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ΚΟΙΝ:
1.
Διεύθυνση
Π.Ε.
Ανατολικής Αττικής
2. Παραλήπτες της Ανακοίνωσης

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ανακοίνωση

Ο σύλλογος διδασκόντων του Σχολείου στη συνεδρίασή του της 27ης
Φεβρουαρίου ε.ε. (Πράξη 19η/25 και 27/2) αποφάσισε να απαντήσει στην
Ανακοίνωση με αριθμό Πρωτ. 26/20.02.20 του Δ.Σ. του συλλόγου εκπαιδευτικών
Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος » ως εξής:
« Ο σύλλογός μας σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις του, την 25η και την 27η
Φεβρουαρίου ε.ε., έθεσε, μεταξύ άλλων θεμάτων, ως θέμα συζητήσεως την
Ανακοίνωση του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος » που
αφορά την επιστολή συναδέλφου μας στην οποία αναφέρεται η Ανακοίνωση
.
Στην πρώτη Συνεδρίαση τούτο δεν συζητήθηκε, γιατί με την παρέλευση του
εργασιακού ωραρίου η εν λόγω εκπαιδευτικός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση, ενώ
την 27η Φεβρουαρίου που ήταν η ορισμένη συνέχεια της Συνεδρίασης η συνάδελφός
μας απουσίαζε ως ασθενής.
Θεωρήσαμε ότι δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε το θέμα και αναβάλλαμε την
εξέτασή του, σε χρόνο που θα είναι παρούσες τόσο η εκπαιδευτικός που έγραψε την
επιστολή, όσο και οι εκπαιδευτικοί που την προσεχή εβδομάδα ( 2 - 9 Μαρτίου) θα
απουσιάσουν σε ταξίδι Erasmus+.
Πέραν όμως της ουσίας όπως τη δημοσιεύετε στην Ανακοίνωσή σας, για την οποία
θα έχετε πλήρη, διάφανη και συλλογική απάντηση εν καιρώ, η Ανακοίνωση του
«Δελμούζου» παραβιάζει θεμελιώδη θέματα δεοντολογίας ως εξής:
1. Σας καλέσαμε να έλθετε στο Σχολείο για να ενημερωθείτε από τη Διοίκηση
και τα μέλη του συλλόγου μας. Ο πρόεδρος του συλλόγου σας κ. Σεχίδης μας
υποσχέθηκε ότι θα έρθει, χωρίς να τηρήσει τον λόγο του. Εκδώσατε, δηλαδή
μια Ανακοίνωση με ελλιπή ενημέρωση.
2. Υιοθετήσατε απολύτως την άποψη της συναδέλφου μας , όπως τούτο
τεκμηριώνεται από τη διαβεβαίωσή σας, ότι θα την συνδράμετε
συνδικαλιστικά, νομικά και οικονομικά.

3. Προβαίνετε στα πιο πάνω (1 και 2) μολονότι αναγνωρίζετε ότι « δεν έχετε
νομιμοποίηση, ούτε ότι είναι στις αρμοδιότητες σας»
4. Αποκρύπτετε το όνομα του Σχολείου και της εκπαιδευτικού, ενώ δεν είστε
διακριτικοί, δεν σέβεστε το εκπαιδευτικό του προσωπικό. Άλλως θα μας
είχατε δώσει λόγο στο θέμα. Απαντάμε με την υπογραφή μας.
5. Υποδεικνύετε στη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής να κάνει το καθήκον
της, που προφανώς θα το κάνει, με την υπόμνηση «ως οφείλει». Υιοθετείτε
θέση εισαγγελέα και απειλητικού ελεγκτή.
Τέλος σας διαβεβαιώνουμε ότι το Σχολείο μας διοικείται δημοκρατικά, με
συναδελφική αλληλεγγύη και συλλογικές αποφάσεις. Οι εκπαιδευτικοί λύνουμε τα
προβλήματα που δημιουργεί η λειτουργία του Σχολείου συλλογικά. Διοίκηση και
δάσκαλοι τάξεων ενεργούμε με ενιαίο λόγο κοινά αποφασισμένο.»

Ο διευθυντής του Σχολείου

Δρ. Κωνσταντίνος Ι. Πατούρης

