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ΔΔ ΕΕ ΛΛ ΤΤ ΙΙ ΟΟ   ΤΤ ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΥΥ   
  

ΑΑ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΑΑ ΚΚ ΥΥ ΡΡ ΩΩ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΤΤ ΟΟ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΒΒ ΟΟ ΥΥ ΛΛ ΙΙ ΟΟ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΚΚ ΡΡ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ       
ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΑΑ ΞΞ ΙΙ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΣΣ ΤΤ ΑΑ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΤΤ ΥΥ ΠΠ ΑΑ   

ΠΠ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΑΑ   
  

ΑΑίίττηησσηη   αακκύύρρωωσσηηςς   ττωωνν   ααπποοφφάάσσεεωωνν   κκααιι   ττωωνν   εεγγκκυυκκλλίίωωνν   
ττοουυ   ΥΥπποουυρργγεείίοουυ   ΠΠααιιδδεείίααςς   πποουυ   ααννααφφέέρροοννττααιι   σσττηηνν   ααξξ ιιοολλόόγγηησσηη   
ττωωνν   εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν   σστταα   ππρρόόττυυππαα   ––   ππεειιρρααμμααττιικκάά   σσχχοολλεείίαα   
κκααττάάθθεεσσεε   ττηηνν   ΠΠααρραασσκκεευυήή   11 44 -- 11 22 -- 11 22   σσττοο   ΣΣυυμμββοούύλλιιοο   ττηηςς   
ΕΕππιικκρρααττεείίααςς   ττοο   ΔΔΣΣ   ττηηςς   ΟΟΛΛΜΜΕΕ ..   

ΣΣ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι μμ έέ νν αα   μμ εε   ττ ηη νν   αα ίί ττ ηη σσ ηη   αα υυ ττ ήή   ζζ ηη ττ εε ίί ττ αα ιι   ηη   αα κκ ύύ ρρ ωω σσ ηη ::   
11 ..   ΤΤ ηη ςς   υυ ππ ’’   αα ρρ ιι θθ μμ ..   ΦΦ ..   33 66 11 .. 22 22 // 11 11 66 66 77 22 // ΔΔ 11 // 11 -- 11 00 -- 22 00 11 22     

αα ππ όό φφ αα σσ ηη ςς   ττ οο υυ   ΥΥ φφ υυ ππ οο υυ ρρ γγ οο ύύ   ΠΠ αα ιι δδ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   ΘΘ ρρ ηη σσ κκ εε υυ μμ άά ττ ωω νν ,,   
ΠΠ οο λλ ιι ττ ιι σσ μμ οο ύύ   κκ αα ιι   ΑΑ θθ λλ ηη ττ ιι σσ μμ οο ύύ   γγ ιι αα   ττ οο νν   «« ΟΟ ρρ ιι σσ μμ όό   ΚΚ ρρ ιι ττ ηη ρρ ίί ωω νν   
ΑΑ ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη ςς   ΔΔ ιι εε υυ θθ υυ νν ττ ώώ νν   κκ αα ιι   ΕΕ κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκ ώώ νν   σσ ττ αα   ΠΠ ρρ όό ττ υυ ππ αα   
ΠΠ εε ιι ρρ αα μμ αα ττ ιι κκ άά   ΣΣ χχ οο λλ εε ίί αα »»   (( ΦΦ ΕΕ ΚΚ   ττ ..   ΒΒ ΄́22 77 88 88 // 11 55 -- 11 00 -- 22 00 11 22 )) ..     

22 ..     ΤΤ ηη ςς   υυ ππ ’’   αα ρρ ιι θθ μμ ..   ΠΠ ρρ ωω ττ οο κκ ..   11 33 22 77 33 22 // ΔΔ 11 // 22 55 -- 11 00 -- 22 00 11 22   ΕΕ γγ κκ υυ κκ λλ ίί οο υυ   
ττ οο υυ   ΥΥ ππ οο υυ ρρ γγ οο ύύ   ΠΠ αα ιι δδ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   ΘΘ ρρ ηη σσ κκ εε υυ μμ άά ττ ωω νν ,,   ΠΠ οο λλ ιι ττ ιι σσ μμ οο ύύ   κκ αα ιι   
ΑΑ θθ λλ ηη ττ ιι σσ μμ οο ύύ ,,   μμ εε   θθ έέ μμ αα   «« ΔΔ ιι εε υυ κκ ρρ ιι νν ίί σσ εε ιι ςς   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   μμ εε   ττ ηη νν   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   
εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκ ώώ νν   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   δδ ιι κκ αα ίί ωω μμ αα   ππ λλ ήή ρρ ωω σσ ηη ςς   θθ έέ σσ εε ωω νν   γγ ιι αα   ππ εε νν ττ αα εε ττ ήή   
θθ ηη ττ εε ίί αα   σσ ττ αα   ΠΠ .. ΠΠ .. ΣΣ ..   ΑΑ νν αα λλ υυ ττ ιι κκ ήή   μμ οο ρρ ιι οο δδ όό ττ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   κκ ρρ ιι ττ ηη ρρ ίί οο υυ   22 .. 33 .. 11   ττ ηη ςς   
αα ρρ ιι θθ μμ ..   ΔΔ 11 // ΦΦ 33 66 11 .. 22 22 // 11 11 66 66 77 22 // 11 -- 11 00 -- 22 00 11 22   (( ΦΦ ΕΕ ΚΚ   22 77 88 88 // ΤΤ ΒΒ ΄́// 11 55 -- 11 00 --
22 00 11 22 ))   ΥΥ ππ οο υυ ρρ γγ ιι κκ ήή ςς   ΑΑ ππ όό φφ αα σσ ηη ςς »» ..     

