
 

 

 

 

Θέμα: Η ςυνδικαλιςτική δράςη δεν επιτρέπεται να ποινικοποιείται. Να ςταματήςουν 

άμεςα οι απειλέσ των Σ.Ε.Ε. κατά των Συλλόγων Εκπαιδευτικών που με τη δράςη τουσ 

υπεραςπίζονται το δημόςιο ςχολείο! 

 

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. καταδικάζει τισ πρακτικέσ εκφοβιςμού και απειλών περί 

«…άςκηςησ κάθε νόμιμου δικαιώματόσ τουσ» που χρηςιμοποιούν υντονιςτέσ 

Εκπαιδευτικού Έργου κατά των μελών Δ.. υλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. προκειμένου 

να αναγκαςτούν να αποςύρουν τισ ανακοινώςεισ τουσ με τισ οποίεσ καυτηριάζουν 

πρακτικέσ και ςυμπεριφορέσ που εναντιώνονται ςτισ αποφάςεισ του Κλάδου.  

Είναι ςαφέσ ότι ςτη χρονική ςυγκυρία που ο αγώνασ των εκπαιδευτικών ενάντια 

ςτο νομοθετικό πλέγμα των ν.4692/20 και 4823/21 που επιχειρούν να επιβάλουν την 

«αξιολόγηςη» τησ κατηγοριοποίηςησ και υποβάθμιςησ τησ ποιότητασ τησ δημόςιασ 

εκπαίδευςησ κορυφώνεται, η επιλογή κάποιων, ελάχιςτων, Σ.Ε.Ε. να αναλάβουν  ρόλο 

επιθεωρητή, χαρακτηρίζοντασ ενιαία κείμενα-αποφάςεισ των ςυλλόγων διδαςκόντων 

ωσ «μη ςύννομα» και «μη γενόμενα», υπερβαίνει τισ αρμοδιότητέσ τουσ και επιχειρεί να 

ακυρώςει τισ νόμιμα ειλημμένεσ αποφάςεισ των ςυλλόγων διδαςκόντων ςτο πλαίςιο 

τησ υλοποίηςησ των προφορικών οδηγιών του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., κάτι που μόνο 

«ςύννομο» δεν μπορεί να χαρακτηριςτεί.    

Δεν είναι, όμωσ, αργά. Οι Σ.Ε.Ε. που επέλεξαν, υπακούοντασ ςτισ παράνομεσ 

προφορικέσ οδηγίεσ του Γ.Γ. του Τ.ΠΑΙ.Θ., να τροποποιήςουν τα αρχικά τουσ ςχόλια 

ανατροφοδότηςησ, έχουν τη δυνατότητα να αποςύρουν τισ απειλέσ και να ςτηρίξουν 
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τουσ εκπαιδευτικούσ ςτον καθημερινό τουσ αγώνα υπεράςπιςησ των μορφωτικών 

δικαιωμάτων των μαθητών του δημόςιου ςχολείου. 

Αυτό τουσ καλεί να πράξουν και το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε., ενωμένοι με τουσ υπόλοιπουσ 

.Ε.Ε. του 6ου ΠΕΚΕ που επέλεξαν να παραμείνουν ςτο πλευρό των ςυναδέλφων και 

των εκπαιδευτικών μονάδων και αντιλαμβανόμενοι ότι δεν ανήκει ςτην αρμοδιότητά 

τουσ  να αποφανθούν επί του ςύννομου ή όχι του περιεχομένου των αναρτήςεων. 

Καλούμε, επίςησ τουσ ςυναδέλφουσ να μην τροποποιήςουν τισ αναρτήςεισ που 

έχουν κάνει, ακολουθώντασ αταλάντευτα τα ενιαία κείμενα ςυλλογικήσ αντίςταςησ, 

επιςημαίνοντασ - για μια ακόμη φορά - ότι οι παρατηρήςεισ των .Ε.Ε. δεν έχουν με βάςη 

την ιςχύουςα νομοθεςία καμία δεςμευτική ιςχύ.  

ε κάθε περίπτωςη το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ςτηρίζει τουσ έξι .Ε.Π.Ε. ( Πειραιά «Η 

Πρόοδοσ», Νίκαιασ  Πειραιά,  Α’ Πειραιά «Ρήγασ Υεραίοσ», Κερατςινίου Περάματοσ «Ν. 

Πλουμπίδησ, Γλυφάδασ-Βάρησ-Βούλασ-Βουλιαγμένησ και Αργοςαρωνικού, με κάθε 

πρόςφορο μέςο, ώςτε, μέςα από τον αγώνα μασ να επιτύχουμε την επίτευξη των 

ςτόχων που έχει θέςει ο κλάδοσ. 

 


