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Αθόνα 8/2/2021
Προσ
Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Ενέργειεσ – βήματα για την υλοποίηςη τησ απόφαςησ του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.
για κήρυξη απεργίασ αποχήσ από τισ διαδικαςίεσ που προβλέπονται από τον
νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) καθώσ και από την Υπουργική Απόφαςη
«Συλλογικόσ προγραμματιςμόσ, εςωτερική και εξωτερική αξιολόγηςη των
ςχολικών μονάδων ωσ προσ το εκπαιδευτικό τουσ έργο»
Το Δ.Σ τησ Δ.Ο.Ε. ςε ςυνϋχεια και υλοπούηςη τησ απόφαςόσ του για
κόρυξη απεργύασ-αποχόσ από τισ διαδικαςύεσ που προβλϋπονται από τον νόμο
4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνύου 2020) καθώσ και από την Υπουργικό Απόφαςη
«Συλλογικόσ προγραμματιςμόσ, εςωτερικό και εξωτερικό αξιολόγηςη των
ςχολικών μονϊδων ωσ προσ το εκπαιδευτικό τουσ ϋργο», ςτη χθεςινό του
ςυνεδρύαςη αποφϊςιςε τα παρακϊτω βόματα:
1. Σήμερα, Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, επιδίδει ςτο Υπουργείο Παιδείασ και
ςτο Ελληνικό Δημόςιο εξώδικη γνωςτοποίηςη τησ απεργίασ-αποχήσ,
δηλώνοντασ, έτςι, επίςημα την κήρυξή τησ.
2. Στο πλαύςιο αυτό, καλεί τουσ ςυναδέλφουσ να ςυμμετέχουν δυναμικά ςτην
απεργία-αποχή τησ Δ.Ο.Ε. αποτρέποντασ την υλοποίηςη τησ αντιδραςτικήσ
αξιολόγηςησ και ςυγκεκριμϋνα:


Τουσ ςυναδϋλφουσ διευθυντϋσ, τισ διευθύντριεσ, προώςταμϋνουσ και
προώςτϊμενεσ, πριν την ϋναρξη τησ ειδικόσ ςυνεδρύαςησ του Συλλόγου

Διδαςκόντων για την αξιολόγηςη τησ ςχολικόσ μονϊδασ, να δηλώςουν
τη ςυμμετοχό τουσ ςτην απεργύα-αποχό και ότι δεν ςυμμετϋχουν ςε
καμύα αξιολογικό διαδικαςύα.


Τουσ ςυναδϋλφουσ εκπαιδευτικούσ-μϋλη των Συλλόγων Διδαςκόντων να
δηλώςουν, πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ τησ ειδικόσ ςυνεδρύαςησ, ότι
ςυμμετϋχουν ςτην απεργύα-αποχό.

Έτςι διαπιςτώνεται η αδυναμύα

πραγματοπούηςησ τησ Ειδικόσ Συνεδρύαςησ ελλεύψει απαρτύασ λόγω
ςυμμετοχόσ τησ πλειοψηφύασ ό του ςυνόλου των εκπαιδευτικών ςτην
νομύμωσ κηρυγμϋνη απεργύα αποχό τησ ΔΟΕ από κϊθε αξιολογικό
διαδικαςύα που προβλϋπεται ςτην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (ςυγκρότηςη
ομϊδων δρϊςησ, ςυνεδρύαςη για τη ςύνταξη ϋκθεςησ «Εςωτερικόσ και
Εξωτερικόσ Αξιολόγηςησ», κλπ.)d


Η δόλωςη αυτό, όλων των παραπϊνω θα γύνεται ςε ειδικό ϋντυπο που
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ςυνημμϋνα), για να γύνεται ςαφόσ η ςυμμετοχό τουσ ςτην απεργύααποχό. Η παραπϊνω δόλωςη θωρακύζει τουσ ςυναδϋλφουσ με την
κϊλυψη που προςφϋρει η ςυμμετοχό ςε μια νομικϊ κατοχυρωμϋνη
ενϋργεια και αρκεύ να καταχωρεύται ςτο πρωτόκολλο του ςχολεύου.
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Διδαςκόντων, οι οπούοι ενημερώνουν για τη ςυμμετοχό τουσ ςτην
απεργύα - αποχό.


