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Θέμα: Αναβολή πραγματοποίησης της 89ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε.
Συνάδελφοι,
όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έπειτα από την άρση των
περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού Covid-19, το
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με συμφωνία επί της αρχής προσπάθησε να κάνει δυνατή την
πραγματοποίηση της 89ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε. με τέτοιο τρόπο ώστε να
ανταποκρίνεται πλήρως στα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια ένα ακόμα σημαντικό σημείο προβληματισμού και
εκτεταμένης συζήτησης, χωρίς να γίνεται σαφής από τις τοποθετήσεις η ύπαρξη
ομοθυμίας στο Δ.Σ., αποτέλεσε και το αυξημένο κόστος που προκαλούσε η
πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης και το ρίσκο να χαθούν σημαντικά ποσά
σε ενδεχόμενη απαγόρευσή της, μέσα στον Αύγουστο, από την Κυβέρνηση. Η
αύξηση του κόστους προκύπτει από την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
που απαιτούν την εξεύρεση άλλου χώρου, την ανάπτυξη λογισμικού ταυτοποίησης
των αντιπροσώπων με ανέπαφο τρόπο, την εξασφάλιση της δυνατότητας
διαδικτυακής παρακολούθησης των εργασιών της Γ.Σ. και συμμετοχής σ’ αυτές,
από τους αντιπροσώπους που για υγειονομικούς λόγους δεν θα μπορούσαν να είναι
παρόντες στις εργασίες κλπ.

Επίσης, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν μπορούσε να μη λάβει υπόψη και το
απαντητικό έγγραφο στο ερώτημα που τέθηκε, στις 2-8-2020, προς το Υπουργείο
Υγείας, την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και τον Ε.Ο.Δ.Υ. σε σχέση με τη
δυνατότητα πραγματοποίησης της Γ.Σ. με βάση τις εξελίξεις και το οποίο τόνιζε ότι:


Θα πρέπει να αποφεύγεται η παρουσία τόσο μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων που
έχει ως συνέπεια κίνδυνο έντονου συγχρωτισμού και μη ικανοποίηση των
ελάχιστων υποδείξεων για τήρηση αποστάσεων.



Για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης θα υπάρξει μετακίνηση πολλών
ατόμων από διαφορετικά σημεία της χώρας γεγονός που μπορεί να επιφέρει
κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία λόγω των διαφορετικών επιδημιολογικών προφίλ
κάθε περιοχής.



Να εξετασθεί η δυνατότητα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με τη χρήση του
διαδικτύου.

Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για μη πραγματοποίηση, σε κάθε
περίπτωση, διαδικτυακής Γενικής Συνέλευσης του κλάδου σε συνδυασμό με τα όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη και ριψοκίνδυνη την
πραγματοποίηση της 89ης Γ.Σ. στο χρονικό πλαίσιο που είχε τεθεί.
Με βάση τα παραπάνω, η πραγματοποίηση της 89 ης Γ.Σ. αναβάλλεται μέχρις
ότου υπάρξουν οι συνθήκες που θα ευνοούν την πραγματοποίησή της.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα συνεδριάσει
ώστε να πάρει αποφάσεις για την αγωνιστική απάντηση του κλάδου στην
αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ. με αιχμή την αποτροπή της
εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων με αξιοποίηση και του
όπλου της απεργίας-αποχής, το αντιδραστικό πλαίσιο της οποίας αναμένεται να
επιχειρηθεί να εφαρμοστεί τον Σεπτέμβριο.

