
 

Αρ. Πρωτ. 1862 Αθόνα 17/9/2021 

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 την υπ’ 

αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. «Συλλογικόσ προγραμματιςμόσ, εςωτερική και 

εξωτερική αξιολόγηςη των ςχολικών μονάδων»  (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) ςε 

ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020, όπωσ 

ςυμπληρώθηκαν από τισ διατάξεισ του ν.4823/2021.  

 Το Δ.Σ τησ Δ.Ο.Ε. ςε ςυνϋχεια και υλοπούηςη τησ απόφαςόσ του για 

κόρυξη απεργύασ-αποχόσ από τισ διαδικαςύεσ που προβλϋπονται από την υπ’ 

αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. με τύτλο «Συλλογικόσ προγραμματιςμόσ, 

εςωτερικό και εξωτερικό αξιολόγηςη των ςχολικών μονϊδων»  (ΦΕΚ Β 4189/10-

9-2021) ςε ςυνδυαςμό με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 33, 34 και 35 του ν. 

4692/2020 «Αναβϊθμιςη του ςχολεύου και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α΄ 111), όπωσ 

ςυμπληρώθηκαν από τισ διατϊξεισ του ν.4823/2021 «Αναβϊθμιςη του ςχολεύου, 

ενδυνϊμωςη των εκπαιδευτικών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (Α’ 136), αποφϊςιςε τα 

παρακϊτω βόματα: 

1. Σήμερα, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 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 και 

μαζικά ςτην απεργία-αποχή τησ Δ.Ο.Ε. αποτρέποντασ την υλοποίηςη τησ 

αντιδραςτικήσ αξιολόγηςησ και ςυγκεκριμϋνα: 

 Τουσ ςυναδϋλφουσ διευθυντϋσ, τισ διευθύντριεσ, προώςταμϋνουσ και 

προώςτϊμενεσ των ςχολικών μονϊδων, πριν την ϋναρξη τησ ειδικόσ 

ςυνεδρύαςησ του Συλλόγου Διδαςκόντων για τη γενικό εκτύμηςη του 

ϋργου και των λειτουργιών τησ ςχολικόσ μονϊδασ του ςχολικού ϋτουσ 

2020-2021 και τησ ςε, μεταγενϋςτερη φϊςη, ειδικόσ ςυνεδρύαςησ για τον 

ετόςιο Συλλογικό Προγραμματιςμού του ϋργου τησ ςχολικόσ μονϊδασ, 

να δηλώςουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτην απεργύα-αποχό και ότι δεν 

ςυμμετϋχουν ςε καμύα από τισ αξιολογικϋσ διαδικαςύεσ που 

προβλϋπονται ςτη ςχετικό νομοθεςύα. 

 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. 108906/ΓΔ4/10-9-2021  

(ςυγκρότηςη ομϊδων δρϊςησ, ςυνεδρύαςη για τη ςύνταξη ϋκθεςησ 

«Εςωτερικόσ και Εξωτερικόσ Αξιολόγηςησ», κλπ.). 

 Η δόλωςη αυτό, όλων των παραπϊνω θα γύνεται ςε ειδικό ϋντυπο που 

θα καταθϋτουν ςυλλογικϊ οι ςυνϊδελφοι (ςασ αποςτϋλλεται 

ςυνημμϋνα), για να γύνεται ςαφόσ η ςυμμετοχό τουσ ςτην απεργύα-

αποχό. Η παραπϊνω δόλωςη θωρακύζει τουσ ςυναδϋλφουσ με την 

κϊλυψη που προςφϋρει η ςυμμετοχό ςε μια νομικϊ κατοχυρωμϋνη και 

νόμιμη ενϋργεια και αρκεύ να καταχωρεύται ςτο πρωτόκολλο του 

ςχολεύου.  



 Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών επικοινωνούν με τουσ Συλλόγουσ 

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 

ϋχουν ερμηνευτεύ από τα αρμόδια Δικαςτόρια (όλωσ ενδεικτικώσ Δ.Εφ. 

486/1995 κ.α.) και ςυνιςτά απολύτωσ νόμιμη, ςυνταγματικϊ 

κατοχυρωμϋνη μορφό ςυνδικαλιςτικόσ δρϊςησ, αναγνωριζόμενη ωσ 

μορφή απεργίασ η οποία καλύπτει τουσ ςυμμετέχοντεσ από κάθε 

πειθαρχική ευθύνη. Με βϊςη την εμπειρύα τησ απεργύασ – αποχόσ ςτο 

υπόλοιπο Δημόςιο αλλϊ και τησ απεργύασ-αποχόσ για τον ςυλλογικό 

προγραμματιςμό και την εςωτερικό αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού 

ϋργου (βλ. Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-01-2021) που ϋχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. από τον 

Φεβρουϊριο του 2021, δεν προκύπτει, με τα υπϊρχοντα δεδομϋνα, 

οικονομικό επύπτωςη για τουσ ςυμμετϋχοντεσ. 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 για τυχόν 

πειθαρχικϋσ διαδικαςύεσ.  

3. Με βϊςη το ιςχύον 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.). Τονύζουμε ότι οι Διευθυντϋσ/ντριεσ που ςυμμετϋχουν 

ςτην απεργύα αποχό καλύπτονται (λόγω τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε νόμιμη 

απεργύα) από τα όςα ορύζει το ϊρθρο 10 παρ.1 τησ Υ.Α.  Επομϋνωσ δεν εύναι 

υποχρεωμϋνοι να προβούν «…ςε όςεσ από τισ ενϋργειεσ τησ αρμοδιότητασ 

του ςυλλόγου διδαςκόντων εξακολουθούν να παραλεύπονται από τον 

ςύλλογο…» ούτε «…Οι αποφϊςεισ του εύναι υποχρεωτικϋσ για τουσ 

εκπαιδευτικούσ που ορύζει να ςυμμετϋχουν ςτισ εν λόγω ομϊδεσ.» 

Αντύςτοιχα εκπαιδευτικού που ςυμμετϋχουν ςτην απεργύα αποχό και 

λαμβϊνουν εντολϋσ για ςυμμετοχό ςτισ εν λόγω ομϊδεσ δεν υποχρεούνται 

να τισ εκτελϋςουν λόγω τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε νόμιμη απεργύα. 

4. Τισ αμϋςωσ επόμενεσ ημϋρεσ, διοργανώνονται από το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. 

ενημερωτικϋσ τηλεδιαςκϋψεισ, ςε επύπεδο Συλλόγων Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ό/και περιφϋρειασ, ώςτε οι ςυνϊδελφοι να 

ενημερωθούν πλόρωσ για το περιεχόμενο των 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. 

 

 

 

  

 


