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Θϋμα: Εκπρόςωποι εργαζομϋνων με απόφαςη εργοδοςύασ: ϋνα κυβερνητικό
πραξικόπημα μιασ δημοκρατικϊ εκλεγμϋνησ κυβϋρνηςησ

«Οι εκλογέσ έγιναν, εκφράςτηκε το ςώμα, δεν καταλαβαίνω την κριτική
που μου κάνετε. Οι ρυθμίςεισ αυτέσ έγιναν ώςτε ςε περίπτωςη παραιτήςεων, να
μην παρακωλύεται η λειτουργία των Υπηρεςιακών Συμβουλίων. Ασ αναλάβουν όλοι
τισ ευθύνεσ τουσ»,απϊντηςε η Υπουργόσ Παιδεύασ τησ κυβϋρνηςησ που θεωρεύ
ότι

το

5%

ωσ

ποςοςτό

ςυμμετοχόσ

ςε

εκλογϋσ

μπορεύ

να

εύναι

αντιπροςωπευτικό και ιςχυρότερο του 95% που απεύχε καταδικϊζοντασ την
πολιτικό τησ, ςτηδριμεύα κριτικό τησ αντιπολύτευςησ για το ϊρθρο 123 του
νομοςχεδύου για την Επαγγελματικό Εκπαύδευςη, ςύμφωνα με το οπούο
εφόςον δεν εύναι δυνατό η ςυγκρότηςη Υπηρεςιακών Συμβουλύων λόγω μη
ανϊδειξόσ αιρετών ό μη αποδοχόσ του διοριςμού τουσ ό παραύτηςόσ τουσ ό για
οποιοδόποτε ϊλλο λόγο, τα Υπηρεςιακϊ Συμβούλια ςυγκροτούνται με μϋλη
διοριςμϋνα από το αρμόδιο, κατϊ περύπτωςη, όργανο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Φυςικϊ και δεν καταλαβαύνει η Υπουργόσ Παιδεύασ η οπούα με την πλόρη
κϊλυψη του Πρωθυπουργού θεωρεύ ότι και εκλογϋσ για την ανϊδειξη αιρετών

εκπροςώπων ςτα Υπηρεςιακϊ Συμβούλια ϋγιναν κι ασ ςυμμετεύχε μόλισ το 5%
των εκπαιδευτικών τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και εκλεγμϋνοι αιρετού
υπϊρχουν (βϋβαια αποτελϋςματα, ϋναν και πλϋον μόνα μετϊ, δεν ϋχουν
ανακοινωθεύ …). Δεν μπορεύ να καταλϊβει την αποτυχύα των γκεμπελικών
μεθοδεύςεων που επιςτρατεύθηκαν από την κυβϋρνηςη για να εκβιαςτεύ η
ψόφοσ των εκπαιδευτικών ςε μια διαδικαςύα παρωδύα. Την αποτυχύα του
αυταρχιςμού, των εκλογών χωρύσ υποψόφιουσ αφού εύχαν αποςύρει τισ
υποψηφιότητϋσ τουσ, των πιϋςεων και απειλών για να επιτευχθεύ η ςυμμετοχό
των εκπαιδευτικών, των κυβερνητικών και κομματικών παρεμβϊςεων. Δεν
μπορεύ και δεν θϋλει να καταλϊβει ότι η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των
εκπαιδευτικών ϋχει καταδικϊςει την πολιτικό και τισ μεθοδεύςεισ τησ, τησ ϋχει
γυρύςει την πλϊτη και ωσ μόνο αξιοπρεπό δρόμο ϋχει αυτόν τησ παραύτηςησ.
Η «ρύθμιςη» του ϊρθρου 123 αποτελεύ πρωτοφανϋσ κυβερνητικό
πραξικόπημα. Επιχειρεύται η «τιμωρύα» τησ υπερόφανησ ςτϊςησ των
εκπαιδευτικών ενϊντια ςτην, ολοφϊνερη, πρόθεςη τησ κυβϋρνηςησ για
κατϊργηςη του θεςμού των αιρετών (βλϋπε απουςύα τουσ από τα ςυμβούλια
επιλογόσ ςτελεχών ςτα ςχϋδια που ϋχουν διαρρεύςει καθώσ και από τισ
επιλογϋσ των προςωρινών Διευθυντών Εκπαύδευςησ του καλοκαιριού) και τισ
εκλογϋσ παρωδύα για την ανϊδειξό τουσ, με την αντικατϊςταςη των αιρετών
ςτα Υπηρεςιακϊ Συμβούλια από δοτούσ «εκπροςώπουσ» διοριςμϋνουσ από τα
όργανα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Η κυβϋρνηςη ακολουθεύ ξϋφρενη πορεύα ςτον ολιςθηρό
δρόμο τησ «νομοθϋτηςησ», τησ παρϊκαμψησ τησ δημοκρατικόσ υποχρϋωςησ
του κρϊτουσ, ςτο πλαύςιο προςταςύασ τησ ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ, να
ςυμμετϋχουν ςτα Υπηρεςιακϊ Συμβούλια οι εκπρόςωποι των εργαζομϋνων.
Επύ τησ ουςύασ προχωρϊ ςτον αποκλειςμό των αιρετών εκπροςώπων
των εργαζομϋνων από τα Υπηρεςιακϊ Συμβούλια ςτο πλαύςιο τησ προςπϊθειϊσ
τησ να ολοκληρώςει το προςχεδιαςμϋνο «ϋγκλημα» για την κατϊργηςό τουσ.
Με τισ αλλαγϋσ που ειςϊγονται παραβιϊζεται και ςτην ουςύα του το Π.Δ. 1/2003
που προβλϋπει τη ςυμμετοχό των αιρετών εκπροςώπων των εργαζομϋνων,
αφού οι τελευταύοι εξοβελύζονται από αυτϊ, πρώτη φορϊ μϊλιςτα μετϊ την
καθιϋρωςό τουσ.

