
Καμία νομιμοποίηση των δοτών υπηρεσιακών συμβουλίων

Εκδόθηκε  στις  29/3/2021 η  απόφαση  για  την  ανασυγκρότηση  του  Περιφερειακού
Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ημαθίας,  με  την  οποία
εκδηλώνεται  η  τελευταία  πράξη  της  αντιδημοκρατικής  εκτροπής  της  πολιτικής
ηγεσίας  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.  Μετά  τις  παραιτήσεις  των  κατ’  όνομα  μόνο  «αιρετών»  που
προέκυψαν από τις εκλογές-παρωδία του Νοεμβρίου 2020, και επειδή παρήλθε το διάστημα
των τριών μηνών που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας στο οποίο μπορούν τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια να λειτουργούν με τη λογική της απαρτίας, στην απόφαση αυτή
ενεργοποιείται το απαράδεκτο άρθρο 123 του Νόμου 4763/2020 και ορίζονται δοτά
μέλη,  συγκροτώντας  έτσι  ένα ψευδο-υπηρεσιακό συμβούλιο  χωρίς  καμία  νομιμοποίηση
από τον κλάδο. Ο κλάδος των εκπαιδευτικών, με τη μαζική αποχή από τις εκλογές-παρωδία
που ανήλθε σε ποσοστό άνω του 93%, έδωσε αποστομωτική απάντηση στην ηγεσία του
Υ.ΠΑΙ.Θ., παρά την κινητοποίηση όλου του διοικητικού μηχανισμού του υπουργείου που
με νομικίστικα τερτίπια και λαθροχειρίες ανάρτησε στις εκλογικές πλατφόρμες αποσυρμένα
ψηφοδέλτια (από όλες τις παρατάξεις του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε.), τα «εντέλλεσθε» της Γενικής
Γραμματέως και υποψηφίων που κρυφά ή φανερά καλούσαν τους συναδέλφους να τους
ψηφίσουν, αλλά και τον αυταρχισμό σε βάρος των εκπαιδευτικών.

Η θεσμική εκτροπή,  η  αλαζονεία  και  ο  αυταρχισμός  της  Υπουργού  Παιδείας  Νίκης
Κεραμέως  και  της  κυβέρνησης  της  Νέας  Δημοκρατίας  στο  κορυφαίο  ζήτημα  της
δημοκρατικής θεσμικής εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών με επιδίωξη πλήρους ελέγχου,
των  Υπηρεσιακών  Συμβουλίων,  φαίνεται  πως  προχωρά  σύμφωνα  με  τον  αρχικό  τους
σχεδιασμό.  Για  πρώτη  φορά,  μετά  την  επαναφορά  τους  μεταπολιτευτικά,  δεν  θα
συμμετέχουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια.
Αντίθετα, συγκροτούνται απόλυτα χειραγωγούμενα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Π.Υ.Σ.Δ.Ε. –
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  –  Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),  μόνο  με  διορισμένους,  κάτι  που  σε  καμία  περίπτωση  δεν
προσιδειάζει  σε  δημοκρατικά  καθεστώτα.  Η  εκπροσώπηση  των  εκπαιδευτικών,  η
προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, η διαφάνεια, η αμεροληψία, η ισότιμη και
δίκαιη αντιμετώπιση παύουν,  φαλκιδεύονται,  ναρκοθετούνται.  Η επιστροφή στις  μαύρες
εποχές και στα σκοτάδια της συναλλαγής και του ρουσφετιού, των πολιτικών πιέσεων και
της πελατειακής αντίληψης γίνεται πράξη.

Με απόφασή του στις 07-01-2021, το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. είχε καλέσει: 
 Τα  «εκλεγμένα»  (τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη)  στα  Υ.Σ.  να  καταθέσουν,

αμέσως μετά τις συγκροτήσεις τους, τις παραιτήσεις τους στις Δ.Δ.Ε., Π.Δ.Ε. και
Υ.ΠΑΙ.Θ. για Π.Υ.ΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ αντίστοιχα, με κοινοποίηση όλων των
παραιτήσεων στην ΟΛΜΕ.
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 Τα  υπόλοιπα  μέλη  των  ψηφοδελτίων,  που  «εξέλεγαν»  αιρετούς,  να  θέσουν  τις
παραιτήσεις  τους  στη  διάθεση  των  ΕΛΜΕ  και  της  ΟΛΜΕ  (για  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα).

 Όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς, που κλήθηκαν μέσα από τις προκηρύξεις
των κατά τόπους Π.Δ.Ε. να αναλάβουν τις δύο θέσεις των διορισμένων μελών στα
Υ.Σ., να μην υποβάλουν αίτηση.

 Όλους  και  όλες  τους/τις  εκπαιδευτικούς  να  μην  ανταποκριθούν  υποβάλλοντας
αιτήσεις, όταν το Υ.ΠΑΙ.Θ. θα επιχειρούσε (όπως και έκανε) να ενεργοποιήσει όσα
προβλέπονται  στο  άρθρο  123  του  Ν.  4763/2020,  και  αν  η  πολιτική  ηγεσία
προχωρούσε (όπως και έκανε) σε απευθείας τοποθέτηση εκπαιδευτικών ως δοτών
εκπροσώπων,  καταπατώντας  κάθε  έννοια  δημοκρατικής  διαδικασίας  και
εκπροσώπησης  των  συναδέλφων,  οι  εκπαιδευτικοί  να  υποβάλουν  άμεσα  τις
παραιτήσεις  τους  από  τις  δοτές  θέσεις  αυτές,  καταργώντας  το  άρθρο  123  στην
πράξη.

Έπειτα από τις παραπάνω αποφάσεις,  το ΔΣ της ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ επικοινώνησε με
τους συναδέλφους που ορίσθηκαν στη θέση των εκλεγμένων, τους ενημέρωσε για τις θέσεις
του κλάδου και για τις διατάξεις του καταστατικού και τους κάλεσε, οπως καλεί και όλα τα
μέλη των  τριών  Υπηρεσιακών  Συμβουλίων  (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ημαθίας,  Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Κ.
Μακεδονίας και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.,) είτε τοποθετήθηκαν σε αυτά με τη συναίνεσή τους είτε όχι, να
ακολουθήσουν  τις  συλλογικές  αποφάσεις  του  Κλάδου και  της  Ομοσπονδίας,  να  μη
νομιμοποιούν με τη συμμετοχή τους πολιτικές που ο κλάδος  με τη στάση του έχει
ξεκάθαρα καταδικάσει και να υποβάλουν άμεσα τις παραιτήσεις τους, τις οποίες και να
κοινοποιήσουν στο ΔΣ της ΕΛΜΕ Ημαθίας. 

Επειδή  ορισμένοι  θεωρούν  ότι  γρήγορα  θα  ξεχαστούν  τα  ζητήματα  αυτά  και  θα
επανέλθουμε στην «κανονικότητα», τους τονίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να
επιτρέψουμε την ουσιαστική κατάργηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, και δη των
Αιρετών σε αυτά, ενός καταξιωμένου (από το 1911) θεσμού. Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα
και ενωτικά τον αγώνα συσπειρωμένοι/ες στο σωματείο, ώστε όλοι/ες μαζί να επιτύχουμε
την πραγματοποίηση των εκλογών όταν οι  επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν,  με
πλήρη ανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών και με δια ζώσης ψηφοφορία.


