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ΕΚΣΑΚΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 

 
Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ραηξεηίδεη ηνπο/ηηο 

ζπλαδέιθνπο πνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζε πνζνζηό 92 %, ζηελ απεξγία - απνρή ηεο Δ.Ο.Ε. 

από ηελ «Εζσηεξηθή θαη Εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ», αιινύ κε νκόθσλεο 

απνθάζεηο θαη αιινύ κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, θαζώο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

απεξγία ηεο 11
εο

 Οθησβξίνπ, ζε πνζνζηό 70 %, αιιά θαη κε ηε καδηθή ηνπο παξνπζία ζην 

κεγαιεηώδεο ζπιιαιεηήξην -έλα ζπιιαιεηήξην βγαικέλν από ηα παιηά- έδσζαλ ηε δηθή ηνπο 

ερεξή απάληεζε ζηνπο αληηεθπαηδεπηηθνύο ζρεδηαζκνύο, ζηηο αγσγέο θαη ηηο απεηιεηηθέο 

εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

Καινύκε ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ λα κελ πξνρσξήζνπλ ζε ζπλεδξηάζεηο θαη ζε θακία 

ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο πξηλ από ηελ επίζεκε 

αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο ηνπ Εθεηείνπ θαη ηεο επίδνζήο ηεο ζηελ Οκνζπνλδία (θάηη πνπ δελ 

έρεη γίλεη κέρξη ηώξα), θαζώο θαη ηεο αλακελόκελεο ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε.. 

 

Ο θιάδνο, κέζα από ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ, ζα 

απαληήζεη ζπληεηαγκέλα, κε βάζε ηηο απνθάζεηο ησλ ζεζκηθώλ ηνπ νξγάλσλ, αμηνπνηώληαο όιεο 

ηηο ελδεδεηγκέλεο κνξθέο δξάζεο. 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο», ζην πιαίζην ζρεηηθήο 

απόθαζεο ηεο Δ.Ο.Ε., θαιεί ηα κέιε ηνπ ζε Έκτακτη Γενική σνέλεσση, την Πέμπτη 21 

Οκτωβρίοσ και ώρα 17.00, στο 7
ο
 Δημοτικό τολείο Δάυνης (Εζληθήο Αληίζηαζεο θαη 

Αξηζηνηέινπο), πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ απνθάζεηο γηα ηνλ αγσληζηηθό ζρεδηαζκό ηνπ θιάδνπ, 

θαζώο θαη γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ καο απαζρνινύλ, κε θνξπθαίν απηό ηεο αμηνιόγεζεο. 

 

 Η Γεληθή πλέιεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα πξσηόθνιια πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ιόγσ covid-19, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην ΦΕΚ 4674/2021 (παξάξηεκα 10). 

 

 

        Γηα ην Δ.. 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 
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