Η κυβϋρνηςη γνωρύζει ότι δεν υπϊρχουν «εκλεγμϋνοι» αιρετού από τισ
εκλογϋσ παρωδύα κι επιχειρεύ να εκβιϊςει το εκπαιδευτικό κύνημα ςτην
κατεύθυνςη τησ αποδοχόσενόσ νόθου «αποτελϋςματοσ».
Η απϊντηςη των εκπαιδευτικών ςτη νϋα, ολοκληρωτικού χαρακτόρα,
πρόκληςη τησ κυβϋρνηςησ, θα εύναι και πϊλι ςυντριπτικό. Οι εκπαιδευτικού θα
τησ γυρύςουν, για μια ακόμη φορϊ, την πλϊτη και θα αρνηθούν να παύξουν τον
ϊθλιο, διαςπαςτικό ρόλο που τουσ ϋχει ετοιμϊςει, η οπούα δεύχνοντασ
ξεκϊθαρα το αυταρχικό τησ πρόςωπο, απϋκλειςε την ενοχλητικό φωνό τησ
Δ.Ο.Ε. από την ακρόαςη φορϋων για το ςχϋδιο νόμου, το πρωύ τησ Δευτϋρασ
14/12/2020 την ύδια ςτιγμό που μϋςα ςτη Βουλό θα βρύςκονται οι εκπρόςωποι
του ΣΕΒ για να «καταθϋςουν γνώμη»!
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ την κυβϋρνηςη, ϋςτω και τώρα την τελευταύα
ςτιγμό, να θϋςει τϋλοσ ςτον αντιδημοκρατικό τησ κατόφορο και να αποςύρει
το κατϊπτυςτο ϊρθρο 123 που βαφτύζει αιρετούσ τουσ δοτούσ του Υ.ΠΑΙ.Θ., να
αφουγκραςτεύ, επιτϋλουσ, το αύτημα του εκπαιδευτικού κινόματοσ για:


παρϊταςη τησ θητεύασ των νυν αιρετών (μϋτρο που εφαρμόζεται όδη για τα
όργανα διούκηςησ όλων των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων εξ αιτύασ τησ
πανδημύασ)



και διεξαγωγότωναρχαιρεςιών για την ανϊδειξη αιρετών ςτα Υπηρεςιακϊ
Συμβούλια δια ζώςησ, όταν οι υγειονομικϋσ ςυνθόκεσ το επιτρϋψουν.

