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Το Υπουργείο Παιδείας, ύστερα από τις δυναμικές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και την 

ακύρωση στην πράξη των «επιμορφωτικών» σεμιναρίων των Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων, 

προχώρησε στη ματαίωσή τους για την Τετάρτη 18 Ιουνίου (δεύτερη ημέρα «επιμόρφωσης»). 

 

Το Δ.Σ. του συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» αναστέλλει τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις 

για την Τετάρτη 18 Ιουνίου και καλεί τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων του Υμηττού 

και των 90
ου

 και 123
ου

 Δημοτικών Σχολείων Αθηνών, να μην πάρουν μέρος στο 

«επιμορφωτικό» σεμινάριο την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Ιουνίου για την ατομική 

αξιολόγηση στο 6
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Μαρίνου Αντύπα 34, Ηλιούπολη) 

δηλώνοντας με τη στάση τους την αντίθεσή τους στους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς της 

πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Η θέση των Διευθυντών είναι δίπλα στους 

συναδέλφους, μπροστά στις πύλες των σχολείων, στον αγώνα για να μην περάσει η αξιολόγηση. 

Ούτε ένας Διευθυντής να μην μπει στα σεμινάρια. 

 

Καλεί επίσης τα μέλη του σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ακύρωσης του σεμιναρίου, την 

Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Ιουνίου, στις 07.30π.μ. στο 6
ο
 Δ.Σ Ηλιούπολης. 

 

Για τον σκοπό αυτό το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε (απόφαση Α.Π 866/21-5-2014) έχει κηρύξει πάγια 48ωρη 

απεργία για τους Διευθυντές των σχολείων των περιοχών που πραγματοποιούνται οι 

διημερίδες, ώστε να μη συμμετέχουν σε αυτές και 3ωρη στάση εργασίας για όλους τους 

εκπαιδευτικούς των περιοχών αυτών για την πρώτη ημέρα πραγματοποίησης των διημερίδων 

(από 8π.μ. έως 11π.μ.) προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιούν 

συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στους χώρους διεξαγωγής τους. Σε περίπτωση που χρειαστεί, και 

ανάλογα με τις εξελίξεις, ο σύλλογός μας θα κηρύξει επιπλέον στάση εργασίας (11π.μ – 2μ.μ).  
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