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Η ΟΛΜΕ µε επανειληµµένες αποφάσεις των Γ.Σ. των ΕΛΜΕ έχει καταγγείλει την ψήφιση
από την κυβέρνηση του Ν. 2986/02 «για την αξιολόγηση και την διοίκηση της εκπαίδευσης» καθώς 
και την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των στελεχών της
εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών (καθηκοντολόγιο) και έχει ζητήσει την κατάργησή τους, 
θεωρώντας  ότι τα δύο αυτά νοµοθετήµατα έχουν σκοπό να επιβάλουν ένα ασφυκτικό διοικητικό
πλαίσιο αστυνόµευσης και κοµµατικής χειραγώγησης του εκπαιδευτικού. 

Στο πλαίσιο εφαρµογής αυτών των νοµοθετηµάτων, αλλά και καθ΄υπέρβαση αυτών,  η 
διοίκηση σε  αρκετές περιπτώσεις έχει προβεί σε µία σειρά ενέργειες που διαταράσσουν την οµαλή 
λειτουργία των σχολικών µονάδων. 

Έτσι, µε υπογραφή του Περιφερειάρχη Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου κ. Σαραντινού έχουν 
κοινοποιηθεί στα σχολεία της περιφέρειας αυτής δύο έγγραφα µε απαράδεκτες αξιώσεις. 

Το πρώτο αναφέρεται στην υποτιθέµενη υποχρέωση του εκπαιδευτικού να έχει υποχρεωτικά
στο ωρολόγιο πρόγραµµα τουλάχιστον 5 κενά την εβδοµάδα και το δεύτερο στην υποτιθέµενη 
υποχρέωσή του να κοινοποιεί, τα αποτελέσµατα των διαγνωστικών δοκιµασιών της Α΄ λυκείου στον 
Περιφερειάρχη εκπαίδευσης, κατατάσσοντάς τα σύµφωνα µε το γυµνάσιο προέλευσης των
µαθητών. 

Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τα έγγραφα αυτά στερούνται νοµιµοποιητικής βάσης. 
Κανένας Νόµος, Προεδρικό ∆ιάταγµα ή Υπουργική Απόφαση δεν αναφέρει  υποχρέωση 
ύπαρξης  5 κενών στο πρόγραµµα κάθε εκπαιδευτικού. Άλλωστε, αυτό είναι σε πολλά σχολεία 
ανεφάρµοστο ή προσκρούει σε ρυθµίσεις που αφορούν ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών. 

Οι διαγνωστικές δοκιµασίες (τεστ) της Α΄ Λυκείου, βάσει των κειµένων διατάξεων έχουν 
σκοπό να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό για την κατάλληλη οργάνωση της διδακτικής του
δραστηριότητας και, ως γνωστόν, δεν λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του
µαθητή, πόσο µάλλον για την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας προέλευσης. Είναι σαφές ότι 
αποτελούν στοιχεία της ενδοσχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε καµιά περίπτωση δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως τεκµήριο για την κατηγοριοποίηση των σχολείων και των
εκπαιδευτικών. 

Οι εκπαιδευτικοί ουδέποτε αρνηθήκαν να παρέχουν εξωδιδακτικές υπηρεσίες. Οι εργασίες 
όµως αυτές είναι συγκεκριµένες και ανατίθενται από το σύλλογο των διδασκόντων. Είναι σαφές 
ότι οποιαδήποτε αναιτιολόγητη επιβάρυνση του ωραρίου µας µε δραστηριότητες που δεν άπτονται
του διδακτικού και παιδαγωγικού µας έργου µόνο αρνητικές επιπτώσεις θα έχει στο λειτούργηµά
µας και κατ΄επέκταση στους µαθητές µας. Τα σχολεία δεν µπορεί να λειτουργήσουν µε το
διοικητισµό που απαιτεί ο κάθε Περιφερειάρχης, ιδιαίτερα σε µια κρίσιµη και ιδιόµορφη 
περιοχή, όπως είναι τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Το έγγραφό του προσβάλλει και δυσφηµεί του 
καθηγητές. Θεωρούµε ότι και τα δύο έγγραφα κινούνται στην κατεύθυνση επιβολής ενός πλαισίου
ασφυκτικού διοικητικού ελέγχου και χειραγώγησης των εκπαιδευτικών και απαιτούµε την άµεση
ανάκλησή τους. 

∆ηλώνουµε ότι είµαστε αποφασισµένοι να διασφαλίσουµε, µαζί µε την εκπαιδευτική 
κοινότητα, τη δηµοκρατία στο σχολείο και τα κατακτηµένα εργασιακά µας δικαιώµατα. Ο 
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εκπαιδευτικός παραµένει πέραν του διδακτικού ωραρίου του µόνο για εργασία που του
έχει ανατεθεί από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων και για όσο χρόνο χρειάζεται. ∆εν θα επιτρέψουµε 
σε καµιά περίπτωση να µετατραπεί το σχολείο σε χώρο χειραγώγησης των εκπαιδευτικών. 

Καλούµε όλους τους συναδέλφους ∆/ντές των σχολικών µονάδων να συνεχίσουν να
συνεργάζονται µε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων, µε πνεύµα συνεννόησης και γνώµονα την οµαλή
λειτουργία του σχολείου. Καλούµε όλους τους συναδέλφους να καταδικάσουν και να αρνηθούν 
να συµβάλλουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια χειραγώγησης του εκπαιδευτικού και
υποβάθµισης του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και του ∆ηµόσιου Σχολείου. 
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  

Α. Αντωνάκος                                                Γρ. Καλοµοίρης 
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