
 
  

 

Ενημέρωση του Προέδρου  

του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”  

για την συνεδρίαση της Ολομέλειας Προέδρων 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Σάββατο 23/10 διεξήχθη η Ολομέλεια Προέδρων των Συλλόγων Π.Ε. της χώρας. 

Η διαδικασία άρχισε στις 11.00 και τελείωσε στις 20.00. Συμμετείχαν 111 Σύλλογοι από το 

σύνολο των 133. Απόφαση Γενικών Συνελεύσεων με απαρτία είχαν μόνο 13 Σύλλογοι.   

Υπενθυμίζω πως η θέση του Συλλόγου μας ύστερα από την έκτακτη  Γ.Σ. της Τρίτης 

19 Οκτωβρίου 2021, ήταν η επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής.  

Αναλυτικότερα :  

Στην αρχή της συνεδρίασης της Ολομέλειας από το ΠΑΜΕ και τις Παρεμβάσεις (και 

τα δυο μέλη) ζητήθηκε από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να συνεδριάσει ανοιχτά μετά το τέλος της 

διαδικασίας. Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή σύμφωνα με το καταστατικό. 

Η διαδικασία είχε την μορφή ενημέρωσης του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τις αποφάσεις 

των Γ.Σ. των Συλλόγων, οι οποίες όμως, σύμφωνα με το καταστατικό της Δ.Ο.Ε., δεν είναι 

δεσμευτικές αν δεν έχουν απαρτία.  

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει  ήδη πάρει  απόφαση που είναι σε ισχύ για τον τρόπο που 

θα συνεχιστεί ο αγώνας του κλάδου. Με τις ψήφους της ΔΑΚΕ (3),  του Δικτύου ( ΑΕΚΕ -

ΕΡΑ, 2) και του ενός εκπροσώπου των Παρεμβάσεων.  

Οι εκπρόσωποι της παράταξης που πρόσκειται η ΔΙΕΞΟΔΟΣ, Αναγνωσταράς 

Γιάννης και Κυριακόπουλος Μάνθος έχουν διασπαστεί και ο μεν πρώτος στηρίζει 

την πρόταση της Ομοσπονδίας για ενιαία κείμενα, ενώ  ο δεύτερος την καταδικάζει 

και στηρίζει την απεργία – αποχή! 

 Έγινε ξεκάθαρο πως πλειοψηφικά  απόφαση του κλάδου είναι η κατάθεση του 

ενιαίου κειμένου. Την θέση αυτή δεν στήριξαν το ΠΑΜΕ ( 2 ψήφοι ) και το ένα μέλος των 

Παρεμβάσεων, οι οποίοι υποστήριξαν την επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής .  



Η παράταξη της ΔΗ.ΣΥ. ( 2 ψήφοι ) με δήλωση του γραμματέα  της στην ολομέλεια 

των Προέδρων υποστήριξε πως  “ο κλάδος δεν πρέπει να επικεντρώσει τον αγώνα 

του  στον νόμο της Κεραμέως,  γιατί υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα που τον 

απασχολούν“.  

Στο τέλος της διαδικασίας ο εκπρόσωπος των Παρεμβάσεων Αναγνωσταράς 

Γιάννης που στηρίζει το ενιαίο κείμενο πρότεινε να συνεδριάσει το  Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την 

Κυριακή και να πάρει απόφαση και για άλλες μορφές αγώνα (πρότεινε συγκεκριμένες) 

παράλληλα με το ενιαίο κείμενο .  

Την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για την Κυριακή ζήτησαν και οι εκπρόσωποι 

του ΠΑΜΕ . 

Στην Ολομέλεια έγινε ξεκάθαρο πως είτε  το ενιαίο κείμενο, είτε η 

επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής δεν έχει καμία επίπτωση στους 

εκπαιδευτικούς, αλλά αποκλειστικά στην Ομοσπονδία (πρόστιμο 3000 ευρώ). 

Μάλιστα ο πρόεδρος  της Δ.Ο.Ε. αναρωτήθηκε από που προκύπτει, υπηρεσιακά, η 

ρητορική της υπουργού εναντίον του ενιαίου κειμένου.  

Ως Πρόεδρος του Συλλόγου στην τοποθέτηση μου μετέφερα την απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης  για επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής και σε περίπτωση που 

αυτό δεν αποφασιστεί από την Δ.Ο.Ε., κήρυξη απεργίας – αποχής από τον Σύλλογο, και 

κήρυξη στάσεων εργασίας αν αυτό χρειαστεί. 

Ζήτησα  από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να πάρει μια απόφαση ενωτική για τον κλάδο και 

εκτός από το θέμα της αυτοαξιολόγησης, κατέθεσα τις θέσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας 

για τα φλέγοντα θέματα των συγχωνεύσεων τμημάτων και του διδακτικού 

ωραρίου  των συναδέλφων των 4θέσιων Νηπιαγωγείων. 

 

με εκτίμηση 

Τσιρίγος Νικήτας 

Πρόεδρος  του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” 


