έφερε ο κ. Χ. Λόντος από το σπίτι του. Την αποκλειστική
κατοχή και πρόσβαση σε αυτά την είχε μόνον ο ίδιος.
Κατόπιν καταγγελιών στη Δικαιοσύνη, ενδιαφερόμενου στελέχους, υποχρεώθηκε να τα καταθέσει στην
υπηρεσία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι Αριθμοί Πρωτοκόλλου κατάθεσης των πρακτικών, δηλαδή της
εισαγωγής στους φακέλους κρίσεων και στην υπηρεσία, είναι μετά την ημερομηνία αποχώρησης του κ.
Λόντου από τη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, όταν δηλαδή είχε απωλέσει
την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής.
Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και κατά τη διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ, όπου τα
πρακτικά των συνεντεύξεων κατατέθηκαν και αυτά εκ των υστέρων και δεν διαθέτουν καθόλου Αριθμό
Πρωτοκόλλου, δηλαδή εισαγωγής στους φακέλους κρίσης και στην υπηρεσία. Είναι δε χαρακτηριστικό
της αδιαφάνειας, ότι υποψήφιοι και αργότερα επιλεγέντες Διευθυντές ΚΕΣΥ, για τα ίδια τυπικά
προσόντα μοριοδοτήθηκαν διαφορετικά και αυξητικά, από ό,τι όταν ήταν πριν λίγο διάστημα,
υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.
Οι αυθαιρεσίες, για την εξυπηρέτηση «των φίλων» του κ. Λόντου συνεχίσθηκαν, με τη «βιαστική»
τοποθέτηση στα έξι νεοϊδρυθέντα ΚΕΣΥ Αττικής μόνο των Προϊσταμένων, οι οποίοι από τον Νοέμβριο
του 2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2019, παρότι λάμβαναν το επίδομα Προϊσταμένου, δεν τους είχαν
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εξασφαλίσει ούτε γραφεία, ούτε εξοπλισμό, ούτε διοικητικούς υπαλλήλους, ούτε επιστημονικό
προσωπικό, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην λειτουργούν και να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι
ενδιαφερόμενοι μαθητές. Δηλαδή η τότε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχε τοποθετήσει
Προϊσταμένους σε μη λειτουργούσες υπηρεσίες, χωρίς να φροντίσει, ως όφειλε, το συμφέρον της
υπηρεσίας και του Δημοσίου. Σχετική Ερώτηση είχαμε καταθέσει άλλωστε (Α.Π. 4173/ 10.12.2018) στον
προκάτοχό σας κ. Γαβρόγλου για την τοποθέτηση Προϊσταμένων ΚΕΣΥ σε ανύπαρκτες – μη
λειτουργούσες υπηρεσίες.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:
1. Θεωρεί η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας νόμιμη την τοποθέτηση των τότε
Περιφερειακών Διευθυντών, χωρίς τη νόμιμη έκδοση Διαπιστωτικής Πράξης, που προβλέπεται από
την κείμενη νομοθεσία; Ποιος είναι ο αριθμός του ΦΕΚ που τους επανατοποθετεί;
2. Θεωρεί νόμιμες τις συγκροτήσεις και συνθέσεις των Συμβουλίων Επιλογής, που επέλεξαν
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένους ΚΕΣΥ;
3. Γνωρίζει το Υπουργείο τις παραπάνω αυθαιρεσίες που φαίνεται ότι διαπράχθηκαν από την πρώην
διοίκηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και θα διερευνήσει τα καταγγελλόμενα που
αφορούν στους χειρισμούς της;
4. Είναι σε γνώση της ηγεσίας οι καταγγελίες για παράτυπες και παράνομες διαδικασίες κατά τη
διάρκεια των συνεντεύξεων στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής;
5. Γνωρίζει το Υπουργείο το γεγονός των πρωθύστερων Αριθμών Πρωτοκόλλου των συνεντεύξεων των
υποψήφιων Συντονιστών Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής;
6. Γνωρίζει την ανυπαρξία Αριθμών Πρωτοκόλλων στην επιλογή Προϊσταμένων ΚΕΣΥ, καθώς και τον
χειρισμό της τοποθέτησης των Προϊσταμένων των έξι νεοϊδρυθέντων ΚΕΣΥ Αττικής;
7. Θα διερευνήσει τα καταγγελλόμενα που αφορούν στους χειρισμούς του πρώην Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Χ. Λόντου, σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα ή τις παραλείψεις του ως
Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης;
8. Τι θα πράξει για τη θεραπεία και την αποκατάσταση της νομιμότητας και της διαφάνειας;
9. Ποιο είναι το μήνυμα εφαρμογής της νομιμότητας και διαφάνειας που στέλνει η ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας προς τα στελέχη της διοίκησης;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου
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