
 

 

 

Θϋμα: Συντονιςμϋνη προςπϊθεια αποπροςανατολιςμού των εκπαιδευτικών. 

Απϊντηςη, η ςυντεταγμϋνη ςτϊςη τουσ και η ομοψυχύα τουσ ςτα ςχολεύα και 

τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων. Η επιχεύρηςη εκφοβιςμού δεν θα περϊςει 

υνϊδελφοι, 

τισ τελευταύεσ ημϋρεσ, εύναι όλο και πιο ϋντονη η προςπϊθεια, τησ 

πολιτικόσ ηγεςύασ του Τ.ΠΑΙ.Θ. να τρομοκρατόςει τουσ εκπαιδευτικούσ και να 

τουσ αναγκϊςει να εφαρμόςουν την αντιεκπαιδευτικό αξιολόγηςη των νόμων 

4692/20, 4823/21 καθώσ και τησ Τ.Α.  108906/ΓΔ/7-9-2021 (ΥΕΚ 4189Α/10-9-21) για 

την εςωτερικό και εξωτερικό αξιολόγηςη των ςχολικών μονϊδων.  

Ένθερμοι ςυμπαραςτϊτεσ τησ αρκετϊ Μ.Μ.Ε. γνωςτϊ για την πολεμικό 

τουσ απϋναντι ςτουσ αγώνεσ των εκπαιδευτικών, μϋςω ϊρθρων, 

ραδιοτηλεοπτικών ςχολιαςμών και αναρτόςεων ςε ιςτοςελύδεσ. τόχοσ τουσ 

ϋνασ και μοναδικόσ. Η απόκρυψη τησ αλόθειασ ότι το Τ.ΠΑΙ.Θ. το οπούο 

αντιμετωπύζει τη δημόςια εκπαύδευςη ωσ βϊροσ που πρϋπει να ξεφορτωθεύ, 

απεργϊζεται την κατηγοριοπούηςη των ςχολεύων και την αποψύλωςη του 

δημόςιου ςχολεύου. Βαςικό μϋςον  ςε αυτό την προςπϊθεια η 

καταςυκοφϊντηςη των θϋςεων και των δρϊςεων τησ Δ.Ο.Ε.  

Έτςι, μετϊ την αξιοπούηςη των δικαςτικών αποφϊςεων για να 

καταςτεύλει, η κυβϋρνηςη, τη μαζικότατη ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών ςτην 

απεργύα-αποχό όρθαν οι απειλϋσ κατϊ των ςυλλόγων διδαςκόντων πωσ αν 

τολμόςουν να χρηςιμοποιόςουν τα κεύμενα που εςτϊληςαν από το Δ.Σ. τησ 

Δ.Ο.Ε. θα παρανομούν και θα τιμωρηθούν ανϊλογα. Απειλϋσ κενϋσ 

περιεχομϋνου αφού εύναι αδιαμφιςβότητο ότι δεν μπορεύ να «ποινικοποιηθεύ» 

η ελεύθερη ϋκφραςη τησ γνώμησ. Πϋρα από τα παραπϊνω, δόθεν, «αθώα» 

ερωτόματα και «πηγαύοι» προβληματιςμού και διαπιςτώςεισ  διοχετεύονται 

προσ τουσ εκπαιδευτικούσ- μϋλη των ςυλλόγων διδαςκόντων, μϋςω 
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«καλοθελητών ςυναδϋλφων» και ιςτοςελύδων που κερδοφορούν 

εκμεταλλευόμενεσ την εναςχόληςό τουσ με την εκπαύδευςη, προκειμϋνου να 

καμφθεύ το φρόνημα των εκπαιδευτικών και να επιβληθεύ το πλϋγμα των 

ρυθμύςεων τησ κυβϋρνηςησ για την «αξιολόγηςη». 

Σαυτόχρονα βρύςκεται εν εξελύξει ςυντονιςμϋνο ςχϋδιο βϊςει του 

οπούου διευθυντϋσ/ντριεσ προςπαθούν να παρακϊμψουν τουσ υλλόγουσ 

Διδαςκόντων, ώςτε να προβούν ςε απ’ ευθεύασ αναθϋςεισ, με ςτόχο να  

υποκύψουν ςτην αξιολογικό διαδικαςύα και ςτην τρομοκρατύα που εξαςκεύται 

μϋςω των υπουργικών εγγρϊφων. Για αυτϋσ τισ περιπτώςεισ επιςυνϊπτεται η 

δεύτερη γνωμοδότηςη τησ νομικόσ ςυμβούλου. 

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. τόςο μϋςα από τα επιςυναπτόμενα γνωμοδοτικϊ 

ςημειώματα τησ νομικόσ του ςυμβούλου όςο και με την αποδόμηςη των 

κακόβουλων «προβληματιςμών», απαντϊ ςε βαςικϊ ζητόματα που ϋχουν τεθεύ 

και  ενιςχύει τον αγώνα του κλϊδου.  

