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Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

 

Πιεζηάδνληαο ε εκεξνκελία γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθύξσζεο ζην ΣηΔ ζηηο 3 
Γεθεκβξίνπ (αλ δελ αλαβιεζεί), πνπ έρνπκε ππνβάιεη από ηνλ Αύγνπζην 2020, ηώξα 
πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ηελ αλάδεημε εθ λένπ ηνπ ζέκαηνο ηεο έμσζεο ηεο Τέρλεο από ην 
Λύθεην. 
Μέζα ζε έλα πνιύ αξλεηηθό θιίκα ηξνκνθξαηίαο κε πξόζρεκα ηελ Παλδεκία, ακέζσο 
κεηά ηελ επεηζνδηαθή επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ, μεθηλάκε κε όηη δπλαηόηεηεο έρνπκε λα 
επηθνηλσλήζνπκε πάιη καδί ζαο. 
Πξνγξακκαηίδνληαο γηα ηελ Πέκπηε 19 Ννέκβξε ηελ επηθνηλσλία καο εθ λένπ κε 
ηειεδηάζθεςε, γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο από 
ην ΣηΔ, δηαπηζηώζακε όηη ην ΔΔΤΔ κε ην νπνίν ζπλεξγαζηήθακε από ηελ αξρή κε ηνλ 
ίδην δηθεγόξν, πξνγξακκαηίδεη γηα ην ίδην ζέκα ηειεδηάζθεςε ηελ Παξαζθεπή 20 
Ννεκβξίνπ ώξα 6 κκ. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπκπέζνπλ, θαη ελ νλόκαηη ηεο ζπλεξγαζίαο 
καο, ε Έλσζή καο πξνηείλεη ηα παξαθάησ: 
 
1. Σπκκεηνρή ζηελ ηειεδηάζθεςε πνπ νξγαλώλεηαη από ην ΔΔΤΔ ηελ Παραζκεσή 20 
Νοεμβρίοσ ώρα 6 μμ, ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε: 
«Θα ζσκκεηάζτεη ζηε ζσδήηεζε ο δηθεγόρος Π. Παιαηοιόγος ο οποίος εθπροζωπεί ηο ΕΕΤΕ. Σηελ Αίηεζε 
Αθύρωζες ηες απόθαζες θαηάργεζες ηοσ καζήκαηος ηες Γ΄ Λσθείοσ, ποσ θαηαζέζακε ζηο Σσκβούιηο ηες 
Επηθραηείας. Θα γίλεη ελεκέρωζε γηα ηελ απόθαζε ηοσ Σσκβοσιίοσ Επηθραηείας γηα ηα αζθαιηζηηθά κέηρα 
θαη ζα προεηοηκαζηούκε γηα ηο δηθαζηήρηο ζηης 3/12/2020.  
Θα είλαη δσλαηή ε σποβοιή ερωηήζεωλ ζε πραγκαηηθό τρόλο. Θα αθοιοσζήζεη ζσδήηεζε γηα ηελ παηδεία 
θαη ηο κάζεκα ηωλ Εηθαζηηθώλ ζε όιες ηης βαζκίδες εθπαίδεσζες.  
Topic: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/3832956160?pwd=amF2TzRYS082UDJTdjJqbklHMlF4QT09  
(Oη ελδηαθερόκελοη λα ζσκκεηάζτοσλ, κπορούλ λα παηήζοσλ Ctrl+ θιηθ πάλω ζηο ζύλδεζκο ζε ασηό ηο 
έγγραθο ή λα θάλοσλ δηπιό θιηθ ζηο ζύλδεζκο ζηο email.)» 
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2. Δπεηδή ζηελ παξαπάλσ ηειεδηάζθεςε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ρξόλνπ ζα δηαηεζεί 
ζηηο εξσηήζεηο, δηεπθξηλίζεηο θαη απαληήζεηο ηνπ δηθεγόξνπ, ε Έλσζή καο γλσξίδνληαο 
ηελ αλάγθε όισλ καο γηα πεξηζζόηεξε επηθνηλσλία δηάινγν θαη ζπκκεηνρή, ζα 
δηνξγαλώζεη ηελ ακέζσο επόκελε εβδνκάδα λέα δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε - ζπδήηεζε. 
Σθνπόο ζα είλαη λα πξνηείλνπκε ηδέεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο λέεο ζπλζήθεο, πνπ ζα 
αλαδείμνπλ ην ζέκα θαη ζα ην δηαηεξήζνπλ ζηελ επηθαηξόηεηα πάιη όπσο ηνλ Ινύλην ζε 
δηάξθεηα κέρξη ηελ εθδίθαζή ηνπ.   
Η λέα ηειεδηάζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σρίηη 24 Νοεμβρίοσ, ώρα 18:00. Ο 
ζύνδεζμος θα ανακοινωθεί έγκαιρα. 
 
Όιεο νη δξάζεηο πνπ ζα πξνηαζνύλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα θξνληίζνπκε λα 
ηξέμνπλ κέρξη ηελ εθδίθαζε.  

 

3. Δπίζεο γηα ηελ επξύηεξε πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο ζηελ επηθαηξόηεηα, ε Έλσζή καο 

πξνγξακκαηίδεη ηε δηνξγάλσζε ζπλέληεπμεο Τύπνπ πάιη δηαδηθηπαθά κε ηνπο 

εθπξνζώπνπο ησλ Σρνιώλ Καιώλ Τερλώλ, θνξέσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνζσπηθνηήησλ ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, θαζώο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 

θνκκάησλ ηεο Βνπιήο. 

Απηή ζα γίλεη κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ, νπόηε ζα ππάξμεη λεόηεξε πην αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε θαη Γειηίν Τύπνπ.  

 

 

 

 