Υπενθυμύζουμε ότι η αποχό των εκπαιδευτικών από ςυγκεκριμϋνα
καθόκοντα προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του ν.1264/1982, όπωσ αυτϋσ
gϋχουν ερμηνευτεύ από τα αρμόδια Δικαςτόρια (όλωσ ενδεικτικώσ Δ.Εφ.
486/1995
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κατοχυρωμϋνη μορφό ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ, αναγνωριζόμενη ωσ
μορφό απεργύασ η οπούα καλύπτει τουσ ςυμμετϋχοντεσ από κϊθε
πειθαρχικό ευθύνη. Με βϊςη την εμπειρύα τησ απεργύασ – αποχόσ ςτο
υπόλοιπο Δημόςιο, δεν προκύπτει, με τα υπϊρχοντα δεδομϋνα,
οικονομικό επύπτωςη για τουσ ςυμμετϋχοντεσ.



Με βϊςη το θεςμικό πλαύςιο για τη λειτουργύα του Συλλόγου
Διδαςκόντων για να υπϊρχει απαρτύα ςτο όργανο, πρϋπει οι παρόντεσ
να εύναι περιςςότεροι από τουσ απόντεσ. Οι ςυνϊδελφοι που
ςυμμετϋχουν ςτην απεργύα-αποχό θεωρούνται απόντεσ, με αποτϋλεςμα
ςτην ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ να τύθεται θϋμα απαρτύασ του Συλλόγου
Διδαςκόντων. Εάν δεν υπάρχει απαρτία (ςυμμετϋχουν, δηλαδό, οι
περιςςότεροι ςυνϊδελφοι ςτην απεργύα-αποχό), η ςυνεδρίαςη δεν
πραγματοποιείται και δεν ςυντϊςςεται ςχετικό πρακτικό ςτο Βιβλύο
πρακτικών του Συλλόγου Διδαςκόντων. Αν ο Διευθυντήσ επιμείνει ςτην
καταγραφή πρακτικού ςτο βιβλίο πρακτικών, παρϊ την ϋλλειψη
απαρτύασ, τότε οι ςυνϊδελφοι υποβϊλλουν εκ νϋου τη δόλωςη
ςυμμετοχόσ ςτην απεργύα- αποχό, ζητούν την καταχώρηςη τησ και
αποχωρούν από την διαδικαςύα. Εάν υπάρχει απαρτία, οι ςυμμετϋχοντεσ
ςτην απεργύα-αποχό απαιτούν να καταχωρηθεύ το περιεχόμενο τησ
δόλωςησ, ωσ ϊποψό τουσ, ςτο βιβλύο πρακτικών, ώςτε να γύνεται ςαφόσ
η ςυμμετοχό τουσ ςτην απεργύα-αποχό και να μην υποχρεωθούν ςτη
ςυμμετοχό τουσ ςτην αξιολογικό διαδικαςύα (ςυγκρότηςη ομϊδων
εργαςύασ, ςυνεδρύαςη για τη ςύνταξη ϋκθεςησ «Εςωτερικόσ και
Εξωτερικόσ Αξιολόγηςησ», κλπ.).

3. Τισ αμϋςωσ επόμενεσ ημϋρεσ, διοργανώνονται από το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.
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νομοθετημϊτων και τισ επιδιώξεισ τησ κυβϋρνηςησ, ςχετικϊ με την
εςωτερικό και εξωτερικό αξιολόγηςη των ςχολικών μονϊδων, κϊτι που
καλούνται να πρϊξουν και οι Σ.Ε.Π.Ε. όλησ τησ χώρασ ςε ςυνεργαςύα με το
Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ώςτε, όπου εύναι εφικτό, να εξαςφαλύζεται η ςυμμετοχό και
μελών του Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.
Συνϊδελφοι,
ο αγώνασ για την αποτροπό τησ εφαρμογόσ τησ αντιδραςτικόσ αξιολόγηςησ
που επιβϊλλει η κυβϋρνηςη εν μϋςω πανδημύασ, ϊρχιςε, κλιμακώνεται και θα
εύναι νικηφόροσ. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα αποφαςύζει όλεσ τισ απαιτούμενεσ

δρϊςεισ, θα ενημερώνει ϊμεςα τουσ εκπαιδευτικούσ και θα τουσ δύνει, νομικϊ
κατοχυρωμϋνεσ, κατευθύνςεισ, ώςτε να μην υλοποιηθούν τα ςχϋδια τησ
Κυβϋρνηςησ. Τη μϊχη θα τη δώςουμε οργανωμϋνα, ςυλλογικϊ, μαζικϊ και
μαχητικϊ. Συμμετϋχουν όλεσ και όλοι ςτην απεργύα-αποχό.