Ζότημα 1ο: Η χρόςη των κειμϋνων τησ Δ.Ο.Ε. από τουσ Συλλόγουσ 

Διδαςκόντων «ςυνιςτϊ παραβύαςη και του κανονιςτικού́ πλαιςύου και τησ 

τελεςύδικησ δικαςτικόσ απόφαςησ.»; 

Ο ιςχυριςμόσ αυτόσ αναπτύςςεται ςτα εκφοβιςτικϊ mail που ςτϋλνει το 

Τπουργεύο ςτα ςχολεύα που ανϊρτηςαν ςτην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. την 

αποτύμηςη τησ ςχολικόσ χρονιϊσ 2020-2021 και φϋρει την υπογραφό του                      

Γενικού Γραμματϋα κ. Κόπτςη. Ο ύδιοσ ιςχυριςμόσ ςυμπληρωμϋνοσ με το 

ανυπόςτατο επιχεύρημα ότι παραβιϊζεται τελεςύδικη απόφαςη δικαςτηρύου 

αναφϋρεται ςε ανυπόγραφο κεύμενο ερωταπαντόςεων που εςτϊλη ςτα 

ςχολεύα  και το οπούο δεν μπορεύ να ϋχει καμιϊ διοικητικό και υπηρεςιακό 

υπόςταςη. Σο Τ.ΠΑΙ.Θ. δεν μπορεύ ούτε διοικητικϊ ούτε νομικϊ να τεκμηριώςει 

τουσ ιςχυριςμούσ του. Ουςιαςτικϊ τα ϋγγραφα αυτϊ αποτελούν ϊλλη μια 

απόπειρα εκφοβιςμού και απειλών, όπωσ εκεύνο που εύχε ςτεύλει πριν ϋνα 

περύπου μόνα για την υποτιθϋμενη παρανομύα όςων μετϋχουν ςτην απεργύα-

αποχό. Αναγκϊςτηκε όμωσ να προςφύγει τρεισ φορϋσ ςτα δικαςτόρια για να 

την ακυρώςει. 

ε επύπεδο περιεχομϋνου τα ϋγγραφα θϋτουν δύο ζητόματα: 

Α. Σην υποτιθϋμενη παραβύαςη του κανονιςτικού πλαιςύου.  

Ασ θυμύςουμε ςτην ϋγκριτη νομικό και τισ υπηρεςύεσ τησ ότι το 

κανονιςτικό πλαύςιο βϊςει του οπούου κρύνεται τυπικϊ η νομιμότητα, δεν 

αποφαςύζεται από ϋναν υπουργό, δημοςιογρϊφο ό ανώνυμο ςυντϊκτη, αλλϊ 

από τισ αρμόδιεσ θεςμικϋσ εξουςύεσ.  

Τπενθυμύζουμε ςτην κυρύα Τπουργό ότι οποιαδόποτε ενϋργειϊ τησ ςτην 

κατεύθυνςη να θϋςει ςε παρανομύα γραπτό λόγο και ςυγκεκριμϋνα κεύμενα, 

δημόςια και ανοιχτϊ, ςυνιςτϊ λογοκριςύα, παραβιϊζει την ελευθερύα του λόγου 

και τησ ςκϋψησ και, τελικϊ, τη δημοκρατύα. 



Β. Σην υποτιθϋμενη παραβύαςη τελεςύδικησ δικαςτικόσ απόφαςησ. 

Η απόφαςη του Εφετεύου ϋκρινε παρϊνομη τη διαδικαςύα κόρυξησ τησ 

απεργύασ-αποχόσ και τύποτε ϊλλο. Η προςπϊθεια ςύνδεςησ των 

τεκμηριωμϋνων ενιαύων κειμϋνων με αυτό την απόφαςη ΔΕΝ ΣΕΚΜΑΙΡΕΣΑΙ από 

πουθενϊ. Αποτελεύ ϊλλη μύα ατομικό ερμηνεύα ενόσ «αγνώςτου» ςυντϊκτη, που 

λειτουργεύ ςτα πλαύςια του εκφοβιςμού, χωρύσ καμύα νομικό ό διοικητικό 

εγκυρότητα. Ωσ εκ τούτου εύναι ϋωλη. Όςοι επικαλούνται αυτό το «επιχεύρημα» 

ςε ςυνεδριϊςεισ υλλόγων Διδαςκόντων, εκτρϋπονται του ρόλου τουσ, 

παραβαύνουν τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και εκτύθενται ςε νομικϋσ ευθύνεσ. 

