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Κατερίνη , 02/03/2022 

  Αριθ. Πρωτ.: 20 

 

        ΠΡΟΣ:  

 

ΘΕΜΑ: Συμπαράσταση στους/στις  διευθυντές/ντριες προϊσταμένους/ες που διώκονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ  

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ συνεχίζει τις εμμονικές της τακτικές, με απειλές ενάντια σε συναδέλφους. 

Τελευταία πράξη, του ίδιου έργου, που χαρακτηρίζεται από μένος για τη δημόσια εκπαίδευση και τους 

εκπαιδευτικούς, αποτελεί η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να στείλει ατομικά έγγραφες κυ-

ρώσεις σε Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες οι οποίοι/ες, σύμφωνα με απόφαση των Συλλόγων 

Διδασκόντων, δεν ανάρτησαν τίποτα στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, που αφορά στην αξιολόγηση, συμμετέχο-

ντας σε απεργία – αποχή που είχαν κηρύξει οι σύλλογοί τους. 

Έγγραφα -αποφάσεις στέλνονται απευθείας σε Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες, που συνεχίζουν 

την νόμιμα προκηρυγμένη απεργία των σωματείων τους. Τα έγγραφα αυτά κάνουν λόγο για εφαρμογή 

διατάξεων του νόμου 4823/21 και για «αποφάσεις» που αφορούν το πάγωμα των ΜΚ και της υπηρεσια-

κής εξέλιξης. 

Με αυτό τον τρόπο  ποινικοποιείται ο αγώνας, καταστρατηγείται το  δικαίωμα στην απεργία και αποτε-

λεί  βήμα αντιδημοκρατικής εκτροπής! 

Η επιλογή του υπουργείου να  επιβάλλει κυρώσεις σε απεργούς στοχεύει στην τρομοκράτηση και την υπο-

ταγή. Ακόμη και η ελάχιστη κύρωση σηματοδοτεί την προσβολή του δικαιώματος στην απεργία.  Δηλαδή 

το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση μπαίνει σε τροχιά πλήρους κατάργησης του Συνταγματικού Δικαιώματος της 

απεργίας.  Οι κυρώσεις αυτές ξεκινούν μια «νέα εποχή» που το υπουργείο και η κυβέρνηση θα εγκαλεί και 

θα επιβάλει κυρώσεις   σε οποιονδήποτε  απεργό και σε όποια μορφή απεργίας επιλέγει να συμμετέχει. 

Το ζήτημα αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό καθώς οι κυρώσεις σε απεργούς επιβάλλονται χωρίς να υπάρχει 

ακόμα και η τυπική δικαστική απόφαση που χαρακτηρίζει την απεργία παράνομη!!! 

Συμπαραστεκόμαστε  και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους/στις 114 Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμέ-

νους/ες  που τίμησαν  τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους ρόλο ενάντια στην κατηγοριοποίηση, υπο-

χρηματοδότηση και προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της αγοράς. 

Η τρομοκρατία δε θα περάσει! Δηλώνουμε ότι θα βρεθούμε στο πλευρό και θα υπερασπιστούμε κάθε εκ-

παιδευτικό που έχει αρνηθεί να μετέχει στη διαδικασία της αξιολόγησης με όποιον τρόπο. Δηλώνουμε ότι 

θα βρεθούμε στο πλευρό κάθε εκπαιδευτικού που δίνει την μάχη για την ύπαρξη του δημόσιου σχολείου. 

Συναδερφικά και με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ Πιερίας  
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