
  Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερμού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338 
www.olme.gr 
e-mail: olme@otenet.gr      Αθήνα, 14.5.09 
 
        ΠΡΟΣ: 

- τον Υπουργό Παιδείας 
κ. Αρ. Σπηλιωτόπουλο 

       - τον Υφυπουργό Παιδείας 
        κ. Ανδρ. Λυκουρένζο 
        ΚΟΙΝ: 

- Διευθυντή Β/βάθμιας 
Εκπ/σης Ζακύνθου 

 
ΘΕΜΑ: Προβλήματα συνεργασίας των καθηγητών και της Διεύθυνσης  
               Εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο 

 
 
Κύριε Υπουργέ,  
Κύριε Υφυπουργέ, 
 
Πεποίθησή μας είναι ότι η ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων  

και αυτής της περιόδου, καθώς και η παράλληλη λειτουργία των σχολικών μονάδων 
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δεν εξαρτώνται μόνον από την άψογη και 
παραγωγική, παρά την προκλητική έλλειψη των υλικών κινήτρων, εργασία των 
καθηγητών/- τριών. Εξαρτώνται και από τη συνετή και χωρίς προκλήσεις, ακόμη και 
προς την κοινή λογική, διαχείριση της ευθύνης που αναλογεί στα υψηλόβαθμα, 
κυρίως, στελέχη της Διοίκησης της εκπαίδευσης. 
 Ειδικότερα, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου 
επιδεικνύοντας τον υπερβάλλοντα ζήλο που, όχι σπάνια, φαίνεται να τον 
χαρακτηρίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του (όπως π.χ. η εγκύκλιός του για 
τις προϋποθέσεις χορήγησης κανονικής άδειας στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς 
του, με την οποία, ουσιαστικά, καταργεί τη σχετική διάταξη του Υπαλληλικού 
Κώδικα, αναιρώντας κεκτημένα δικαιώματα των Δ.Υ.) «επανήλθε», 
αποστέλλοντας οδηγίες (αριθμ. Πρωτ. 2419/12-5-2009 επισυνάπτεται) για τη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων καθημερινά, από τη 12η μεσημβρινή ώρα μέχρι τη 
λήξη του συμβατικού (;) ωραρίου.  
 Κατά τη γνώμη μας και αυτή η ενέργεια του εν λόγω Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όχι μόνον ελέγχεται ως μη λειτουργική, επειδή αγνοεί 
ή προσπερνά συνειδητά τα πραγματικά δεδομένα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, 
αλλά και εξ αυτού του λόγου κινείται στα όρια ενός ατελέσφορου, ακατανόητου και 
καταδικαστέου, σε κάθε περίπτωση,  ακραίου αυταρχισμού. Οι εκπαιδευτικοί 
δηλαδή, αντί να έχουν την κατανόηση, την εμπιστοσύνη,  την ευαισθησία και την 
υποστήριξη της Διοίκησης στο δύσκολο έργο τους, αντιμετωπίζονται με 
απροκάλυπτη καχυποψία, σαν να είναι εκ προοιμίου ύποπτοι πλημμελούς 
άσκησης των καθηκόντων τους και εχθροί της εκπαίδευσης! 
  
 



Κύριε Υπουργέ,  
Κύριε Υφυπουργέ, 

 
 Σας ζητούμε να παρέμβετε άμεσα με στόχο την αποκατάσταση της ηρεμίας 
και του αναγκαίου θετικού κλίματος που απαιτείται για τη δημιουργική σχέση 
συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Προϊσταμένου τους προς όφελος της 
δημόσιας εκπαίδευσης αλλά και των δύο εμπλεκόμενων μερών.  
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ΘΕΜΑ: « Λειτουργία σχολείων στη διάρκεια των εξετάσεων»   
 

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων από την έναρξη 
των Πανελληνίων Εξετάσεων (15-5-2009) και έως τη λήξη τους (26-6-2009) σας 
γνωρίζουμε τα εξής:   

1. Τα σχολεία που δεν είναι  Εξεταστικά Κέντρα, θα λειτουργούν κανονικά τις 
ημέρες που δεν υπάρχουν εξετάσεις και με  το προσωπικό που δεν 
απασχολείται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, τις ημέρες των εξετάσεων. Το 
προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις βρίσκεται σε διατεταγμένη 
υπηρεσία τις ημέρες των εξετάσεων.  

2. Τα σχολεία που είναι  Εξεταστικά Κέντρα, τις ημέρες των εξετάσεων θα 
εργάζονται από τις 12.00 μ, με  το προσωπικό που δεν απασχολείται στις 
Πανελλήνιες Εξετάσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές και οι 
γονείς και κηδεμόνες, να διεκπεραιωθούν τα υπηρεσιακά θέματα, να 
προετοιμασθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις κλπ. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι καθηγητές ενυπόγραφα.  
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Προς τους κ.κ. Διευθυντές  των 
Σχολείων του Νομού Ζακύνθου 


