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Νέα εξώδικα του ΥΠΑΙΘ ενάντια στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την 

ΑΔΕΔΥ 

 

Όλοι και όλες συμμετέχουμε στην 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία τη Δευτέρα 

11/10/21 

 

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Δ.Ο.Ε. – Ο.Λ.Μ.Ε. 

ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 11:30 π.μ. 

 

Η συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία είναι θέμα τιμής και αξιοπρέπειας για τον 

κλάδο μας στον αγώνα για την υπεράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης 

 

 

Μία ακόμα κλήτευση επιδόθηκε στο ΔΣ της ΟΛΜΕ στις 7 Οκτωβρίου 2021 

από το ΥΠΑΙΘ, το οποίο άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση για την απεργία 

αποχή. Το Μονομελές Πρωτοδικείο αποφάσισε ότι η απεργία αποχή της ΟΛΜΕ δεν 

είναι καταχρηστική και δεν διέταξε την απαγόρευση της συνέχισής της κι έτσι το 

ΥΠΑΙΘ προσφεύγει ενάντια στην απόφαση αυτή. 

 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για την έφεση της ΟΛΜΕ, που 

κατατέθηκε στις 4/10/21, ορίστηκε δικάσιμος στις 25 Ιανουαρίου 2022, ενώ για την 

έφεση του ΥΠΑΙΘ, που κατατέθηκε στις 7/10/21, ορίστηκε δικάσιμος για τη Δευτέρα 

11 Οκτωβρίου 2021…! 

 

Επιπλέον, σήμερα, 8/10/21, το ΥΠΑΙΘ έσυρε στα δικαστήρια και την 

ΑΔΕΔΥ, η οποία είχε προκηρύξει απεργία αποχή, στηρίζοντας τις εκπαιδευτικές 

ομοσπονδίες. Για άλλη μία φορά με διαδικασίες fast track που παραβιάζουν τον 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η κυβέρνηση προσπαθεί να απαγορεύσει το δικαίωμα 

στην απεργία. 

 

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση συνεχίζει την καταστολή και την ωμή βία ενάντια 

στους/στις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις. Μετά την απρόκλητη 

επίθεση των ΜΑΤ στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 1/10/21, υπήρξε νέα 

καταστολή με χρήση χημικών και βίας και στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 6/10/21. 

 

Είναι προφανές ότι η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον αγώνα για 

την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας έχει τρομοκρατήσει κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ, 

που μέσα στον πανικό τους εκδηλώνουν τα πιο αυταρχικά και αντιδημοκρατικά 

ένστικτά τους! 

 

Η απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι μία: ανυποχώρητος αγώνας! 

http://www.olme.gr/


Συνεχίζουμε συμμετέχοντας στην 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία τη Δευτέρα 

11/10/21  

και στην απεργιακή συγκέντρωση ΟΛΜΕ ΔΟΕ στο Εφετείο Αθηνών στις 

11.30πμ 

 

Δεν θα περάσει η τρομοκρατία! 

 

Η συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία είναι θέμα τιμής και αξιοπρέπειας για τον 

κλάδο μας στον αγώνα για την υπεράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης 

 

 

 

 

 


