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Προς:  

Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

Δ.Ο.Ε. 

 

 

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ 

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Ε. 

 

Τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σχέδιο παράκαμψης των Συλλόγων 

Διδασκόντων, με στόχο να γίνουν αναθέσεις (βάσει του άρθρου 10 του ν. 4823) ομάδων και 

σχεδίων δράσης, και να υλοποιηθούν τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Συνάδελφοι με αίσθημα ευθύνης το ΔΣ. του Συλλόγου ξεκαθαρίζει τα εξής : 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Σύλλογοι διδασκόντων είναι αυτοί που 

αποφασίζουν, αποτελώντας το βασικό όργανο διοίκησης των σχολικών μονάδων. 

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρακάμψει τη συνεδρίαση τους. Από τη στιγμή που ο 

σύλλογος διδασκόντων συνεδριάσει και αποφασίσει δεν νομιμοποιείται ΚΑΝΕΝΑΣ να 

προβεί σε αναθέσεις. Η παράταση των διαδικασιών ως τις 29 Νοεμβρίου, αποτελεί διάστημα 

όπου μπορούν και είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις. 

Έχουμε ήδη επισημάνει ότι οι ανυπόγραφες και ενυπόγραφες «συστάσεις» του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

περί «παρανομίας και παραβίασης του κανονιστικού πλαισίου», δεν έχουν καμία νομική ή 

διοικητική υπόσταση, βρίσκονται έξω από το κανονιστικό πλαίσιο των θεσμικών λειτουργιών 

ενός συλλογικού οργάνου, παραβιάζουν κάθε αρχή ελευθερίας της σκέψης και του λόγου, 

αντιβαίνουν την ίδια τη δημοκρατία. Αποτελούν, τελικά, φτηνή απειλή και άθλια απόπειρα 
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εκφοβισμού. 

Τώρα είναι η στιγμή να ξαναδείξουμε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα του 

εκπαιδευτικού κινήματος. Να συσπειρωθούμε στον αγώνα για την ακύρωση της διάλυσης του 

Δημόσιου Σχολείου μέσω των νόμων της αξιολόγησης. Να αναδείξουμε το ενιαίο και μαζικό 

των αποφάσεών μας. Να υπερασπιστούμε την ύπαρξη των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο καλούμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., να επαναπροκηρύξει την απεργία – αποχή 

από την αξιολόγηση θεωρώντας ότι την κρίσιμη αυτή στιγμή που η μάχη μαίνεται, πρέπει να 

έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις μορφές πάλης για να αξιοποιήσουμε απέναντι στο Υπουργείο 

Παιδείας. 

 

Στο Σύλλογο μας δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, αντίπαλος μας είναι αποκλειστικά η 

αντιεκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΑΙΘ. 

Αλληλεγγύη - Ενότητα - Αγώνας 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 


