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Προσ 

1. την Υπουργό Παιδεύασ  

κ. Νύκη Κεραμϋωσ 

2.την Υφυπουργό Παιδεύασ 

κ.  Ζϋτα Μακρό 

3.τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

Θϋμα: Νϋα Τπουργικό απόφαςη «υλλογικόσ προγραμματιςμόσ, εςωτερικό και 

εξωτερικό αξιολόγηςη των ςχολικών μονϊδων ωσ προσ το εκπαιδευτικό τουσ 

ϋργο». Η αυταρχικό πολιτικό ηγεςύα του Τ.ΠΑΙ.Θ. με απειλϋσ και τρομοκρϊτηςη 

των εκπαιδευτικών επιχειρεύ να αλλοιώςει τη φυςιογνωμύα και τον χαρακτόρα 

του δημόςιου ςχολεύου 

ΑΠΑΝΣΑΜΕ ΜΕ ΚΗΡΤΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ 

Το Υπουργεύο Παιδεύασ και η Κυβϋρνηςη με τυφλό εμμονό, δύχωσ να 

λαμβϊνουν υπόψη το 95% των εκπαιδευτικών οι οπούοι ακύρωςαν, με τη 

ςυμμετοχό τουσ ςτην απεργύα αποχό που κόρυξε το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., την 

απόπειρα επιβολόσ τησ Υ.Α.  «Συλλογικόσ προγραμματιςμόσ, εςωτερικό και 

εξωτερικό αξιολόγηςη των ςχολικών μονϊδων ωσ προσ το εκπαιδευτικό τουσ 

ϋργο» τον Φεβρουϊριο του 2021, προχώρηςαν ςτην ψόφιςη του Ν. 4823/21 (ςε 

ςυνϋχεια και ολοκλόρωςη του καταδικαςμϋνου από την εκπαιδευτικό 

κοινότητα Ν.4692/2020) και ςτην ϋκδοςη τησ Υ.Α. 108906/ΓΔ4/ΦΕΚ 4189/10-9-

2021 «Συλλογικόσ προγραμματιςμόσ, εςωτερικό και εξωτερικό αξιολόγηςη των 

ςχολικών μονϊδων».  

Κοινό χαρακτηριςτικό όλων αυτών των ψευδεπύγραφων, 

αντιεκπαιδευτικών νομοθετημϊτων εύναι η ςυνϋχεια αντύςτοιχων 



προςπαθειών όλων των προηγούμενων κυβερνόςεων, για την επιβολό τησ 

αντιδραςτικόσ αξιολόγηςησ.  

Σόμερα, ςτην κορύφωςη του 4ου κύματοσ τησ πανδημύασ, με 

εκπαιδευτικούσ και μαθητϋσ να διακατϋχονται από την αγωνύα για την ύδια τουσ 

τη ζωό, ςε ςχολεύα που ϊνοιξαν δύχωσ τη λόψη ουςιαςτικών μϋτρων 

προςταςύασ τησ, η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ., με τη νϋα υπουργικό απόφαςη, 

προβαύνει ςε μια ακόμη απαρϊδεκτη και εχθρικό ενϋργεια, ςτο πλαύςιο 

εφαρμογόσ τησ ςκληρόσ αντιλαώκόσ πολιτικόσ τησ, ενϊντια ςτουσ χιλιϊδεσ 

εκπαιδευτικούσ, που ϋχουν κρατόςει όρθιο το δημόςιο ςχολεύο κϊτω από 

ιδιαύτερα αντύξοεσ ςυνθόκεσ, τα τελευταύα χρόνια και που δύνουν εδώ και μόνεσ 

τη μϊχη για τη ςτόριξη των μαθητών μϋςα ςτην πανδημύα χωρύσ καμύα 

ουςιαςτικό ςτόριξη από την πλευρϊ τησ. Η πολιτικό αυτό,  τησ απαξύωςησ του 

κρϊτουσ προσ τη δημόςια εκπαύδευςη, ϋχει αποτύχει διεθνώσ όπου 

εφαρμόςτηκε, ϋρχεται ςε αντύθεςη με τισ παιδαγωγικϋσ ϋρευνεσ και τισ θϋςεισ 

του κλϊδου και επομϋνωσ απορρύπτεται. 