33 ..   ΤΤ ηη ςς   υυ ππ ’’   αα ρρ ιι θθ μμ ..   11 55 00 00 88 55 // ΔΔ 11 // 22 99 -- 11 11 -- 22 00 11 22   ΕΕ γγ κκ υυ κκ λλ ίί οο υυ   ττ οο υυ   
ΥΥ ππ οο υυ ρρ γγ οο ύύ   ΠΠ αα ιι δδ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   ΘΘ ρρ ηη σσ κκ εε υυ μμ άά ττ ωω νν ,,   ΠΠ οο λλ ιι ττ ιι σσ μμ οο ύύ   κκ αα ιι   ΑΑ θθ λλ ηη ττ ιι σσ μμ οο ύύ ,,   
μμ εε   θθ έέ μμ αα   «« ΔΔ ιι εε υυ κκ ρρ ιι νν ίί σσ εε ιι ςς   σσ χχ εε ττ ιι κκ άά   μμ εε   ττ ηη νν   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκ ώώ νν   
ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   δδ ιι κκ αα ίί ωω μμ αα   ππ λλ ήή ρρ ωω σσ ηη ςς   θθ έέ σσ εε ωω νν   γγ ιι αα   ππ εε νν ττ αα εε ττ ήή   θθ ηη ττ εε ίί αα   σσ ττ αα   
ΠΠ .. ΠΠ .. ΣΣ ..   ΑΑ νν αα λλ υυ ττ ιι κκ ήή   μμ οο ρρ ιι οο δδ όό ττ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   κκ ρρ ιι ττ ηη ρρ ίί οο υυ   22 .. 33 .. 11   ττ ηη ςς   αα ρρ ιι θθ μμ ..   
ΔΔ 11 // ΦΦ 33 66 11 .. 22 22 // 11 11 66 66 77 22 // 11 -- 11 00 -- 22 00 11 22   (( ΦΦ ΕΕ ΚΚ   22 77 88 88 // ΤΤ ΒΒ ΄́// 11 55 -- 11 00 -- 22 00 11 22 ))   
ΥΥ ππ οο υυ ρρ γγ ιι κκ ήή ςς   ΑΑ ππ όό φφ αα σσ ηη ςς »» ,,   ωω ςς   ττ ρρ οο ππ οο ππ οο ιι ηη ττ ιι κκ ήή   ––   σσ υυ μμ ππ λλ ηη ρρ ωω μμ αα ττ ιι κκ ήή   ττ ηη ςς   
αα ρρ ιι θθ μμ ..   ΠΠ ρρ ωω ττ οο κκ ..   11 33 22 77 33 22 // ΔΔ 11 // 22 55 -- 11 00 -- 22 00 11 22   ΕΕ γγ κκ υυ κκ λλ ίί οο υυ   ττ οο υυ   ΥΥ ππ οο υυ ρρ γγ οο ύύ   
ΠΠ αα ιι δδ εε ίί αα ςς   κκ αα ιι   ΘΘ ρρ ηη σσ κκ εε υυ μμ άά ττ ωω νν ,,   ΠΠ οο λλ ιι ττ ιι σσ μμ οο ύύ   κκ αα ιι   ΑΑ θθ λλ ηη ττ ιι σσ μμ οο ύύ ..   

44 ..   ΚΚ άά θθ εε   άά λλ λλ ηη ςς   σσ υυ νν αα φφ οο ύύ ςς   ππ ρρ άά ξξ εε ωω ςς   ήή   ππ αα ρρ αα λλ εε ίί ψψ εε ωω ςς   ττ ηη ςς   
ΔΔ ιι οο ιι κκ ήή σσ εε ωω ςς ,,   μμ εε ττ αα γγ εε νν έέ σσ ττ εε ρρ ηη ςς   ήή   ππ ρρ οο γγ εε νν έέ σσ ττ εε ρρ ηη ςς ..   

  
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ δηλώνει για ακόμη φορά την αντίθεσή του με το ν. 

3699/11 για τα «πρότυπα - πειραματικά σχολεία», επαναβεβαιώνοντας τη θέση 
του όπως είχε εκφραστεί στο υπ. αρ. 2156/13-4-11 έγγραφο - απόφασή του. 

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr


Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην ακολουθούμενη διαδικασία 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτά, που θα αποτελέσει και 
πρόκριμα για την εφαρμογή της σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Όπως ήδη 
έχουμε επισημάνει οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι τοποθετήσεις των 
εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνουν  από τα υπηρεσιακά συμβούλια όπως μέχρι 
σήμερα. 

Παρά το γεγονός πως ενώ δεν έχει δρομολογηθεί καμία άλλη διαδικασία 
για τα σχολεία αυτά, το Υπουργείο προχωρά στην αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών καταργώντας και τις οργανικές θέσεις που κατείχαν. Αυτό 
δείχνει ότι εκείνο που ενδιαφέρει το Υπουργείο δεν είναι η όποια αναβάθμιση 
των σχολείων αλλά η επιλεκτική εφαρμογή της αξιολόγησης για να 
χρησιμοποιηθεί ως πείραμα εφαρμογής της σε όλους τους εκπαιδευτικούς.  

Παρά το γεγονός ότι ζητήσαμε από Υπουργείο Παιδείας να ανασταλούν  
τώρα οι διαδικασίες αξιολόγησης, αυτό δεν έγινε σεβαστό. Έτσι το ΔΣ της ΟΛΜΕ 
προχωρά σήμερα και στην αξιοποίηση της νομικής οδού. 

 
 

  
 


