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                                                                                          Προς : ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

Συνάδελφοι, 
 

Με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ο κ. Γαβρόγλου επιδεικνύει το ταλέντο του στην κοπτοραπτική επί του οργανισμού 
του υπουργείου. Μέσα σε κάτι περισσότερο από έξι μήνες από τη δημοσίευση του 
νέου οργανογράμματος και έχουμε αρχίσει να χάνουμε το λογαριασμό με τις αλλαγές 
που έχει φέρει επί του οργανισμού με σκόρπιες διατάξεις γραμμένες με παραπομπές 
και ασάφειες για να μην γίνονται εύκολα αντιληπτές. 

Μήνες ατελείωτους περιμέναμε τον οργανισμό, που επιμελώς μας τον  έκρυβαν 
για να φτάσουν μέσα σε έξι μήνες να τον αλλάζουν, καθώς τα προβλήματα που 
είχαμε αναφέρει από νωρίς δεν λήφθηκαν υπόψη. 

Στο τελευταίο όμως νομοσχέδιο ο υπουργός εκτός από την κοπτοραπτική 
ασχολείται και με την τέχνη της ψηφιακής φωτογραφίας και ρύθμισε τα μεγαπίξελ 
όσο δεν παίρνει για να τακτοποιήσει ευνοούμενούς του σε θέσεις ευθύνης. Ο 
πολυδιαφημισμένος οργανισμός μέσα σε έξι μήνες και κάτι θα αποκτήσει άλλη μία 
γενική διεύθυνση με αρμοδιότητες και δομές που παίρνει αποκλειστικά από μία άλλη 
γενική διεύθυνση στην οποία ολοκληρώνεται η κρίση για τη θέση του γενικού 
διευθυντή, ενώ στη νέα γενική διεύθυνση ο υπουργός "μεταβατικά" θα βάλει τους 
εκλεκτούς του.  

Αιτιολόγηση τυπική για τη νέα αναστάτωση στον οργανισμό; Καμία. Λες και 
ξέχασε στον οργανισμό το Μάρτιο κανένα σημείο στίξης και όχι ολόκληρη γενική 
διεύθυνση που "ξαφνικά" είναι απαραίτητη! 

Συνάδελφοι, αν οι φωτογραφικές διατάξεις για βόλεμα ημετέρων στο νέο 
νομοσχέδιο είναι τα προεόρτια για το πως θα κάνει ο υπουργός τις κρίσεις των 
διευθυντών στο υπουργείο, ώστε να επιλέξει τους αρεστούς και όχι τους άριστους, 
δεσμευόμαστε πως θα αντισταθούμε σε κάθε ενέργεια που πλήττει το κύρος και την 
αξιοπιστία της διαδικασίας των κρίσεων για τις θέσεις ευθύνης. 
 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Κώστας Κοτζαμπασάκης 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Τόνια Μητσοτάκη 

 