Η  Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα μϋςα από αποφϊςεισ Γενικών τησ 

Συνελεύςεων καθώσ και  του Διοικητικού Συμβουλύου τησ ϋχει, με ςυνϋπεια και 

υπευθυνότητα, εκφρϊςει τισ ψηφιςμϋνεσ και τισ επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνεσ 

θϋςεισ του κλϊδου των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ για τον 

προγραμματιςμό και την αξιολογικό αποτύμηςη του εκπαιδευτικού ϋργου (με 

πιο πρόςφατεσ τισ θϋςεισ τησ 88ησ Γενικόσ του Συνϋλευςησ. Η κυβϋρνηςη, όμωσ,  

όλο αυτό το διϊςτημα αρνόθηκε πειςματικϊ να ςυζητόςει με το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε, 

ςτη βϊςη των ψηφιςμϋνων θϋςεων του κλϊδου. 

Το περιεχόμενο και τησ νϋασ Υ.Α. εύναι αποκαλυπτικό για τισ 

πραγματικϋσ ςτοχεύςεισ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Υπουργεύου Παιδεύασ.  

Η χρόςη και μόνο του όρου «εξωτερικό αξιολόγηςη» δύνει τον τόνο τησ 

μετϊθεςησ του ϋργου ϋξω από το πλαύςιο τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Το ύδιο και οι 

ποικύλεσ δημόςιεσ αναρτόςεισ ςε ιςτοςελύδεσ και ηλεκτρονικϋσ εφαρμογϋσ που 

θα οδηγόςουν ςτον ανταγωνιςμό και την κατηγοριοπούηςη των ςχολικών 

μονϊδων και ςτη ςυνϋχεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών με 

καταςτροφικϊ αποτελϋςματα για τη μαθηςιακό διαδικαςύα. 

 



Ο Σύμβουλοσ Εκπαύδευςησ Παιδαγωγικόσ Ευθύνησ αναλαμβϊνει ρόλο 

εξωτερικού αξιολογητό τησ ςχολικόσ μονϊδασ  με «όπλο του» μια δεκϊβαθμη 

κλύμακα αξιολόγηςησ-κατηγοριοπούηςησ. 

Μϋςα ςε ϋνα κλύμα αυταρχιςμού, ελϋγχου, απαξύωςησ των 

εκπαιδευτικών και του ρόλου των Συλλόγων Διδαςκόντων, που καλεύται να 

«υποτϊςςεται» ςτα κελεύςματα και τισ αποφϊςεισ τησ Διεύθυνςησ, το οπούο 

εδραιώνεται και με τισ διατϊξεισ του πρόςφατα ψηφιςμϋνου νόμου 4823/21,  

που θεςμοθετεύ και την ατομικό αξιολόγηςη, ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικού 

και τα ςχολεύα, οι ύδιοι οι μαθητϋσ και οι οικογϋνειϋσ τουσ, για ό,τι δεν πϊει καλϊ 

ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα ενώ από την ϊλλη ςτόχοσ εύναι να αθωωθούν οι 

αντιεκπαιδευτικϋσ – αντιλαώκϋσ πολιτικϋσ τησ κυβϋρνηςησ. Η ποςοτικοπούηςη, 

τϋλοσ, τησ αξιολογικόσ διαδικαςύασ (βαθμολογικϋσ κλύμακεσ) πολύ εύκολα 

εργαλειοποιεύται ςτο πλαύςιο μιασ διαδικαςύασ κατηγοριοπούηςησ των 

ςχολικών μονϊδων των εκπαιδευτικών με βϊςη τουσ γενικότερουσ 

ςχεδιαςμούσ τησ κυβϋρνηςησ (ςύνδεςη με χρηματοδότηςη, επιλογό ςχολικόσ 

μονϊδασ από τουσ γονεύσ η οπούα θα δημιουργόςει ταξικούσ διαχωριςμούσ, 

μεταφορϊ, αρχικϊ, δομών του δημόςιου ςχολεύου ςτην τοπικό αυτοδιούκηςη 

κλπ.). 

