
ανεξάρτητες  αυτόνομες  αγωνιστικές  ριζοσπαστικές 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. 
Δήλωση των εκπροσώπων 

των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στο Δ.Σ της ΔΟΕ 

Δημήτρη Πολυχρονιάδη (6974750410)  -  Ηλία Σμήλιου (6975308409) 
 

για την …απουσία των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

από τις έκτακτες Γ.Σ. των Συλλόγων 
 

Για άλλη μια φορά η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. (Δ.Α.Κ.Ε. και ΔΗ.ΣΥ./ΠΑΣΚ) 
επιβεβαίωσαν την πίστη και την εμμονή τους στις μεθόδους του κυβερνητικού–
γραφειοκρατικού συνδικαλισμού: αφού ζητήθηκε από τους τοπικούς Συλλόγους να 
πραγματοποιήσουν έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις και να ενημερώσουν για το χρόνο διενέργειάς 
τους ώστε να παραστούν σ’ αυτές μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και αφού 30 περίπου Σύλλογοι 
μέχρι τώρα ανταποκρίθηκαν σ’ αυτή την πρόσκληση, η πλειοψηφία του Δ.Σ. με προχθεσινή 
της απόφαση δεν έκανε δεκτό το αίτημα των εκπροσώπων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Π.Ε. και 
μας απαγόρευσε στην ουσία να συμμετέχουμε στις Γ.Σ. που ζητήσαμε να παραβρεθούμε. 
Κάθε μέλος του Δ. Σ. της ΔΟΕ δικαιούται να πάει σε μια (1) μόνο έκτακτη Γ.Σ. Συλλόγου 
αποφάσισε η πλειοψηφία, αφήνοντας έτσι (και με δεδομένο ότι τα μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 
είναι έντεκα…) χωρίς ενημέρωση τη συντριπτική πλειοψηφία των Συλλόγων. 
Η τακτική αυτή των παρατάξεων της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έρχεται να 
συμπληρώσει την κάθετη αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε κινηματικού χαρακτήρα πρόταση 
έχει κατατεθεί από την πλευρά μας στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., αφού οι παρατάξεις αυτές δεν  έχουν 
τίποτα να προτείνουν για τα επίδικα τις περιόδου και τις αναγκαίες διεκδικήσεις μας και 
κάνουν τα πάντα προκειμένου ο κλάδος να βρίσκεται μόνιμα σε κινηματική αφασία. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε ότι σε μια περίοδο ραγδαίων πολιτικών και εκπαιδευτικών  εξελίξεων 
προκρίνανε τις περίφημες ημερίδες για την «αξιολόγηση-αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου» αντί των Γεν. Συνελεύσεων με συγκεκριμένη πρόταση διεκδικητικού και αγωνιστικού 
πλαισίου, αφήνοντας τις τελευταίες λίγες μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία για το Πάσχα… 
Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π.Ε. καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες αυτές  τακτικές και αποφάσεις της 
πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Δηλώνουμε ότι, κόντρα στις αντιδημοκρατικές αυτές 
αποφάσεις του Δ.Σ., εμείς θα συνεχίσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο να είμαστε κοντά στους 
συναδέλφους, στα σχολεία και τις Γ.Σ. των Συλλόγων, για να τους ενημερώνουμε και να 
συμβάλλουμε στην οργάνωση των αναγκαίων διεκδικητικών αγώνων του κλάδου. Στην 
κατεύθυνση αυτή καταθέτουμε στις Γενικές Συνελεύσεις ως διεκδικητικό πλαίσιο το 
σύνολο των διατυπωμένων αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος και αγωνιστικό 
πλαίσιο για την επόμενη περίοδο: 
 Συμμετέχουμε στις εργατικές-λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια στην ψήφιση της συμφωνίας 

κυβέρνησης-Eurogroup 

 Δε δεχόμαστε και απαντάμε με απεργιακές κινητοποιήσεις σε κάθε προσπάθεια συζήτησης 

και υπογραφής νέου μνημονίου-«συμβολαίου» 

 Με αιτήματα αιχμής την αξιολόγηση (κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου), το 

μισθολογικό (ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη), τις δαπάνες για την παιδεία και τους διορισμούς-

εργασιακές σχέσεις αναπληρωτών, οργανώνουμε μετά τις διακοπές του Πάσχα πολύμορφες 

δράσεις και κινητοποιήσεις (παραστάσεις διαμαρτυρίας, συλλαλητήρια, απεργία κ.ά.) 

 Νέες Γενικές Συνελεύσεις με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την 

εκτίμηση των διατάξεών του και την αγωνιστική μας απάντηση 

Και θυμίζουμε ότι ο Ιούνιος και η 84η Γεν. Συνέλευση του κλάδου είναι κοντά και η βέβαιη 
αλλαγή των συσχετισμών στο Δ.Σ. τη Δ.Ο.Ε. θα βάλει στο περιθώριο τις παρατάξεις της 
σημερινής πλειοψηφίας και τις καταστροφικές για το εργατικό–συνδικαλιστικό κίνημα 
μεθόδους τους…   