ε κϊθε περύπτωςη η Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα θα χρηςιμοποιόςει όλα 

τα διαθϋςιμα νομικϊ μϋςα ώςτε να ανακόψει την επιχεύρηςη τρομοκρϊτηςησ 

των εκπαιδευτικών που αναπτύςςει η πολιτικό ηγεςύα του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Ζότημα 2ο: Κϊθε παρϊβαςη τησ εφετειακόσ απόφαςησ, μπορεύ να 

επιφϋρει ποινό 3.000 ευρώ για κϊθε εκπαιδευτικό; 

Η απϊντηςη δύνεται ςε επιςυναπτόμενο γνωμοδοτικό ςημεύωμα τησ 

νομικόσ ςυμβούλου με το οπούο γύνεται ςαφϋσ ότι κϊτι τϋτοιο θα μπορούςε να 

ςυμβεύ μόνο ςε βϊροσ τησ Δ.Ο.Ε. και μόνο εφόςον ςυνεχιζόταν η από 16-9-2021 

απεργύα αποχό. ε καμύα ϊλλη περύπτωςη. 

Ζότημα 3ο : Οι ςύλλογοι διδαςκόντων μπορούν να ςυνεδριϊζουν ωσ τισ 

12 Νοεμβρύου ό «ο διευθυντόσ δε νομιμοποιεύται να ςυγκαλϋςει πλϋον ειδικό 

ςυνεδρύαςη» (όπωσ αναφϋρει γνωςτό ιςτοςελύδα) εξ αιτύασ του γεγονότοσ ότι 

παρόλθαν οι ςχετικϋσ ημερομηνύεσ που ϋθεταν ο ν.4692 και η Υ.Α. 108906/ΓΔ/7-

9-2021 (ΦΕΚ 4189Α/10-9-21); 

 Εκτόσ από το γεγονόσ ότι ςτην εγκύκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ 4120/21-10-21, η 

οπούα φϋρει την υπογραφό του Γεν. Γραμματϋα, αναφϋρεται ότι «…η 

πλατφόρμα του Ι.Ε.Π….θα παραμεύνει ανοικτό ϋωσ την Παραςκευό 12 

Νοεμβρύου προκειμϋνου να υλοποιηθούν οι διαδικαςύεσ που ορύζονται ςτην 

υπό ςτοιχεύα 108906/ΓΔ4/10.09.2021 «υλλογικόσ προγραμματιςμόσ, εςωτερικό 

και εξωτερικό αξιολόγηςη των ςχολικών μονϊδων» Τ.Α, το επιςυναπτόμενο 

γνωμοδοτικό ςημεύωμα τησ νομικόσ ςυμβούλου ξεκαθαρύζει ότι οι ςύλλογοι 

διδαςκόντων μπορούν να ςυνεδριϊζουν ελεύθερα και δεν μπορεύ η βούληςη 

του ενόσ (διευθυντόσ) να τουσ ςτερόςει το δικαύωμα αυτό αλλϊ ούτε και να 

τουσ υποκαταςτόςει. 

 Ζότημα 40: Στισ ομϊδεσ δρϊςησ εύναι δυνατό να ςυμμετϋχουν 2 ώσ 5 

ϊτομα, αυςτηρϊ; 

 Η όποια, ςκόπιμη, ςύγχυςη δημιουργεύται από τη ςύνδεςη του αριθμού 

των ατόμων που ςυμμετϋχουν ςτισ ομϊδεσ δρϊςησ με τα όςα προβλϋπονται 

από την παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 33 του ν.4692/20 όπου αναφϋρεται ότι 



«Κατά τον ετήςιο προγραμματιςμό του εκπαιδευτικού έργου…ςυγκροτούνται, 

επίςησ, ομάδεσ δράςεων κοινού ενδιαφέροντοσ, ςε κάθε μία από τισ οποίεσ 

ςυμμετέχουν δύο (2) έωσ και πέντε (5) εκπαιδευτικοί». Όπωσ αναφϋρεται ςτη 

ςυνϋχεια «Σκοπόσ των ομάδων αυτών είναι η πιο ςτοχευμένη οργάνωςη και 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράςεων που αποβλέπουν ςτην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών…». Οι ομϊδεσ αυτϋσ εύναι ϊλλεσ από τισ Ομϊδεσ 

Δρϊςεισ για τισ οπούεσ δεν προβλϋπεται περιοριςμόσ ούτε ςτον νόμο ούτε ςτην 

Τ.Α. 

 υνϊδελφοι, το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να 

προγραμματύςουν τισ ενϋργειϋσ τουσ χωρύσ να υποκύπτουν ςε πιϋςεισ και με 

αύςθημα ευθύνησ απϋναντι ςτο δημόςιο ςχολεύο να χρηςιμοποιόςουν τα 

«ενιαύα κεύμενα» που αποτελούν απόφαςη και επιςτημονικό ςυνδρομό του Δ.. 

τησ Δ.Ο.Ε.  

 


