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ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΣΙ ΕΤΘΤΝΕ ΣΟΤ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

Με απύζκελν ζξάζνο θαη απνπνηνύκελνο ηηο δηθέο ηνπ επζύλεο, απαληά ν 

Πεξηθεξεηαθόο Δηεπζπληήο  Εθπαίδεπζεο Αηηηθήο θ. Κνπκέληνο ζηελ εμώδηθε 

δηακαξηπξία ηνπ ΔΣ ηεο ΟΛΜΕ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαπιήξσζε καζεκάησλ ιόγσ ησλ θαηαιήςεσλ. 

Παξαθάκπηνληαο ηηο δηθέο ηνπ επζύλεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ππνγξάθεη ν 

ίδηνο θαη κε ηηο νπνίεο νπζηαζηηθά ππνρξεώλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα εξγαζηνύλ 

ππεξσξίεο (8σξα), Σάββαηα θαη αξγίεο, αγλνεί επηδεηθηηθά ηηο επηπηώζεηο πνπ έρνπλ 

απηέο νη απνθάζεηο ζην εθπαηδεπηηθό έξγν, ηα πξνγξάκκαηα  ησλ καζεηώλ αιιά θαη 

ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Σε αξθεηέο  πεξηπηώζεηο ζρνιείσλ απηό γίλεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 

Ο Πεξηθεξεηαθόο Δηεπζπληήο  Εθπαίδεπζεο Αηηηθήο θ. Κνπκέληνο δειώλεη κε 

ηελ απάληεζή ηνπ πσο απηόο νπζηαζηηθά «απιά πξνεδξεύεη». Γηα όια ηα ζέκαηα καο 

παξαπέκπεη λα αλαδεηήζνπκε επζύλεο ζηνπο πξνηείλνληεο Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο. 

Να είλαη ζίγνπξνο θαη απηόο θαη όιε ε δηνίθεζε αιιά θαη ε πνιηηηθή εγεζία 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ε νπνία νδεγεί κε ηηο απνθάζεηο ηεο ζε αληηεθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη κεηά «δελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ην ζέκα», πσο θα αναζητηθούν 

ευθύνες, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο παξάηππεο απνθάζεηο ηνπο λα ππνρξεώζνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο λα εξγαζηνύλ, ππεξσξίεο, Σάββαηα θαη αξγίεο ρσξίο λα έρνπλ 

θξνληίζεη λα εμαζθαιίζνπλ ηηο αλαγθαίεο γηα απηό ην ζθνπό πηζηώζεηο, παξόηη ε 

πξόβιεςε απηή είλαη ππνρξεσηηθή από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαη 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

Καηαδηθάδνπκε γηα κηα αθόκε θνξά ηε ζηάζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

ηεο δηνίθεζεο λα ξίμνπλ ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ ηηο ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο ηεο 

ΟΛΜΕ, ελδηαθεξόκελνη κόλν γηα κηα «ινγηζηηθή» θαη ηηκσξεηηθή αλαπιήξσζε 

καζεκάησλ θαη όρη γηα ηελ νπζία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Παξαδίλνπκε ζηελ θξίζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηελ απαξάδεθηε απάληεζε ηνπ θ. 

Κνπκέληνπ. 

 
(αθνινπζεί ην ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ Πεξηθ. Δ/ληή) 
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