
                                                    

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.  «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

Συνάδελφοι/ισσες, 

     Σε ανακοίνωση του συλλόγου «ο Αριστοτέλης» στις 23/3/2021 με θέμα «Σχετικά με τα 

δοτά συμβούλια και τα διορισμένα μέλη τους» με καλείτε ονομαστικά να μην συμμετέχω 

στις συνεδριάσεις του «Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας» ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπο των 

εκπαιδευτικών και να προωθώ στο mail του συλλόγου  πλήρη την ενημέρωση του ΠΥΣΠΕ, 

με όσα στοιχεία αυτή περιλαμβάνει, μόλις την παραλαμβάνω. 

    Ωστόσο γνωρίζετε ήδη:  

α) Ότι δεν συμμετέχω σε καμία συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και από την 1η συνεδρίαση του 

νέου «ΠΥΣΠΕ» ενημέρωσα τον Διευθυντή και τα υπόλοιπα μέλη ότι δεν θα συμμετέχω σε 

καμία συνεδρίαση, ούτε εγώ ούτε ο «αναπληρωτής» μου, Τρανός Χρήστος, έχοντας 

υποβάλει τις παραιτήσεις μας, 21/2/2021, τις οποίες άμεσα σας γνωστοποιήσαμε.  

β) Επειδή οι παραιτήσεις μας δεν έχουν γίνει ακόμα δεκτές, όπως και στα υπόλοιπα 

Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Π.Ε., η πρόσκληση για συνεδρίαση στέλνεται στο 

προσωπικό μου mail με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και συνημμένα αρχεία 

που αναφέρονται κυρίως σε αιτήματα συναδέλφων προς το Π.Υ.Σ.Π.Ε.. Ήδη προωθώ στο 

mail του συλλόγου την πρόσκληση με τα θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης και οφείλετε να 

γνωρίζετε ότι συνημμένα αρχεία με προσωπικά δεδομένα συναδέλφων δεν μπορούν να 

δημοσιοποιηθούν. Εξάλλου ποτέ μέχρι τώρα, τουλάχιστον το διάστημα που ήμουν μέλος 

του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αλλά και πιο πριν όσο γνωρίζω, δεν προωθούταν στο Σύλλογο 

από τους αιρετούς και άλλων παρατάξεων τίποτε άλλο πέρα από τα θέματα της Ημερήσιας 

Διάταξης πριν από κάθε συνεδρίαση. 

         Συνεπώς, θεωρώ ότι η ανακοίνωση του Συλλόγου «ο Αριστοτέλης» στην οποία με 

καλείτε να κάνω κάτι το οποίο ήδη εφαρμόζω και το γνωρίζετε, καλλιεργεί σκοπίμως 

λανθασμένη εντύπωση στους συναδέλφους και αφήνει προσβλητικά υπονοούμενα που δεν 

συνάδουν με την συνδικαλιστική μου πορεία μέχρι σήμερα. 

          Από την αρχή της διαδικασίας των εκλογών των αιρετών ακολούθησα πιστά τις 

αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., στην οποία είμαι μέλος και της οποίας η στάση  

ήταν και είναι καταλυτική  στην ενότητα του κλάδου. Ουδέποτε αναγνώρισα το αποτέλεσμα 

των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 και δεν κινήθηκα ή συμπεριφέρθηκα ως εκλεγμένη 

αιρετός και σας προτρέπω να μην λειτουργείτε διασπαστικά σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές 

για τον κλάδο. 

       Υ.Γ.    Παρακαλώ να αναρτηθεί η επιστολή μου ως έχει στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 

και να αποσταλεί όπου προωθήσατε τη σχετική με το θέμα  ανακοίνωση.                                                                                           

                                                      Αγγελική Γκάγκαρη 

Μέλος της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. του συλλόγου «Ο Αριστοτέλης» 

 

 


