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Ακινα, 1-5-2014 

ε ςυνεδρίαςθ του το ΑΠΤΔΕ Αττικισ ςτισ 30/04/14, ςυηιτθςε μετά από πρόταςθ του Περιφερειακοφ διευκυντι, τθν 
απαλλαγι των παρακάτω  ςυναδζλφων από τα κακικοντά τουσ, λόγω τθσ ςκεναρισ ςτάςθσ που κράτθςαν ενάντια ςτθν 
αυτοαξιολόγθςθ :  

α) Καρυςτινόσ Πζτροσ, διευκυντισ Γυμναςίου Γαλατά 

β) Μουμοφρθσ Νικόλαοσ, διευκυντισ 2
ου

 Γυμναςίου Περάματοσ 

γ) Μαρίνθσ τυλιανόσ, υποδιευκυντισ Μουςικοφ χολείου Πειραιά 

Απζναντι ςτουσ παραπάνω ςυναδζλφουσ, που ςυντάχτθκαν  με τισ αποφάςεισ του κλάδου (ΟΛΜΕ) και με τθ 
κζλθςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου τουσ, και δεν όριςαν ομάδεσ εργαςίασ ακόμα και μετά τθν τρίτθ υπουργικι απόφαςθ, 
θ πλειοψθφία του ςυμβουλίου ςτθ ςυνεδρίαςθ του ΑΠΤΔΕ  δεν κράτθςε τθν ίδια ςτάςθ, αλλά μερολιπτθςε, παρά το ότι 
και οι τρεισ υπζβαλαν παραίτθςθ για τον ίδιο λόγο, όπωσ φαίνεται και ςτισ αιτιςεισ τουσ. Ο διευκυντισ τθσ Περιφζρειασ 
πρότεινε να μθν απαλλαγοφν από τα κακικοντά τουσ οι ςυνάδελφοι Καρυςτινόσ Πζτροσ (ψιφοι 3 – 2) και Μαρίνθσ τυλιανόσ 
(ψιφοι 3 – 2) αλλά όμωσ να ακολουκθκεί γιϋ αυτοφσ θ …νόμιμθ διαδικαςία (ςτα ςχολεία τουσ εν τω μεταξφ ςυγκροτικθκαν 
ομάδεσ εργαςίασ. Για παράδειγμα ςτο Γυμνάςιο Γαλατά ςυνάδελφοι κάτω από πίεςθ ςυγκρότθςαν οι ίδιοι ομάδεσ).  

Αντίκετα, ςτθν περίπτωςθ του ςυναδζλφου Μουμοφρθ Νικόλαου, διευκυντι του 2
ου

 Γυμναςίου Περάματοσ (μοναδικό 
ςχολείο όπου δεν ζχουν ςυγκροτθκεί ομάδεσ εργαςίασ), ο Περιφερειακόσ διευκυντισ πρότεινε με τιμωρθτικό τρόπο και θ 
πλειοψθφία υπερψιφιςε (4 υπζρ – 1 κατά) τθν απαλλαγι από τα κακικοντά του. Η ςτάςθ του Περιφερειακοφ διευκυντι και 
τθσ πλειοψθφίασ του ΑΠΤΔΕ ΑΣΣΙΚΗ ιταν ςτθ λογικι των δφο μζτρων και των δφο ςτακμϊν και ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
εφαρμογισ των επίμαχων υπουργικϊν εγκυκλίων, για τθ νομιμότθτα των οποίων θ ΟΛΜΕ προςζφυγε ιδθ δικαςτικά.  

