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ΤΟΥ ν.4692

Χαιρετίζουμε  τους  συναδέλφους  και  των  υπόλοιπων  σχολείων  του  νομού  μας,  που
ανταποκρίθηκαν  στο  συλλογικό  κάλεσμα  της  ΕΛΜΕ  Ημαθίας  και  της  ΟΛΜΕ  και
συμμετέχουν πλέον στη μεγάλη μάχη της απεργίας – αποχής, ενάντια στην αξιολόγηση του
ν. 4692/2020. 

Με τις συλλογικές τους αποφάσεις ματαίωσαν τη δημιουργία ομάδων αξιολόγησης και
ένωσαν τη φωνή τους με τη μαζική απάντηση που έδωσε η συντριπτική  πλειοψηφία των
συναδέλφων στην Ημαθία αλλά και του κλάδου σε όλη την Ελλάδα. 

Με αυτόν τον τρόπο ο κλάδος δήλωσε :

 Την αντίθεσή του στην κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών

 Την αντίθεσή του στην πρόθεση της κυβέρνησης να αποποιηθεί τις ευθύνες της και να
τις μεταφέρει στις πλάτες εκπαιδευτικών και γονέων

 Τη διαχρονική  θέση και αγωνιστική διάθεσή του για την υπεράσπιση  του δημόσιου
σχολείου και των μαθητών του

 Την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς  του

Έτσι, με τις διαδικασίες για τις συνεδριάσεις των συλλόγων στο σύνολο των σχολείων
του νομού Ημαθίας να έχουν ολοκληρωθεί, το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στον παρακάτω
πίνακα, δίνοντας μια ηχηρή απάντηση στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου: 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

Απεργία-αποχή 42 93,3%

Αξιολόγηση 3 6,7%

    Καλούμε τους  συναδέλφους των τριών σχολείων που πραγματοποίησαν την αρχική
συνεδρίαση,  του  2ου  Γυμνασίου  Αλεξάνδρειας,  του  2ου  ΓΕΛ  Αλεξάνδρειας  και  του
ΕΝΕΕΓΥΛ  να  συμμετέχουν  συλλογικά  σε  αυτόν  τον  αγώνα  με  τους  υπόλοιπους
συναδέλφους του νομού μας αλλά και με τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων στην
επικράτεια,  ώστε  να  αποτραπεί  πλήρως  και  στην  πράξη  η  αποδόμηση  του  δημόσιου
σχολείου, όπως επιχειρείται από τις διαδικασίες αξιολόγησης του ν.4692 και να δηλώσουν
απεργία -  αποχή σύμφωνα με τις  αποφάσεις  του κλάδου.  Υπενθυμίζουμε ότι  διατηρούν
αυτό το δικαίωμα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που θα δρομολογηθεί στο σύλλογό
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τους  και  ότι  η δήλωση της  απεργίας-  αποχής  αποτελεί  δικαστικά κατοχυρωμένο τρόπο
νόμιμης συνδικαλιστικής διεκδίκησης.  

    
 


