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ΠΡΟΣ: 

Ηράκλειο 11/ 03/ 2021 
 
Τα σχολεία 

 

Θέμα:  «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ» 

 

      ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΑ ΜΗ ΣΥΓΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 
ΤΟΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ»  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΟΛΜΕ 

  

Το  Δ.Σ της ΕΛΜΕ τονίζει στους συναδέλφους ότι ο ΝΕΟΣ   «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ»  είναι  αντιδημοκρατικός και ακυρώνει θεμελιώδεις συλλογικές, 
εργασιακές και δημοκρατικές κατακτήσεις, αλλά και παιδαγωγικές αρχές. 

Πρόκειται για ένα   αντιλαϊκό μέτρο που: 

Ø Καταργεί την αυτονομία του συλλόγου και τη δυνατότητά του να αποφασίζει, με 
όρους εργασιακής δημοκρατίας, ισοτιμίας και παιδαγωγικής ελευθερίας, για τις 
συνθήκες της ομαλής και δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου. 

Ø Συνδέει το σχολείο με την Τ .Αυτοδιοίκηση, επιβάλλοντας όρους «εποπτείας» στη 
λειτουργία και τις αποφάσεις του συλλόγου, αλλά και της μαθητικής κοινότητας, 
ενώ παράλληλα κινείται στην κατεύθυνση της επιβολής του μοντέλου του 
«Αποκεντρωμένου» σχολείου της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας. 

Ø Μετατρέπει το Σύλλογο Γονέων από  συμπορευτή  στην κοινή προσπάθεια  για 
την  εδραίωση των δημοκρατικών κατακτήσεων  στο σχολείο,   από σύμμαχο στον 
κοινό αγώνα για την αντιμετώπισης του προβλήματος των κοινωνικών 
ανισοτήτων  στη μόρφωση  σε συνδιαχειριστή ενός αντιλαϊκού πλαισίου που 
καταργεί θεμελιώδη δικαιώματα, μορφωτικά και εργασιακά. 

Ø  Προβλέπει και επιβάλλει τον έλεγχο του Συντονιστή σε ρόλο ..επόπτη και νέου 
επιθεωρητή. 

Ø Συνδέεται άρρηκτα  με το αντιδραστικά μέτρα  της Αξιολόγησης-Διαβάθμισης-
Πειθάρχησης, σε  ατομικό  και σχολικό επίπεδο, μέτρα τα οποία ομόθυμα και 
καθολικά απέρριψε πρόσφατα η βάση του κλάδου. 
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Ø  Επιβάλλει  τα αυταρχικά και αντιπαιδαγωγικά μέτρα της πειθάρχησης  και της 
τιμωρίας των μαθητών, αντί του εποικοδομητικού και γόνιμου διαλόγου με τη 
μαθητική κοινότητα, που αποτελεί πάγιο και σταθερό αίτημα του κλάδου, του 
εκπαιδευτικού,   του γονεϊκού και του  μαθητικού κινήματος. 

  

Για τους παραπάνω λόγους, το Δ.Σ της ΕΛΜΕ έκανε παρέμβαση στη 
Διοίκηση (Περιφερειακή Διεύθυνση  Εκπαίδευσης, ΔΙΔΕ), μαζί με τον ΣΕΠΕ 
«Δομίνικος  Θεοτοκόπουλος», έθεσε τα παραπάνω ζητήματα και τόνισε την 
Αντίθεση του κλάδου. 

Ζήτησε επίσης να μην ασκείται πίεση στους διευθυντές και τους συλλόγους για τη 
σύγκληση συνεδριών  για αυτό το θέμα και απέσπασε την υπόσχεση  για ΜΗ 
άσκηση πίεση. 

Ενημερώνουμε  επίσης  τους διευθυντές και τους συναδέλφους στο σύνολο τους  ότι 
το Δ.Σ της ΟΛΜΕ έχει συζητήσει το θέμα, έχει εκφράσει την έντονη διαφωνία του 
για το αντιεκπαιδευτικό μέτρο και εντός των επόμενων ημερών θα σταλεί 
καταγεγραμμένη η  αντίθεσή του, αλλά και η πρότασή του προς τους συλλόγους. 

  

Στη βάση αυτή, καλούμε τους Διευθυντές των σχολείων να ΜΗ ΣΥΓΚΑΛΕΣΟΥΝ τους 
συλλόγους  για αυτό το θέμα  και  να περιμένουν την κοινοποίηση της θέσης της 
ΟΛΜΕ. 

  

. 
 

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 
 

 
Ο  Πρόεδρος 

 

 
Η Γενική 

γραμματέας 
 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 
 


