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       ΠΡΟΣ: 

- τον Υπουργό Εθν. Παιδείας  
και Θρησκευµάτων 
κ. Ευρ. Στυλιανίδη 

- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας 
και Θρησκευµάτων 

 κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο 
- τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
 κ. ∆. Πλατή 
 ΚΟΙΝ: 

      - ∆/ντή Σπουδών Β/θµιας Εκπ/σης  
       κ. Θαν. Νικολόπουλο 
 
ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος του ∆/ντή Σπουδών Β/βάθµιας Εκπ/σης για τον προγραµµατισµό  
               εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια  και τα ΕΠΑΛ/  
               ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008 – 09         
             
 
   Κύριε Υπουργέ,  
  Κύριε Υφυπουργέ,  
 Κύριε Γεν. Γραµµατέα,  
 
   Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σε σχέση µε την ανωτέρω εγκύκλιο επισηµαίνει τα εξής: 
   Είναι οπωσδήποτε θετικό το γεγονός ότι µε την εγκύκλιο καταβάλλεται προσπάθεια 
κωδικοποίησης των εργασιών που γίνονται στις σχολικές µονάδες σε ολόκληρη τη 
διάρκεια του διδακτικού έτους, καθώς και των σχετικών νοµοθετικών διατάξεων.  
    Έχουµε όµως τη γνώµη ότι ο συντάκτης του κειµένου, υπερβαίνοντας απλοϊκά και 
απαράδεκτα τα ουσιαστικά προβλήµατα που ταλανίζουν την εκπαίδευση, επιχειρεί να 
δηµιουργήσει την ψευδή εντύπωση ότι, εάν η εγκύκλιος τηρηθεί κατά γράµµα, όλα 
θα λειτουργήσουν στη νέα σχολική χρονιά µε ιδεώδη τρόπο! 
     Γιατί και σ’ αυτό το γραπτό «ντοκουµέντο» εξακολουθεί να απουσιάζει η πολιτική 
βούληση της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας  για 
την αναβάθµιση της ποιότητας των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
    Ενδεικτικά και ειδικότερα: 
  - Θεωρούµε αναγκαίο να απαλειφθεί από την εγκύκλιο η απαίτηση να 
κοινοποιούνται στον Σχολικό Σύµβουλο αντίγραφα των θεµάτων των τεστ, των 
πρόχειρων διαγωνισµάτων καθώς και της ύλης στην οποία εξετάστηκαν οι µαθητές.  
     Επιµένουµε στις θέσεις µας ότι: 

 Ο ρόλος των Σχολικών Συµβούλων πρέπει να είναι µόνο συντονιστικός, 
κυρίως σε οµαδικές συναντήσεις,  και συµβουλευτικός.  ∆εν είναι, δηλαδή, 
συµβατός µε συγκεκαλυµµένο ή, πολύ περισσότερο, µε απροκάλυπτο 
διοικητισµό. 
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 Η αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού, ο σεβασµός της προσωπικότητάς του  και η 
παιδαγωγική ελευθερία του θα πρέπει να είναι, εν τοις πράγµασι, απολύτως 
σεβαστές ως αρχές και αξίες από τους Σχολικούς Συµβούλους.  

 Ο χαρακτήρας των συναντήσεων του Σχολικού Συµβούλου µε τους 
εκπαιδευτικούς πρέπει να είναι προληπτικός (οι συναντήσεις δηλ. να 
πραγµατοποιούνται πριν τις γραπτές εξετάσεις), συνεργατικός και οµαδικός 
και να επιτρέπει την ποικιλόµορφη αλληλεπίδραση µεταξύ των συναδέλφων.  

 Η  συγκέντρωση θεµάτων θα µπορούσε να γίνεται υπό προϋποθέσεις, όπως: 
α) η ύπαρξη οµαδικής συνάντησης πριν τις εξετάσεις, β) η ενηµέρωση των 
συναδέλφων ότι θα γίνει συγκέντρωση των γραπτών µετά τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων  µε προσωπική και σχολική ανωνυµία, γ) η καταρχάς ελεύθερη και 
προαιρετική κατάθεση των θεµάτων, ώστε να δηµιουργηθεί κλίµα 
παιδαγωγικής συνεργασίας και όχι διοικητικού ελέγχου. 

