
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ 

Καταγγέλλουμε τη νέα πρωτοφανή δικαστική προσφυγή του ΥΠΑΙΘ 

ενάντια στον κλάδο μας! 

Τα σωματεία μας δεν υποτάσσονται! Η τρομοκρατία και ο αυταρχισμός 

δεν θα περάσουν! 
Συνάδελφοι, 

Η κυβέρνηση της ΝΔ κλιμακώνει ακόμα περισσότερο την πολιτική του αυταρχισμού, βάζει στο στόχαστρο τα 

σωματεία μας και την αγωνιστική τους δράση, ενεργοποιώντας τις αντιδημοκρατικές διατάξεις του 

αντεργατικού εκτρώματος «Χατζηδάκη» που μόλις ψήφισε. Ο κλάδος και τα σωματεία μας κατέχουν πλέον την 

«πρωτιά» αφού η κυβέρνηση εγκαινιάζει τα μέτρα της επιλέγοντας να χτυπήσει τη στάση εργασίας που 

κήρυξαν ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ για τη Δευτέρα 28/06 για όσους εμπλέκονται στις εξετάσεις για τα «Πρότυπα» 

σχολεία. Θυμίζουμε ότι η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στις εξετάσεις 

επιλογής μαθητών, στα συγκεκριμένα σχολεία, ως επιτηρητές και μάλιστα δίχως την παραμικρή αποζημίωση. 

Αντίθετα υπόσχεται προφορικά «μια μέρα ρεπό» σύμφωνα με όσα προβλέπει ο αντεργατικός νόμος 

«Χατζηδάκη». 

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προφασιζόμενη ότι «δεν προηγήθηκε η τετραήμερη γνωστοποίηση της στάσης εργασίας», 

«δεν προχώρησε η ΟΛΜΕ σε δημόσιο διάλογο με το ΥΠΑΙΘ», «δεν έχει οριστεί το προσωπικό ελάχιστης 

εγγυημένης υπηρεσίας και το προσωπικό ασφαλείας», καταφεύγει εκτάκτως στα δικαστήρια για να χτυπήσει 

το δημοκρατικό δικαίωμά μας να απεργούμε, να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. 

Μάλιστα με μια πρωτοφανή κίνηση ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυρ. Μητσοτάκης, προχώρησε σε μια ωμή 

και απροκάλυπτη παρέμβαση στο έργο της – κατά τα άλλα – «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης, δηλώνοντας δημόσια 

ότι «εκτιμά και ελπίζει η στάση εργασίας της ΟΛΜΕ να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική». Ο 

πρωθυπουργός της «αριστείας», που κατά τα άλλα ορκίζεται στο όνομα της αδέκαστης και αμερόληπτης 

δικαιοσύνης, επεμβαίνει στο έργο της για να διασφαλίσει ότι ο νόμος «Χατζηδάκη» θα εφαρμοστεί 

απαρέγκλιτα και παράλληλα ότι δεν θα διαταραχτεί ο θεσμός των κακόφημων «Πρότυπων σχολείων» για 

τα οποία ο κλάδος μας έχει εκφράσει μαζικά την αντίθεση του. 

Είναι μάλιστα η δεύτερη φορά που μέσα σε λίγες ημέρες κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ σέρνουν τον κλάδο και τα 

σωματεία μας στα δικαστήρια. Η κυβέρνηση οξύνει την πολιτική του αυταρχισμού χτυπώντας την 

κινητοποίηση του κλάδου, για να στείλει μήνυμα στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους ότι θα 

επιβληθεί το δόγμα «νόμος και τάξη».  

Ως Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ καλούμε 

- τους συναδέλφους να μην υποκύψουν στην κυβερνητική τρομοκρατία και να καταγγείλουν τις 

αυταρχικές – αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις.  

- Την ΟΛΜΕ να παραμείνει στην αρχική της απόφαση για την στάση εργασίας τη Δευτέρα 28/06. Την ίδια 

αγωνιστική και ανυποχώρητη στάση να κρατήσουν και όλες οι εμπλεκόμενες ΕΛΜΕ! 

- Την ΑΔΕΔΥ να πάρει θέση δημόσια και άμεσα. Να καταγγείλει τη νέα κυβερνητική προσφυγή στα 

δικαστήρια που στοχοποιεί τον κλάδο. Να κηρύξει αντίστοιχη στάση εργασίας καλύπτοντας και 

στηρίζοντας έμπρακτα τον κλάδο και τα δημοκρατικά – συνδικαλιστικά του δικαιώματα! 

- όλα τα σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να πάρουν δημόσια θέση, γιατί είναι το 

προανάκρουσμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα με τον νόμο 

Χατζηδάκη 

Κάτω τα χέρια από τα σωματεία! 

Κάτω ο κυβερνητικός αυταρχισμός και η τρομοκρατία! 

Οι αγώνες και η απεργία δεν ποινικοποιούνται! 

26 Ιουνίου 2021 

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις 

Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ 


