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Απόφαση  

του ∆Σ ΟΛΜΕ για το άρθρο 12 του νοµοσχεδίου του ΥΠΕΣ∆∆Α  
(έκτακτη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2004) 

  
  

Η ΟΛΜΕ αγωνίστηκε πάντα και συνεχίζει να αγωνίζεται για τη διαµόρφωση ενός νέου
αντικειµενικού, διαφανούς, αδιάβλητου, δηµοκρατικού και αξιοκρατικού θεσµικού πλαισίου
επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και οργάνωσης της διοίκησής της. 

Ενός πλαισίου που θα ακυρώνει τις όποιες απόπειρες κοµµατικού ελέγχου και χειραγώγησης των
εκπαιδευτικών. 

Με αυτό το πρίσµα τοποθετήθηκε η ΟΛΜΕ στις επιλογές στελεχών της εκπαίδευσης και στις
προ διετίας επιλογές ∆ιευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων Γραφείων. 

Η ΟΛΜΕ ήταν πάντα και παραµένει αντίθετη σε πολιτικές που αντιµετωπίζουν το κράτος και
ιδιαίτερα το χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης ως κοµµατικό φέουδο. 

Για τους παραπάνω λόγους: 
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ απαιτεί να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί 

δεν ανταποκρίνεται στις παραπάνω αρχές αλλά και στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης.  
Απαιτεί παράλληλα να ξεκινήσει διάλογος για τη διαµόρφωση ενός θεσµικού πλαισίου που θα

απαντά θετικά στην ανάγκη απαλλαγής της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Εκπαίδευσης από τα δεσµά
του κοµµατικού ελέγχου. 

Ενός θεσµικού πλαισίου που θα οδηγεί στη στελέχωση της εκπαίδευσης από τους  ικανότερους 
και πλέον εµπνευσµένους εκπαιδευτικούς. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι σε περίπτωση που ψηφιστεί το νοµοσχέδιο, ο κλάδος µας θα 
συνεχίσει να θεωρεί το θέµα ανοιχτό και δεν πρόκειται να «νοµιµοποιήσει» τους 
«προσωρινούς» ∆ιευθυντές και Προϊσταµένους. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί την ΠΟΣ∆ΕΠ  να παρέµβει προς τα µέλη της , ώστε να µη συµβάλουν 
µε τη συµµετοχή της στη διαιώνιση του κοµµατικού ελέγχου στη στελέχωση της εκπαίδευσης. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί, τέλος, τους αιρετούς του ΚΥΣ∆Ε να µη συµµετάσχουν σε µια 
διαδικασία-παρωδία επιλογής και τοποθέτησης προσωρινών προϊσταµένων, για να αποτρέψουν 
την υλοποίηση των κυβερνητικών σχεδίων.   

ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΛΜΕ 
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