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. δεν υπϊρχει ϊλλοσ δρόμοσ από αυτόν του αγώνα για 

την αποτροπό τησ υλοπούηςησ των αντιεκπαιδευτικών ςχεδύων τησ 

κυβϋρνηςησ. Ο νικηφόροσ αγώνασ του κλϊδου ενϊντια ςτην αξιολόγηςη-

χειραγώγηςη του Π.Δ. 152/2013 και του ν.4024/2011 καθώσ και το ςυντριπτικό 

ποςοςτό του 95% τησ ςυμμετοχόσ ςτην απεργύα αποχό από την Υ.Α. 

«Συλλογικόσ προγραμματιςμόσ, εςωτερικό και εξωτερικό αξιολόγηςη των 

ςχολικών μονϊδων ωσ προσ το εκπαιδευτικό τουσ ϋργο» (του Ν.4692/2020) 

αποτελούν παρακαταθόκη και οδηγό μασ.  Όπωσ αφόςαμε ςτα χαρτιϊ τισ 

ρυθμύςεισ για την αναμετϊδοςη του μαθόματοσ και τισ κϊμερεσ ςτην τϊξη, 

όπωσ ακυρώςαμε τισ πραξικοπηματικϋσ μεθοδεύςεισ τησ κυβϋρνηςησ με τισ 

εκλογϋσ – παρωδύα για τα Υπηρεςιακϊ Συμβούλια, με το εμφατικό 95% αποχό, 

ϋτςι και τώρα μπορούμε να εμποδύςουμε τουσ κυβερνητικούσ ςχεδιαςμούσ.  

Η επύθεςη εκφοβιςμού και καλλιϋργειασ κλύματοσ τρόμου για πειθαρχικϋσ 

ποινϋσ (ϊρθρο 56, Ν.4823/21) που εξαπϋλυςε η πολιτικό ηγεςύα του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

μϋςα από τισ τηλεδιαςκϋψεισ με τουσ Διευθυντϋσ/ντριεσ -προώςταμϋνουσ/εσ  των 



ςχολικών μονϊδων τησ χώρασ εύναι νομικϊ αβϊςιμη και δεν μπορεύ να κϊμψει 

τη βούληςη των εκπαιδευτικών να υπεραςπιςτούν το δημόςιο ςχολεύο, τη 

δημοκρατύα ςτα ςχολεύα και τη ςυλλογικό δρϊςη. 

 

Κηρύςςουμε  απεργύα-αποχό 

 

από τισ διαδικαςύεσ που προβλϋπονται από τουσ νόμουσ 4692/2020 και 

4823/2021 καθώσ και από την Υπουργικό Απόφαςη  108906/ΓΔ4/ΦΕΚ 4189/10-9-

2021 «Συλλογικόσ προγραμματιςμόσ, εςωτερικό και εξωτερικό αξιολόγηςη των 

ςχολικών μονϊδων»  καλώντασ τουσ ςυναδϋλφουσ να μην τισ εφαρμόςουν, με 

την πλόρη νομικό τεκμηρύωςη όλων μασ των ενεργειών (επιςυνϊπτεται 

ςχετικό γνωμοδότηςη τησ νομικόσ μασ ςυμβούλου).  

Επιςημαύνουμε ότι ςτην περύπτωςη που η κυβϋρνηςη, παρανομώντασ, 

προχωρόςει ςε εφαρμογό των προβλεπόμενων ποινών ςτο ϊρθρο 56 του ν. 

4823/2021 (όπωσ ϋπραξε και η προηγούμενη κυβϋρνηςη το 2017, για τουσ 

εργαζόμενουσ ςτο δημόςιο, με την τροπολογύα Γεροβαςύλη, που απϋκλειςε από 

τισ κρύςεισ ςτελεχών, όςουσ ςυμμετεύχαν ςτην απεργύα – αποχό), επιχειρώντασ 

να αποκλεύςει εκπαιδευτικούσ από τισ επιλογϋσ ςτελεχών λόγω ςυμμετοχόσ 

τουσ ςτην απεργύα αποχό ό να προχωρόςει ςε πειθαρχικϊ μϋτρα εναντύον τουσ, 

εκεύνοι ϋχουν τη δυνατότητα προςφυγόσ ςτη Δικαιοςύνη, όπωσ ϋγινε και με τον 

ν. 4489/2017 (νόμοσ Γεροβαςύλη).  Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., για να καλύψει τουσ 