- Προκαλεί εύλογα ερωτηµατικά το γεγονός ότι  δεν γίνεται ούτε νύξη για την Π∆Σ, 
για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και για την κάλυψη όλων των κενών θέσεων, 
ότι δε λαµβάνεται καµιά πρόνοια για την έγκαιρη έναρξη της ενισχυτικής 
διδασκαλίας. Αντιθέτως οι σύλλογοι γονέων προβλέπεται να ενηµερωθούν µέχρι 30 
Σεπτεµβρίου και η Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ θα ενηµερωθεί στο τέλος του Οκτωβρίου!! Και 
βεβαίως δε γίνεται καµιά προσπάθεια ώστε να διασφαλιστούν όλες οι οικονοµικές και 
θεσµικές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των θεσµών (οι 
προϋποθέσεις αυτές αναφέρονται στο υπόµνηµά µας 13.11.07 προς την πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΠΘ).  
- Σε ό,τι αφορά στον προβλεπόµενο (ισχύουσα νοµοθεσία) µέγιστο αριθµό µαθητών 
ανά τµήµα, κρίνουµε επιτακτικά αναγκαίο να προωθηθεί άµεσα νοµοθετική ρύθµιση 
που θα προβλέπει ως ανώτατο όριο τους 25 µαθητές ανά τµήµα (για τα Γυµνάσια και 
Γεν. Λύκεια), τους 20 µαθητές για τις κατευθύνσεις και τους 10 µαθητές ανά 
εκπαιδευτικό για τα εργαστήρια. Σε κάθε περίπτωση, ζητούµε να απαλειφθεί η 
απαίτηση της εγκυκλίου να εγκρίνει ο Περιφερειακός ∆/ντής τη διάσπαση τµήµατος 
31 µαθητών (Γυµνάσια – Γεν. Λύκεια) και 26 µαθητών (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ), η οποία 
είναι ή προϊόν άγνοιας ή υπερβάλλοντος ζήλου και όχι εντολής και βούλησης του 
νοµοθέτη!    
- Σε ό,τι αφορά την «εφαρµογή καινοτόµων προγραµµάτων» ή τις «προτάσεις για 
καινοτόµες δραστηριότητες», επαναφέρουµε τη θέση µας ότι αυτές οι 
δραστηριότητες δεν πρέπει να συνδέονται µε εταιρείες, µε χορηγούς και γενικότερα 
µε τη διείσδυση ιδιωτικών συµφερόντων στο χώρο του σχολείου. 
- Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο να καλούνται τα σχολικά 
συµβούλια, και µάλιστα εκ των προτέρων, «να προσδιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 
θα αναπληρωθούν οι χαµένες διδακτικές ώρες που πιθανόν να προκύψουν από 
καιρικά φαινόµενα ή άλλες αιτίες». Τα σχολικά συµβούλια δεν είναι όργανα 
διοίκησης των σχολείων. Πιθανόν ο συντάκτης της εγκυκλίου να εκτιµά ότι µε αυτό 
τον τρόπο θα εκβιαστούν οι µαθητές /- τριες να µην προχωρήσουν σε οποιεσδήποτε 
κινητοποιήσεις. Όµως, αυτό που χρειάζεται το σχολείο είναι το κλίµα συνεννόησης 
και συνεργασίας όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι ένα πλαίσιο 
απειλών και εκφοβισµών των µαθητών / -τριών.  
- Κατά την άποψή µας, είναι µακριά από οποιαδήποτε λογική και εκτός 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας η απαίτηση του συντάκτη της εγκυκλίου να 
καθορίζονται οι συνοδοί καθηγητές των εκδροµών, των επισκέψεων, των 
εγκεκριµένων προγραµµάτων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και να 
γίνεται η καταγραφή στο πρακτικό των αναλυτικών σχεδίων προγραµµατισµού της 
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ύλης των µαθηµάτων κατά την τακτική συνεδρίαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων έως 
την 11η Σεπτεµβρίου.  
  - Επισηµαίνουµε για µια ακόµη φορά ότι όλα όσα αναφέρονται για κατάρτιση 
ωρολογίου προγράµµατος από κάθε σχολική µονάδα έως τις 6.9.08, για 
προγραµµατισµό δηµιουργίας τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τµηµάτων 
κ.λπ. θα αποδειχθούν ασκήσεις επί χάρτου εάν δεν εξασφαλιστούν έγκαιρα οι 
πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών και δεν γίνουν στον κατάλληλο χρόνο οι 
αναγκαίες προσλήψεις. 
 Στο πλαίσιο αυτό, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί: 

 να καλυφθούν άµεσα όλα τα κενά εκπαιδευτικών µε µόνιµους διορισµούς και, 
µόνο για τις περιπτώσεις πραγµατικής αναπλήρωσης, µε προσλήψεις 
αναπληρωτών. 

