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Αρ. Πρωτ. 175 

Αθήνα 22/9/2013 

Προς 

Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. 

ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 22-9-2013 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στη σημερινή ανοιχτή συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας των Προέδρων κι 

αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις και τις απόψεις που κατατέθηκαν 

αλλά και την ασφυκτική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει στην 

εκπαίδευση οι αντιεκπαιδευτικές ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΑΙΘ και του διοικητικού μηχανισμού, αποφάσισε τα παρακάτω: 

 Καλεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται 

στη διάθεση των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και καλούνται από τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, αυθαίρετα στα πλαίσια των 

μεθοδεύσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, να συμπληρώσουν 

δηλώσεις τοποθέτησης ώστε να μετακινηθούν σε άλλα 
Π.Υ.Σ.Π.Ε., να μην υποβάλλουν δηλώσεις ώστε να μη 

νομιμοποιήσουν την εκτός λογικής και νόμου 

διαδικασία. Επειδή πολλοί συνάδελφοι, αισθανόμενοι την πίεση και 

το φόβο που δημιουργούν οι αποφάσεις της διοίκησης, 

παραπλανήθηκαν κι έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις, μπορούν πριν τη 

λήξη της προθεσμίας να αιτηθούν την ανάκλησή τους. 

   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προχωρώντας και στη νομική αντιμετώπιση της 
διαδικασίας καλεί τους συναδέλφους να ασκήσουν ατομικά αίτηση 

ακύρωσης κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών και κατά 

των ατομικών αποφάσεων που πρόκειται να εκδοθούν. Οι αιτήσεις αυτές 

μέσω των τοπικών Συλλόγων θα πρέπει άμεσα να έρθουν στο Δ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε. που θα αναλάβει να τις προωθήσει σε κοινό δικόγραφο με 

την αίτηση που θα ασκήσει ως συνδικαλιστική οργάνωση στα 
πλαίσια της υπεράσπισης των συμφερόντων και των δικαιωμάτων 

των μελών της. 

   Στα ίδια πλαίσια το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. προχωρά στην, εκ των 

προτέρων, αποστολή εξώδικων προς τη διοίκηση όπου θα εξηγούνται 

οι λόγοι για τους οποίους θεωρεί την όλη διαδικασία καταχρηστική 

(Επισυνάπτεται σχετική γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου κ. Τσίπρα) 

   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επικαιροποιώντας προηγούμενη απόφασή του καλεί 

τους αιρετούς εκπροσώπους του Κλάδου στα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν ως 

διορισμένα μέλη να αποτρέψουν με τη στάση τους τις συνεδριάσεις 
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των υπηρεσιακών συμβουλίων για την αυθαίρετη μετακίνηση των 

εκπαιδευτικών, μπλοκάροντας κάθε τέτοια διαδικασία.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

η άσκηση ένδικων μέσων είναι ένας από τους τρόπους  αντίστασης κατά 

των αυθαιρεσιών της διοίκησης. 

Σας καλούμε όλους 

σε μαζική συμμετοχή σε όλες τις αγωνιστικές - απεργιακές δράσεις 

αυτής της εβδομάδας και συγκεκριμένα: 

 Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας τη 

Δευτέρα 23/9/2013 στις 12.30 από κοινού με την ΟΛΜΕ αλλά 

και σε κάθε άλλη παρόμοια συγκέντρωση σε όλη την Ελλάδα. Για το 

σκοπό αυτό το Δ.Σ. κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας ( τις τρεις 
τελευταίες διδακτικές ώρες του πρωινού και τις τρεις πρώτες του 

απογευματινού κύκλου) για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των 

συναδέλφων. 

 Στη 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 24 και 25 

Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη συμμετέχουμε μαζικά στο πανεργατικό 

συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ 10.30 π.μ. στην πλατεία 
Κλαυθμώνος , καθώς και στα κατά τόπους συλλαλητήρια. Την ίδια 

ημέρα συμμετέχουμε στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που 

πραγματοποιούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα (για την Αττική 7.00 π.μ. 

στην Περ/κή Δ/νση Αττικής, Τσόχα 15-17, Αθήνα) ενάντια στις 

αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών. Παρόμοιες παραστάσεις θα 

πραγματοποιηθούν και την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 25 
Σεπτεμβρίου. 

 Στο πανελλαδικό συλλαλητήριο των εκπαιδευτικών την 

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στις 13.00 στα 

Προπύλαια καθώς και στο Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο των 

Συνδικάτων ΑΔΕΔΥ - ΓΣΕΕ, στην πλατεία Συντάγματος στις 

6:00 μμ. 
 Στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων που θα 

πραγματοποιηθούν το πρωί της Τετάρτης 25 Σεπτεμβρίου (δεύτερη 

ημέρα της 48ωρης απεργίας) όπου θα αποφασιστεί η συνέχιση των 

κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις θα πρέπει να στέλνονται 

άμεσαστη Δ.Ο.Ε. ώστε το Δ.Σ. να τις συνεκτιμήσει με τα ποσοστά 

συμμετοχής στην απεργία και να προχωρήσει στην εκτίμηση για την 
πραγματοποίηση Ολομέλειας Προέδρων. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γενικός Γραμματέας 

Κόκκινος Χαράλαμπος                                                Κικινής Θανάσης  