ςυναδϋλφουσ, θα προςφύγει ενιςχυτικϊ και αυτό ςτα αρμόδια δικαςτόρια  και 

θα προχωρόςει ςτη ςύνταξη και  κατϊθεςη ενιαύου κειμϋνου ϋνςταςησ. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. δυναμικϊ και υπεύθυνα οργανώνει όλεσ τισ δρϊςεισ που 

εύναι αναγκαύεσ ώςτε η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ., ακούγοντασ τη φωνό των 

εκπαιδευτικών που δύνουν καθημερινϊ μόνοι τουσ τη μϊχη για το δημόςιο 

ςχολεύο, να αποςύρει την Υ.Α. και τουσ νόμουσ 4692/2020 και 4823/2021.  

Συνϊδελφοι, ςε κϊθε περύπτωςη που επιχειρόςει η κυβϋρνηςη να 

αυθαιρετόςει, η Ομοςπονδύα  με όλα τα μϋςα (νομικϊ και ςυνδικαλιςτικϊ)  θα 

ςταθεύ απϋναντι ςε αυθαιρεςύεσ και παρϊνομεσ ενϋργειεσ. Η μαζικότητα, η 

ενότητα και η καθολικό ςυμμετοχό ςτην απεργύα – αποχό, όπωσ και την 

περςινό χρονιϊ, εύναι που θα αποτρϋψουν την υλοπούηςη των 

αντιεκπαιδευτικών πολιτικών και των αυταρχικών απειλών τησ πολιτικόσ 

ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 



 

 

ε αυτό τη βϊςη, καλούμε επιπλϋον: 

 Όλα τα ςωματεύα να πϊρουν μϋτρα για την υλοπούηςη τησ απόφαςησ 

για την απεργύα - αποχό. Να οργανώςουν με όλα τα μϋςα την ενημϋρωςη 

ςυνολικϊ τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ για τουσ πραγματικούσ ςτόχουσ τησ 

επιχειρούμενησ «αξιολόγηςησ». 

 Σουσ υλλόγουσ Διδαςκόντων και τα ςτελϋχη εκπαύδευςησ να 

ςυμμετϋχουν ςτην απεργύα – αποχό τησ Δ.Ο.Ε. (θα ςταλούν ϊμεςα αναλυτικϋσ 

οδηγύεσ εξειδικεύοντασ τισ νομικϋσ ενϋργειεσ ςε ςυνεργαςύα με τη νομικό μασ 

ςύμβουλο και θα πρϋπει να ακολουθηθούν π.χ. αναλυτικϊ βόματα ό/και 

πρακτικϊ ςυλλόγου διδαςκόντων κλπ.) και με βϊςη αυτό την απόφαςη,  να 

μην προχωρόςουν ςε καμύα διαδικαςύα που ςχετύζεται με την εφαρμογό τησ 

Τ.Α. (ειδικό ςυνεδρύαςη του Συλλόγου Διδαςκόντων, ςυγκρότηςη ομϊδων 

δρϊςησ, ςυνεδρύαςη για τη ςύνταξη ϋκθεςησ «Εςωτερικόσ και Εξωτερικόσ 

Αξιολόγηςησ») 

 

Σημειώνουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από ςυγκεκριμένα καθήκοντα 

προβλέπεται από τισ διατάξεισ του ν.1264/1982, όπωσ αυτέσ έχουν ερμηνευτεί από 

τα αρμόδια Δικαςτήρια (όλωσ ενδεικτικώσ Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και ςυνιςτά 

απολύτωσ νόμιμη, ςυνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή ςυνδικαλιςτικήσ δράςησ, 

αναγνωριζόμενη ωσ μορφή απεργίασ. Άλλωςτε η απεργία – αποχή 

χρηςιμοποιήθηκε εκτεταμένα από την ΑΔΕΔΥ ςε όλο το Δημόςιο με μεγάλη 

επιτυχία και καθολική ςυμμετοχή των εργαζομένων. 

 

 

 


