Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΩΩΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΡΙΕΣ
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ χαιρετίζει την αθωωτική απόφαση του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορά τις 8 βαθµολογήτριες των γραπτών
δοκιµίων στο µάθηµα των Αγγλικών κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2007.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και ολόκληρος ο εκπαιδευτικός κόσµος αντιτάχθηκε από
την πρώτη στιγµή στην προσπάθεια της ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ να κατασκευάσει
εξιλαστήρια θύµατα των δικών της επιλογών.
∆εν «νοµιµοποιήσαµε» τις σκοπιµότητες της ∆ιοίκησης και της ηγεσίας του
ΥΠΕΠΘ, που επιδίωκαν εδώ και 20 µήνες να «κλείσουν» την υπόθεση στιγµατίζοντας
τους εκπαιδευτικούς και αφήνοντας στο απυρόβλητο ή και επιβραβεύοντας τους
πολιτικά, ποινικά και πειθαρχικά υπόλογους και υπεύθυνους.
Από την ακροαµατική διαδικασία, και ιδιαίτερα από την κατάθεση του
τµηµατάρχη του ΥΠΕΠΘ και υπεύθυνου τότε της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών
Μαθηµάτων, επιβεβαιώθηκε ότι η πρόεδρος του Βαθµολογικού Κέντρου δεν ενήργησε
αυτοβούλως, αλλά κατόπιν «προφορικής οδηγίας» στελεχών του ΥΠΕΠΘ.
Ανατράπηκε, έτσι, το παραπεµπτικό εισαγγελικό βούλευµα, αλλά και το πόρισµα της
Ε∆Ε µε το οποίο παραπέµφθηκαν στο ΠΥΣ∆Ε και τιµωρήθηκαν πειθαρχικά οι
καθηγήτριες.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί από τον Υπουργό Παιδείας να ανακαλέσει την
ένσταση που είχε καταθέσει ο προκάτοχός του κ. Στυλιανίδης στο ∆ευτεροβάθµιο
Πειθαρχικό Συµβούλιο κατά των «υπερβολικά επιεικών»(!) πειθαρχικών ποινών που
επέβαλαν, παρά τις διαφωνίες των αιρετών του κλάδου, στις οκτώ βαθµολογήτριες τα
ΠΥΣ∆Ε Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία οφείλουν, µετά την αθωωτική δικαστική
απόφαση και σύµφωνα µε το ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, να επαναλάβουν την
πειθαρχική διαδικασία και να απαλλάξουν τις βαθµολογήτριες από τις ποινές που τους
επέβαλαν.
Στη θετική έκβαση του θέµατος ήταν καθοριστικός ο ρόλος των ΕΛΜΕ της
Θεσσαλονίκης που είχαν την πρωτοβουλία να αναδείξουν το θέµα αποδεικνύοντας ότι
το συνδικαλιστικό µας κίνηµα µπορεί µε τη δράση του να επιβάλει το σεβασµό της
διαφάνειας, της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

