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Θέμα: Παραίτηςη από τισ θέςεισ «αιρετών» και διοριςμένων μελών των υπηρεςιακών 
ςυμβουλίων. Ο κλάδοσ απαντά ΟΧΙ ςτα ςχέδια τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. για 
δοτούσ «εκπροςώπουσ των εκπαιδευτικών ςτα υπηρεςιακά ςυμβούλια» 
 

 Η «εκλογικό διαδικαςύα»-παρωδύα τησ 7ησ Νοεμβρύου 2020 βρόκε απϋναντύ τησ  

το ηχηρό ράπιςμα τησ ςυντριπτικήσ αποχήσ – 95% ςτην α/θμια εκπαίδευςη- που 

επιφύλαξαν εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ ωσ απάντηςη ςτην αδιάλλακτη ςτάςη, την  

αλαζονεία τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα αθϋμιτα μϋςα που χρηςιμοπούηςε 

ςτην προςπϊθειϊ τησ να πιϋςει τουσ εκπαιδευτικούσ, που μαςτύζονται από την 

αντιεκπαιδευτικό πολιτικό τησ, να ψηφύςει αυτούσ που δεν όταν υποψόφιοι. 

 Σύμφωνα με τισ αποφϊςεισ του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. και με πρώτουσ τουσ 

«εκλεγμϋνουσ» ςτο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των ςυναδϋλφων, που η 

πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. επιμϋνει να παρουςιϊζει ωσ αιρετούσ του κλϊδου, ϋχουν 

όδη υποβϊλλει τισ παραιτόςεισ τουσ.  

 Η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. αντιμϋτωπη με τη βούληςη των «εκλεγμϋνων» 

να παραιτηθούν και την ϊρνηςη τησ πλειοψηφύασ των εκπαιδευτικών τησ 

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ να καταθϋςουν αύτηςη ςυμμετοχόσ για τισ θϋςεισ των 

διοριςμϋνων μελών των υπηρεςιακών ςυμβουλύων, προχώρηςε ςε μια ακόμη 

απαρϊδεκτη ενϋργεια. Προχώρηςε ςτη ςυγκρότηςη των Υ.Σ., ϋπειτα από την ϊςκηςη 

αφόρητων πιϋςεων ςτισ οπούεσ ενεπλϊκηςαν ακόμη και βουλευτικϊ γραφεύα, 

περιλαμβϊνοντασ ςτα μϋλη τόςο τουσ όδη παραιτημϋνουσ αιρετούσ όςο και 

ςυναδϋλφουσ που δεν εύχαν καν υποβϊλει αύτηςη για τισ θϋςεισ των διοριςμϋνων 

μελών.  



 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ, για μια ακόμη φορϊ, τουσ ςυναδϋλφουσ που 

εμφανύζονται ωσ «εκλεγμϋνοι» ςτισ πρϊξεισ ςυγκρότηςησ των Υ.Σ. που ανακούνωςε το 

Υπουργεύο Παιδεύασ, να καταθϋςουν, όςοι δεν το ϋχουν όδη πρϊξει όπωσ οφεύλουν 

εφαρμόζοντασ την απόφαςη τησ Δ.Ο.Ε. (αρ.πρ.1142/9-1120), τισ παραιτόςεισ τουσ.  

Τονύζουμε, επύςησ, ότι επειδό η λειτουργύα των υπηρεςιακών ςυμβουλύων, κϊτω από 

αυτϋσ τισ αντιδημοκρατικϋσ ςυνθόκεσ, δεν μπορεύ να γύνει αποδεκτό, την παραύτηςό 

τουσ θα πρϋπει να υποβϊλλουν και οι ςυνϊδελφοι που ϋχουν οριςθεύ από τη Διούκηςη 

ςτισ θϋςεισ των διοριςμϋνων μελών των Υ.Σ. εύτε τοποθετόθηκαν με αύτηςό τουσ εύτε 

δύχωσ καν να ερωτηθούν (με την απαρϊδεκτη μεθόδευςη τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.). Άμεςα θα πρϋπει να υποβϊλλουν τισ παραιτόςεισ τουσ και οι εκπαιδευτικού 

που, ενδεχόμενα, κληθούν να αναλϊβουν θϋςη δοτού αιρετού με βϊςη όςα 

προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 123 του ν.4763/2020. Δε θα υπϊρξει νομιμοπούηςη τησ 

λειτουργύασ «ψευτο-υπηρεςιακών» Συμβουλύων από κανϋναν ςυνϊδελφο. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. απαιτεύ την παρϊταςη τησ θητεύασ των αιρετών που 

εκλϋχθηκαν ςτισ εκλογϋσ του 2018 μϋχρι τη διεξαγωγό νϋων εκλογών δια ζώςησ και 

εξακολουθεύ, όπωσ ϋχει όδη ανακοινώςει, να τουσ θεωρεύ αιρετούσ εκπροςώπουσ του 

κλϊδου. Αντύθετα, ςε καμύα περύπτωςη δεν αναγνωρύζει ωσ εκλεγμϋνουσ αιρετούσ 

εκεύνουσ που, περιφρονώντασ τισ αποφϊςεισ του κλϊδου, αρνούνται να παραιτηθούν 

(βλϋπε περιπτώςεισ «εκλεγμϋνων» ςτα Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδύασ και Κορινθύασ) οι οπούοι, 

αυτονόητα, θϋτουν τουσ εαυτούσ τουσ εκτόσ κλϊδου και το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ 

κατϊ τόπουσ Σ.Ε.Π.Ε. να προχωρόςουν ςτη λόψη όλων των προβλεπόμενων από το 

καταςτατικό τουσ μϋτρων για τη διαγραφό τουσ από τα μητρώα τουσ.  

Οι Σ.Ε.Π.Ε. όλησ τησ χώρασ παρακολουθούν τη διαδικαςύα και ενημερώνουν το 

Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. για την υλοπούηςη των αποφϊςεων τησ Δ.Ο.Ε. καθώσ και τισ, τυχόν, 

περιπτώςεισ που «ςυνϊδελφοι» θα αρνηθούν να τισ εφαρμόςουν.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ςε κϊθε περύπτωςη δεν πρόκειται να αποδεχτεύ και να 

αναγνωρύςει οποιονδόποτε από τουσ παραπϊνω «ςυναδϋλφουσ» ωσ αιρετούσ και 

διοριςμϋνα μϋλη αλλϊ ούτε, φυςικϊ, εϊν, παρ’ ελπύδα ςυνεχύςουν να ςυμμετϋχουν 

ςτισ δρϊςεισ των  Σ.Ε.Π.Ε., ωσ μϋλη Δ.Σ. Συλλόγων ό ωσ αντιπροςώπουσ ςτισ Γενικϋσ 

Συνελεύςεισ του κλϊδου. 

Δεν επιτρϋπουμε ςτην πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. να επιτύχει την αποπομπό 

των αιρετών από τα υπηρεςιακϊ ςυμβούλια. Οι πραγματικϋσ εκλογϋσ και η ανϊδειξη 



των νϋων αιρετών του κλϊδου, θα πραγματοποιηθούν μετϊ τη λόξη των ϋκτακτων 

μϋτρων λόγω πανδημύασ με τη δυνατότητα ςτουσ υποψόφιουσ να επικοινωνούν με 

τουσ ςυναδϋλφουσ προεκλογικϊ και με διϊ ζώςησ ψηφοφορύα.  

 

 


