
 

 

Θέμα: Ομολογία ήττασ και απόλυτοσ πολιτικόσ ξεπεςμόσ το έγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείασ  

 

 Ο πανικόσ, που έχει καταλάβει το Υπουργείο Παιδείασ μπροςτά ςτην 

μαζική ςυμμετοχή των ςυναδέλφων ςτην απεργία αποχή, που προκήρυξε η 

Δ.Ο.Ε., ενάντια ςτην επιχειρούμενη εφαρμογή τησ αξιολόγηςησ, δεν έχει πλέον 

προηγούμενο. Αφού μέςω διαρροών και προςωπικών πιέςεων επιχείρηςε 

ανεπιτυχώσ να τρομοκρατήςει τουσ ςυναδέλφουσ, με απειλέσ για περικοπέσ 

αποδοχών και διώξεισ, επανέρχεται ςτην απέλπιδα προςπάθειά του να 

πραγματοποιηθούν οι «Ειδικέσ Συνεδριάςεισ», ακόμα και με την ςυμμετοχή 

ενόσ εκπαιδευτικού, προςφεύγοντασ ςε αίολα  επιχειρήματα, που δεν μπορούν, 

καν, να αντέξουν ςτον έλεγχο τησ λογικήσ.  

 Με ςημερινό έγγραφο, που κυκλοφόρηςε ςτισ Διευθύνςεισ Εκπαίδευςησ, 

το Υπουργείο καλεί ςτην «Ειδική Συνεδρίαςη» ακόμα και έναν εκ των μονίμων 

εκπαιδευτικών, ομολογώντασ, ότι το όργανο, που έχει δημιουργήςει δεν είναι 

ςυλλογικό. Δεν μπαίνει βέβαια, καν, ςτον κόπο, το «νομομαθέσ» και πάντα 

εφευρετικό Υπουργείο, να αναρωτηθεί για το εάν το όργανο δεν είναι 

ςυλλογικό διοικητικό, ούτε βεβαίωσ και μονομελέσ, τότε τι πραγματικά θα 

μπορούςε να είναι και με βάςη ποιουσ κανόνεσ του διοικητικού δικαίου 

λειτουργεί. Σύμφωνα με την νομική ςύμβουλο τησ Ομοςπονδίασ, το έγγραφο 

του Υπουργείου παραδέχεται, επί τησ ουςίασ, ότι καλεί τουσ ςυναδέλφουσ να 

ςυμμετέχουν ςε μια διαδικαςία, που έρχεται ςε ευθεία αντίθεςη προσ τουσ 

βαςικούσ κανόνεσ του Διοικητικού Δικαίου, μετακυλώντασ την αδυναμία του να 

επιβάλλει τα ςχέδιά του ςτην προςωπική ευθύνη των ςυναδέλφων που θα 

επιλέξουν να ςυμμετέχουν ςε μια διαδικαςία, η οποία παραβιάζει, πέραν των 

κανόνων τησ λογικήσ, την ίδια την διοικητική νομιμότητα.  
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 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την πολιτική ηγεςία του Υπουργείου 

Παιδείασ για τισ μεθοδεύςεισ, μέςω των οποίων επιχειρεί να ςπάςει την απεργία 

– αποχή, δημιουργώντασ έναν, κατ’ ουςία, απεργοςπαςτικό μηχανιςμό, 

εκθέτοντασ παράλληλα τουσ ςυναδέλφουσ ςε κίνδυνο. Οι πολιτικέσ ευθύνεσ 

τησ είναι τεράςτιεσ  και ο Υπουργόσ Παιδείασ οφείλει άμεςα να τισ αναλάβει ςτο 

ακέραιο.  

 

 


