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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 
 

Δεν πρόφτασε καλά καλά να αναλάβει τα καθήκοντά του ο νέος Προϊστάμενος 

ΔΔΕ Πρέβεζας και αμέσως έδειξε πώς εννοεί το ρόλο του.   

 Επικαλούμενος το νόμο για την αναπλήρωση των ωρών που χάθηκαν λόγω 

κατάληψης των μαθητών την ημέρα της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας 

(4/02/2016), αρνείται να δεχθεί την απόφαση δύο απανωτών συνεδριάσεων του 

συλλόγου των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ Πρέβεζας, οι οποίες δεν συναινούν στην 

αναπλήρωση των ωρών για την ημέρα της απεργίας. 

Ζητά, λοιπόν, να συνεδριάσει ξανά ο σύλλογος και να προτείνει τι θα περικοπεί 

από τις δραστηριότητες του σχολείου ώστε να αναπληρωθούν οι «χαμένες» ώρες, τη 

στιγμή που έχουν χαθεί από την αρχή του σχολικού έτους εκατοντάδες ώρες με 

ευθύνη του υπουργείου Παιδείας. Η  πίεση του προϊστάμενου είχε ως αποτέλεσμα 

στην τρίτη συνεδρίαση να προκύψει η απόφαση για την οποία ο ίδιος άσκησε πίεση.  

Σ` αυτή του την απαράδεκτη προσπάθεια βρήκε συμπαραστάτη τον έναν αιρετό 

του κλάδου στο ΠΥΣΔΕ καθώς και την φιλοκυβερνητική συνδικαλιστική παράταξη 

στα ψηφοδέλτια της οποίας σχεδόν πάντα συμμετείχε. 

Η συγκεκριμένη πρακτική του προϊσταμένου ακυρώνει στη πράξη την συμμετοχή 

των συναδέλφων του ΕΠΑΛ Πρέβεζας στη πανελλαδική πανεργατική απεργία. 

Εμμέσως πλην σαφώς προσβάλλει το δικαίωμα  στην απεργία και δεν πρέπει να 

μείνει χωρίς απάντηση. Τα όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα είναι υπόθεση όλων των 

συναδέλφων.   

Γίνεται ξεκάθαρο ότι η αντισυνδικαλιστική αλλά και αντιπαιδαγωγική αυτή στάση 

- μια που οι αγώνες των μαθητών την ημέρα της πανεργατικής απεργίας  οφείλει να 

είναι μάθημα αγωνιστικής διεκδίκησης και όχι «τιμωρία»- είναι απόλυτα συνδεμένη 

με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των βάρβαρων αντιλαϊκών μνημονιακών πολιτικών, 

των οποίων η υλοποίηση προϋποθέτει την πιο αυταρχική και αντιδημοκρατική 

συμπεριφορά, όπως αυτή που επέδειξε και ο Προϊστάμενος της ΔΔΕ Πρέβεζας, άξιος 

συνεχιστής  των διοικητικών και πολιτικών προκατόχων του.  
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