Επιςθμαίνουμε ότι ο δεφτεροσ αιρετόσ, τθσ ΔΑΚΕ, ψιφιςε υπζρ τθσ απαλλαγισ και των τριϊν από τα κακικοντά τουσ,  
υποςτθρίηοντασ ότι αυτό ιταν και θ «επικυμία» τουσ ςφμφωνα με τθν αίτθςθ παραίτθςθσ. 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Ωσ αιρετοί και ςεβόμενοι τθν πλειοψθφία του κλάδου, που ζδωςε και δίνει αγϊνα για να μθν περάςουν οι αυταρχικοί 
ςχεδιαςμοί τθσ κυβζρνθςθσ και του υπουργείου Παιδείασ για τθν ϋϋαυτοαξιολόγθςθϋϋ – ϋϋατομικι αξιολόγθςθ’’, ςχεδιαςμοί 
που οδθγοφν ςτον πεικαναγκαςμό των ςυναδζλφων, ςτθν κατθγοριοποίθςθ των ςχολείων και ςτο άνοιγμα νζων δεξαμενϊν 
κινθτικότθτασ και απολφςεων, ΨΗΦΙΑΜΕ ΟΧΙ ςτθν απαλλαγι από τα κακικοντά τουσ, διότι οι ςυνάδελφοι ζπραξαν ορκϊσ 
ςυνταςςόμενοι με τισ αποφάςεισ του ςυνδικαλιςτικοφ τουσ οργάνου, και κεωροφμε αδιανόθτο, όπωσ δθλϊςαμε και ςτθ 
ςυνεδρίαςθ, να  ζρκει για ςυηιτθςθ αυτό το κζμα. Σο «αποφαςίηομεν και διατάςςομεν» του Τπουργείου Παιδείασ με το 
«εντζλεςκε» μασ πθγαίνουν πολλά χρόνια πίςω, ςε ςκοτεινζσ ανελεφκερεσ εποχζσ.  

Καταγγζλλουμε τισ καταςταλτικζσ λογικζσ του διευκυντι και τθσ πλειοψθφίασ του ΑΠΤΔΕ ΑΣΣΙΚΗ, και τθν 
τρομοκράτθςθ των ςτελεχϊν που αντιςτάκθκαν ςτθ νζα επιςτράτευςθ του Τπουργείου Παιδείασ. Καλοφμε τον κλάδο ςε 
αγωνιςτικι επαγρφπνθςθ για τθν περίπτωςθ που ο Περιφερειακόσ διευκυντισ προχωριςει ςε διϊξεισ. 

υνάδελφοι,ςυναδζλφιςςεσ, 

Οι ςυνάδελφοί μασ διευκυντζσ, τιμϊντασ το ρόλο τουσ, υπεραςπίςτθκαν τισ δθμοκρατικζσ κατακτιςεισ και τθν 
ελευκερία του εκπαιδευτικοφ, που βάλλονται από τον αυταρχιςμό τθσ κυβζρνθςθσ, του υπουργείου και  τθσ Διοίκθςθσ. Με 
κάρροσ και αποφαςιςτικότθτα αντιςτάκθκαν, γιατί όπωσ άλλωςτε οι ίδιοι δθλϊνουν, δεν κζλουν να είναι ανκρωποφφλακεσ, 
αλλά διευκυντζσ ςε ζνα δθμοκρατικό και ανκρϊπινο ςχολείο. Είναι οι προπομποί ενόσ μεγάλου αγϊνα, μιασ ςφγκρουςθσ 
αναπόφευκτθσ, μπροςτά ςτθν ολομζτωπθ επίκεςθ που δζχεται ο κλάδοσ μασ και ςτα νζα μζτρα που  ζρχονται ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΤ 
ΣΑΜΑΣΗΟΤΜΕ, αν δεν κινθτοποιθκοφμε ΝΙΚΩΝΣΑ ΣΟ ΦΟΒΟ, για Να ΑΝΑΣΡΕΨΟΤΜΕ ΜΕ ΜΑΖΙΚΟΤ ΑΓΩΝΕ  τισ 
πολιτικζσ που διαλφουν το δθμόςιο ςχολείο και εξακλιϊνουν τουσ λειτουργοφσ του.  

 

 Οι Αιρετοί του ΑΠΤΔΕ 

ΚΟΚΛΑ ΜΠΑΜΠΗ  

ΜΑΛΑΓΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ (αναπλθρωματικόσ) 

εκλεγμζνοι με το ψθφοδζλτιο  των υνεργαηόμενων Εκπαιδευτικϊν Κινιςεων  

          