 να µην κατακερµατιστούν σε καµία περίπτωση τα πλήρη κενά και να µην 
προσλαµβάνονται σε αυτά ωροµίσθιοι, να διατεθούν όλες οι απαραίτητες 
πιστώσεις για την άµεση πρόσληψη εκπαιδευτικών. 

 Κάθε πρόσληψη, αναπληρωτή ή ωροµίσθιου καθηγητή/-τριας στη δηµόσια 
δευτεροβάθµια ή πρωτοβάθµια εκπαίδευση (δεν εξαιρείται, βεβαίως, η 
πρόσληψη ωροµισθίου για διδασκαλία στην Π∆Σ) να πραγµατοποιείται από 
τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (πίνακα κατάταξης µε βάση την πραγµατική 
εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δηµόσιες σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) και, σε περίπτωση εξάντλησής του, από πίνακα µε 
βάση την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου. Με αυτό τον τρόπο θα εκλείψουν οι 
αδικίες σε βάρος συναδέλφων που οφείλονται στον ανισότιµο τρόπο 
αντιµετώπισής τους αλλά και θα σταµατήσουν οι τεράστιες πιέσεις προς τους 
∆/ντές Εκπαίδευσης για προσλήψεις στις συγκεκριµένες θέσεις έξω από ένα 
πλαίσιο αρχών και ενιαίων κριτηρίων. 

- Ο προγραµµατισµός για το επόµενο σχολικό έτος δεν παίρνει υπόψη τις επίκαιρες 
και ρεαλιστικές προτάσεις της ΟΛΜΕ που αφορούν  το εργασιακό καθεστώς και τις 
υπηρεσιακές µεταβολές των εκπαιδευτικών. Παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός 
Παιδείας είχε δεσµευτεί κατά τη συνάντησή του µε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, στις 21.1.08, 
ότι αυτές οι προτάσεις θα προωθηθούν, µέχρι σήµερα (5 µήνες µετά), δεν έγινε 
κανένα βήµα. Οι προτάσεις αυτές αντιµετωπίζουν όλες τις περιπτώσεις άδικης και 
ανισότιµης µεταχείρισης των εκπαιδευτικών, όλες τις στρεβλώσεις που έχουν 
δηµιουργηθεί και βέβαια δίνουν ένα αποφασιστικό πλήγµα στο σύστηµα πελατειακών 
σχέσεων και κοµµατικών σκοπιµοτήτων που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες στο χώρο 
της εκπαίδευσης. 
   Απαιτούµε, ειδικότερα, από το ΥΠΕΠΘ να αποδεχθεί τις προτάσεις του κλάδου µας 
για τις  αποσπάσεις σε υπηρεσίες και οργανισµούς, τις τοποθετήσεις στην περιοχή 
µετάθεσης, για τις τοποθετήσεις πολυτέκνων και των καθηγητών / τριών Ι∆ΑΧ από 
ιδιωτικά σχολεία, τον υπολογισµό των κενών, την τοποθέτηση καθηγητών / τριών σε 
ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ, για το ωράριο των εκπαιδευτικών και για το χρονοδιάγραµµα των 
υπηρεσιακών µεταβολών. 
  Απαιτούµε, τέλος, να ανακληθούν όλες οι επίµαχες παράγραφοι της εγκυκλίου!      
 
Κύριε Υπουργέ,  
Κύριε Υφυπουργέ,  
Κύριε Γεν. Γραµµατέα,  

 
   Ο εκπαιδευτικός κόσµος αγανακτεί όταν οι επαναλαµβανόµενες δεσµεύσεις δεν 
υλοποιούνται. Απαιτεί να δοθούν τώρα λύσεις στα υπερώριµα και δίκαια αιτήµατά 
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του για το καλό του ∆ηµόσιου σχολείου και µε στόχο την διασφάλιση ενός 
εργασιακού καθεστώτος που θα σέβεται την αξιοπρέπεια και την παιδαγωγική 
ελευθερία των εκπαιδευτικών.  

 
 

 
  
 
 

                         


