Σέρρες, 19-1-2017
Τα «νέα» Υπηρεσιακά Συμβούλια…
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Εδώ και ένα μήνα παρακολουθούμε να εξελίσσεται στο χώρο της διοίκησης της
εκπαίδευσης μία θολή κατάσταση σχετικά με τον ορισμό των μελών των Νέων
Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Μια διαδικασία που την χαρακτηρίζει η αδιαφάνεια και η
αναξιοπιστία. Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρ. Μακεδονίας (αριθμ. Πρωτ. 41838/20-12-2016) ανακοινώθηκε
η συγκρότηση των νέων Υπηρεσιακών Συμβουλίων για τη διετία 2017-2019.
Χωρίς καν να αναρτήσει την απόφαση στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Διεύθυνσης και ακολουθώντας μια διαδικασία ενοχικής μυστικότητας, ο Περιφερειακός
Διευθυντής, βασιζόμενος στην Υπουργική Απόφαση Φ350/104/181441/Ε3/11-11-2015, η
οποία παραπέμπει στο άρθρο 42 του νόμου 4342/2015, έσπευσε λίγο πριν το κλείσιμο των
σχολείων για τις διακοπές των Χριστουγέννων να τοποθετήσει τα διορισμένα μέλη των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε παραμένει μέχρι και
σήμερα άγνωστη! Ουδέποτε δεν ανακοινώθηκαν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και
τα προσόντα των υποψηφίων για τη συμμετοχή στα Υπηρεσιακά Συμβούλια! Το
μόνο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (1/12/2016) είναι η Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τον Ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Ωστόσο ποτέ δεν καταρτίστηκε π.χ. πίνακας ή
λίστα με τα επιμέρους προσόντα κάθε υποψηφίου για τη θέση, ως όφειλε να πράξει η
Περιφερειακή Διεύθυνση, προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφάνεια της όλης διαδικασίας.
Η ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών, στο πλαίσιο της διαφάνειας απαιτεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή
να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια τα οποία έθεσε για το διορισμό των μελών των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Είναι λοιπόν φυσικό επακόλουθο της παραπάνω διαδικασίας να προκύψουν εύλογα
ερωτήματα, τα οποία περιμένουν απαντήσεις. Είναι

επιτακτική

ανάγκη να

διευκρινιστούν τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν τα διορισμένα μέλη των ΠΥΣΠΕ.
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Ελήφθη υπόψιν του Περιφερειακού Διευθυντή η διοικητική και διδακτική εμπειρία
των αιτούντων και η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση; Πόση σημασία
είχε η γενικότερη κοινωνική προσφορά και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις;
Πόσο συμπτωματικό είναι άραγε το γεγονός πως τα διορισμένα μέλη (τακτικά και
αναπληρωματικά) στο ΠΥΣΠΕ Σερρών, ήταν υποψήφιοι στις πρόσφατες εκλογές για
την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια με την παράταξη
της ΑΕΕΚΕ; Ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό? Πόσο ηθικό είναι ο αναπληρωτής
αιρετός εκπρόσωπος να είναι παράλληλα και στέλεχος της διοίκησης και να
αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα ΚΑΙ τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ΚΑΙ τη διοίκηση;

Η ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ
 την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με φωτογραφικές διατάξεις δίνει τη
δυνατότητα διορισμού των αρεστών της συγκυβέρνησης και όχι των αρίστων,
 τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, ο
οποίος με τις διαδικασίες που ακολουθεί καταστρατηγεί κάθε έννοια διαφάνειας και
αξιοπιστίας στην συγκρότηση των νέων ΠΥΣΠΕ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ σε κάθε ενέργεια της
Διοίκησης.
ΛΕΜΕ ΟΧΙ στις «σκοτεινές» και θολές διαδικασίες από όπου και αν
προέρχονται.

Από τη ΔΑΚΕ ΠΕ Σερρών.
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