
 

 
 

 

 

 

 

Συνεχύζουμε ακόμα πιο μαζικϊ και αποφαςιςτικϊ ςτην απεργύα – αποχό τησ 

ΑΔΕΔΥ από τισ Υπουργικϋσ Αποφϊςεισ για τουσ μϋντορεσ και τουσ 

ενδοςχολικούσ ςυντονιςτϋσ. 

 

Συναδέλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,  

Ο κλάδοσ, ενωμένοσ και ςυςπειρωμένοσ, έδωςε για μια ακόμα φορά 

αποφαςιςτική απάντηςη ςτισ αντιεκπαιδευτικέσ πολιτικέσ του ΥΠΑΙΘ, ςτην 

απόπειρα εφαρμογήσ των Υ.Α. για τουσ μέντορεσ και τουσ ενδοςχολικούσ 

ςυντονιςτέσ.  

Η ανταπόκριςη των εκπαιδευτικών τησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτο 

κάλεςμα τησ Δ.Ο.Ε. για απεργία-αποχή είναι και πάλι, ςε ςυνέχεια του 

μεγαλειώδουσ 95% τησ αντίςτοιχησ απεργία – αποχήσ του 2021, ςυγκλονιςτική. 

Απέναντι ςε αυτό το κύμα αντίδραςησ ςτουσ αντιεκπαιδευτικούσ 

ςχεδιαςμούσ τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του Υ.ΠΑΙ.Θ., η Υπουργόσ Παιδείασ 

κατέφυγε ςτην κίνηςη παραδοχήσ τησ ήττασ τησ, να προςφύγει ςτα δικαςτήρια 

και να ζητήςει την κήρυξη τησ απεργίασ ωσ παράνομησ και καταχρηςτικήσ.  

Με διαδικαςίεσ που αποτελούν περιφρόνηςη κάθε θεςμικήσ και 

δημοκρατικήσ διαδικαςίασ, η ΔΟΕ κλήθηκε ςτισ 22-9-2022, με την απαράδεκτη 

διαδικαςία του κατεπείγοντοσ, μέςα ςε διάςτημα δύο (2) ωρών από την 
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γνωςτοποίηςη τησ αγωγήσ ςε αυτήν, να παραςτεί ςτην εκδίκαςή τησ που 

πραγματοποιήθηκε ςτο Μονομελέσ Πρωτοδικείο Αθηνών. Η τελικό απόφαςη, 

που δημοςιεύτηκε χθεσ 27/9/2022 δεν όταν, ςύγουρα, αυτό που επεδύωκε το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. αφού η απεργύα κρύθηκε παρϊνομη αλλϊ όχι καταχρηςτικό.  

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., μετά από αυτή την εξέλιξη, απέςτειλε αίτημα προσ τησ 

Ε.Ε. τησ ΑΔΕΔΥ για κήρυξη νέασ απεργίασ – αποχήσ.  

Η Εκτελεςτικό Επιτροπό τησ Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντασ ςχετικό απόφαςη 

του Γενικού Συμβουλύου τησ 29ησ Αυγούςτου 2022 για κόρυξη κινητοποιόςεων 

των Ομοςπονδιών – μελών τησ και αφού ϋλαβε υπόψη τησ το με 

αρ.133/27.9.2022 αύτημα τησ Δ.Ο.Ε., αποφϊςιςε την προκόρυξη απεργύασ-αποχόσ 

των εκπαιδευτικών πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ από τισ διαδικαςίεσ και 

καθήκοντα που προβλέπονται ςτισ με αρ.Φ12/102913/ΓΔ4/2022 και 

Φ12/102919/ΓΔ4/2022 υπουργικέσ αποφάςεισ (Β΄ 4509/2022) ωσ εξήσ: 

α) απεργύα - αποχό από κάθε καθήκον που ςχετίζεται με τον οριςμό 

(άρ.3 τησ υπ’ αρ. Φ12/102913/ΓΔ4/2022 «Ενδοςχολικόσ Συντονιςτήσ» Υπουργικήσ 

Απόφαςησ), την άςκηςη καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρουσ των 

Ενδοςχολικών Συντονιςτών (όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρθρο 2 τησ ωσ 

άνω αποφάςεωσ) και εν γένει από κάθε διαδικαςία, δραςτηριότητα, 

αρμοδιότητα ή έργο, που ςυνδέεται ή ςχετίζεται ή απορρέει από την ωσ άνω 

Υπουργική Απόφαςη, 

(β) απεργύα - αποχό από κάθε καθήκον, που ςχετίζεται με τον οριςμό 

(άρ.3 τησ υπ’ αρ. Φ12/102919/ΓΔ4 «Παιδαγωγικόσ Σύμβουλοσ - Μέντορασ ςτισ 

ςχολικέσ μονάδεσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ» 

Υπουργικήσ Απόφαςησ), την άςκηςη καθηκόντων και αρμοδιοτήτων εκ μέρουσ 

των Παιδαγωγικών Συμβούλων - Μεντόρων (όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο 

άρθρο 2 τησ ωσ άνω αποφάςεωσ) και εν γένει από κάθε διαδικαςία, 

δραςτηριότητα, αρμοδιότητα ή έργο, που ςυνδέεται ή ςχετίζεται ή απορρέει με 

την ωσ άνω Υπουργική Απόφαςη, παρϋχοντασ με τον τρόπο αυτό πλόρη 

ςυνδικαλιςτικό κϊλυψη ςτουσ εκπαιδευτικούσ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ.  

Με βϊςη τα παραπϊνω:  

 Συνεχύζουμε την απεργύα – αποχό, δεν προχωρϊμε ςτον οριςμό 

μεντόρων και ενδοςχολικών ςυντονιςτών, καλύπτουμε όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ από το να ορύςουν και να οριςτούν 

ςτουσ παραπϊνω θεςμούσ. Συνεχύζουμε να υπογρϊφουμε μαζικϊ τη δόλωςη 

ςυμμετοχόσ που ϋχει αποςτεύλει η Ομοςπονδύασ από τισ 12/9/2022 

προςθϋτοντασ ςτην υπϊρχουςα δόλωςη την φρϊςη «…και εκ μϋρουσ τησ 

ΑΔΕΔΥ από 28/9/2022..».  



 

 
 

 Καλούμε τα Δ.Σ. των ΣΕΠΕ: 

α) Να αποςτεύλουν ϊμεςα ςτην Ομοςπονδύα αναλυτικϊ ςτοιχεύα για τη 

ςυμμετοχό ςτην απεργύα – αποχό ςτισ περιοχϋσ ευθύνησ τουσ.  

β) Να καταγγεύλουν κϊθε φαινόμενο αυταρχιςμού και απόπειρα 

καταςτρατόγηςησ τησ απόφαςη του κλϊδου και οριςμού απεργών.  

 

 

 

 


