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ΘΕΜΑ: «ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» 

 
Σας ζηέλνοσμε ηην απόθαζη ηης Γενικής Σσνέλεσζης ηων προέδρων ηων 
ΕΛΜΕ ποσ αποηελεί πλέον και απόθαζη ηης ΟΛΜΕ, όπως ψηθίζηηκε ζηις 
18/2/2017 «Η Γ.Σ. ησλ πξνέδξσλ ησλ ΕΛΜΕ απνθαζίδεη λα παξέρεη 
ζπλδηθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ θαη ζε θάζε 
ζπλάδειθν μερσξηζηά, πνπ δελ επηζπκνύλ λα εθαξκόζνπλ ηε Θεκαηηθή 
Εβδνκάδα.» 

Μεηά θαη από απηή ηελ απόθαζε, ην ΓΣ ηεο Α΄ ΔΛΜΔ Αραΐαο, θαιεί ηνπο ζπιιόγνπο 
δηδαζθόλησλ ησλ ζρνιείσλ επζύλεο ηνπ, πνπ δελ έρνπλ ζπλεδξηάζεη αθόκα γηα ηελ 
ζεκαηηθή εβδνκάδα, λα ζπληαρζνύλ κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηελ 
απόθαζε ηεο ΟΛΜΔ θαη λα αξλεζνύλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δξαζηεξηόηεηαο. Βνεζεηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξνζρέδην πξαθηηθνύ 
πνπ είρακε απνζηείιεη ζηα ζρνιεία, εκπινπηίδνληαο ην αλ επηζπκνύλ θαη κε επηπιένλ 
επηρεηξήκαηα. 

Γηεπθξηλίδνπκε όηη νη απνθάζεηο ηνπ ζσκαηείνπ αιιά θαη ηεο ΟΛΜΔ, ηζρύνπλ θαη γηα 
θάζε ζπλάδειθν κεκνλσκέλα, πνπ δελ επηζπκεί λα εκπιαθεί θαη λα εθαξκόζεη ηελ 
εγθύθιην γηα ηε ζεκαηηθή εβδνκάδα, αιιά ζα δειώζεη όηη ζα αθνινπζήζεη ην 
αλαιπηηθό θαη σξνιόγην πξόγξακκα ηεο ζρνιηθήο ηνπ κνλάδαο. 

Ο Γ ΓΓΔ κε έγγξαθό ηνπ ζηηο 14-02-2017 επηρεηξεί λα επεξεάζεη ηνπο  ζπιιόγνπο 
δηδαζθόλησλ ζεκεηώλνληαο γεληθόινγα όηη: «Σας υπενθυμίζουμε όηι η υλοποίηζη ηης 
Θεμαηικής Εβδομάδας ζηο Γυμνάζιο, είλαη ππνρξεσηηθή, ζύκθσλα κε ην 
ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην». Τνπ ππελζπκίδνπκε όηη ηηο απνθάζεηο, ηηο παίξλνπλ νη 
ζύιινγνη δηδαζθόλησλ κε βάζε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΠΔΘ ζηηο 23-12-2017, ε νπνία 
επηηξέπεη ζηνπο κελ ζπλαδέιθνπο λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζηηο Σ.Ο. «που 
επιθυμούν», ελώ ελαιιαθηηθά δελ επηβάιιεη ζηνπο ζπιιόγνπο δηδ/λησλ ηελ 
ππνρξεσηηθόηεηα λα νξίζνπλ Σ.Ο. 

Φαηξεηίδνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο αξθεηώλ Γπκλαζίσλ πνπ πήξαλ ήδε απνθάζεηο κε 
ζπγθξόηεζεο Σ.Ο. κε απνηέιεζκα ηελ κε πινπνίεζε ηεο Θεκαηηθήο Δβδνκάδαο.  

Τέινο, θαινύκε ηνπο ζπιιόγνπο δηδαζθόλησλ πνπ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο βηάζηεθαλ 
λα ζπγθξνηήζπλ Σ.Ο. λα αλαζεσξήζνπλ ηελ απόθαζή ηνπο θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ 
απόθαζε ηόζν ηεο Α’ ΔΛΜΔ Αραΐαο , όζν θαη ηεο Σπλόδνπ ησλ Πξνέδξσλ, πνπ κε 
πνιύ κεγάιε πιεηνςεθία, θαιύπηεη ζπιιόγνπο θαη κεκνλσκέλα κέιε ζηελ πξάμε 
αληίζηαζεο. 

Για το Δ. Σ. 
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