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Αλαθνίλσζε 
 

 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» εύρεηαη ζε όινπο/όιεο ηνπο/ηηο 

ζπλαδέιθνπο κηα θαιή θαη δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά κε πγεία! 

 

Γηα κηα αθόκα θνξά ηα ζρνιεία αλνίγνπλ κε επηθνηλσληαθέο, δηζπξακβηθέο αλαθνηλώζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο γηα ην παξαρζέλ «έξγν» ηεο θπβέξλεζεο, ρσξίο νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία κέζα 

ζηηο ζπλερηδόκελεο ζπλζήθεο ηεο παλδεκίαο θαη είλαη βέβαην όηη ζα δώζνπλ όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο θαη ζα 

ζηαζνύλ δίπια ζηνπο καζεηέο ηνπο, ζηεξίδνληαο ην δεκόζην ζρνιείν. 

 

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

Δ.Ο.Ε., θαιεί ηνπο/ηηο Δηεπζπληέο/ληξηεο θαη ηνπο πιιόγνπο Δηδαζθόλησλ λα κελ πξνρσξήζνπλ ζε θακία 

ελέξγεηα πνπ αθνξά ζηελ αλάζεζε θαζεθόλησλ Ελδνζρνιηθώλ πληνληζηώλ θαη Μεληόξσλ, ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη δελ ππάξρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηνλ νξηζκό ηνπο.  

 

Η κόλε πξνζεζκία πνπ ππάξρεη αθνξά ζηελ ηεξαξρηθή πξνζθπγή γηα ηελ επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 

Ελδνζρνιηθνύ πληνληζηή (πληνληζηή Σάμεσλ ή πληνληζηή Γλσζηηθώλ Πεδίσλ) θαη ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

πκβνύινπ – Μέληνξα, θάηη πνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην ΦΕΚ 4509/2022. πγθεθξηκέλα, ε 

ηεξαξρηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ.2690/1999 (Κώδηθαο Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο),  κπνξεί 

λα ππνβιεζεί ζηνλ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο ην αξγόηεξν κέρξη ηε ιήμε ηνπ πξώηνπ κελόο ηνπ νηθείνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο. 

 

Γηα ην ζέκα απηό ην Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. ζα ζπλεδξηάζεη ην ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζα 

αλαθνηλώζεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. 

 

Είλαη ε ώξα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε λα αθνύζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλόηεηαο θαη λα αθνπγθξαζηνύλ ηηο αγσλίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα έλα θαιύηεξν δεκόζην ζρνιείν.  
 
 

Γηα ην Δ.. 
 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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