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ΔΝΩΠΗΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ 

ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ 

Τεο ηξηηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία «Αλώηαηε Γηνίθεζε 

Δλώζεσο Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ (ΑΓΔΓΥ)», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, κε έδξα 

ζηελ Αζήλα, νδόο Ψύιια αξ.2 θαη Φηιειιήλσλ. 

ΠΡΟ 

 1. Τν Διιεληθό Γεκόζην, όπσο λόκηκα εθπξνζσπείηαη από ηνλ: 

α) Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ. 

β) Υπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

γ) Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ. 

2. Τελ Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο (άξζξν 21 λ.4622/2019). 

 

Δ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΑΓΔΓΤ ΠΟΤ 

ΔΛΖΦΘΖ ΣΗ 04.10.2021  

Αληηδξώληαο: 

α) Αθ’ελόο κελ ζηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 33, 34, 35 θαη 36  λ.4692/2020, ησλ 

άξζξσλ 56 έσο 83 θαη 97 λ.4823/2021, ήηνη ηνπ Μέξνπο Γ΄ ηνπ λ.4823/2021 κε ηίηιν 

«Αμηνιόγεζε ηνπ Έξγνπ Σηειερώλ Δθπαηδεπηηθώλ θαη Λνηπνύ Δηδηθνύ Πξνζσπηθνύ 

ηεο Γεκόζηαο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο», όπσο θαη ζηηο 

δηαηάμεηο, ηεο κε αξ. αξηζκ. 6603/ΓΓ4 (ΦΔΚ B' 140/20.01.2021) απνθάζεσο ηεο 

Υθππνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο κε αξ.108906/ΓΓ4/10.9.2021 

(ΦΔΚ Β΄ 4189) απόθαζεο ηεο Υθππνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

νηαζδήπνηε άιιεο θαλνληζηηθήο απνθάζεσο εθδνζεί θαη’εμνπζηνδόηεζή ηνπο, 

β) Αθ’εηέξνπ εηδηθώο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 56 λ.4823/2021 θαη ηνπ πιέγκαηνο 

θπξώζεσλ πνπ ηνύηεο ζεζπίδνπλ ζε βάξνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κειώλ Δ.Δ.Π. θαη 

Δ.Β.Π. θαη ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, 

 

Καη ιακβάλνληαο ππόςε 

-Όηη κε ηηο αλσηέξσ λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο αλαηξέπεηαη πιήξσο ην 

κέρξη πξόηηλνο ηζρύνλ ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη 

πξνγξακκαηηζκνύ ησλ δξάζεώλ ηνπο, ελώ γηα όια ηα ξπζκηδόκελα πιένλ δεηήκαηα 

εθ ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή εμσηεξηθώλ πξνζώπσλ-
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θνξέσλ (ΠΔ.Κ.Δ.Σ., Α.ΓΙ.Π.Π.Γ.Δ. Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Παηδαγσγηθήο 

Δπζύλεο θ.ν.θ) πιελ ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ, εμσηεξηθή επέκβαζε πνπ ιακβάλεη 

ρώξα ηόζν θαηά ηνλ ζπιινγηθό πξνγξακκαηηζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ηελ 

επηινγή ησλ ηνκέσλ ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, σο δηνηθεηηθήο θαη σο 

εθπαηδεπηηθήο δνκήο, ζηνπο νπνίνπο ζα εζηηάζνπλ νη πξνγξακκαηηδόκελεο δξάζεηο, 

όζν θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο (απηό)αμηνιόγεζεο θαη πνιύ 

πεξηζζόηεξν ηεο εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ζπληάμεσο θαη αλαξηήζεσο ησλ νηθείσλ εθζέζεσλ. 

 

Η επέκβαζε εμσηεξηθώλ θνξέσλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζίγεη ηνλ 

ππξήλα ηεο απηνλνκίαο ηνπο, θείηαη εθηόο ηεο δηαρξνληθήο δνκήο θαη ηνπ ηξόπνπ 

ζηνρνζεζίαο θαη πινπνηήζεσο ησλ δξάζεσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ 

πξνέξρνληαλ από ηνλ ίδην ηνλ Σύιινγν Γηδαζθόλησλ, σο ηνπ πιένπλ αξκνδίνπ, 

θύζεη θαη ζέζεη, νξγάλνπ λα ζέηεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο θαη λα ζρεδηάδεη ηηο 

αληίζηνηρεο δξάζεηο γηα ηελ πξόιεςε παξαθνινύζεζε θαη αληηκεηώπηζε ηπρόλ 

πξνβιεκάησλ, εηζεγνύκελνο ηαπηνρξόλσο ηα κέηξα επίιπζήο ηνπο ζην θαζ’πιελ 

αξκόδην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ. Οη νηθείεο ζπλαθώο πξνβιέςεηο ζην κέηξν πνπ άγνπλ ζε 

εηεξν-θαζνξηζκό ησλ ζηόρσλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη πξνβιέπνπλ έμσζελ 

απηώλ επεκβάζεηο ζηελ δηαδηθαζία απηό-αμηνιόγεζεο θαη εμσηεξηθήο αμηνιόγεζήο 

ηνπο, ζίγνπζεο ηνλ ππξήλα ηεο απηνλνκίαο ηνπο, δηαθπβεύνπλ ελ ηέιεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο βαζηθήο απνζηνιήο ηνπ Κξάηνπο, όπσο θαηνρπξνύηαη 

ζην άξζξν 16 παξ.2 Σπλη.: 

 

« 2. H παιδεία αποηελεί βαζική αποζηολή ηος Κπάηοςρ και έσει ζκοπό ηην ηθική, 

πνεςμαηική, επαγγελμαηική και θςζική αγωγή ηων Ελλήνων, ηην ανάπηςξη ηηρ 

εθνικήρ και θπηζκεςηικήρ ζςνείδηζηρ και ηη διάπλαζή ηοςρ ζε ελεύθεποςρ και 

ςπεύθςνοςρ πολίηερ». 

 

-Όηη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 56 θαη ηνπ άξζξνπ 97 λ.4823/2021 ζθνπείηαη ε 

επηβνιή επαρζέζηαησλ θπξώζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαηδεύζεσο, εθόζνλ δελ εθηειέζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζέηεη ην 

Μέξνο Γ΄ ηνπ λ.4823/2021. Τνύην δηόηη πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 56 λ.4823/2021 ε 

ζέζπηζε ηδηώλπκνπ πεηζαξρηθνύ αδηθήκαηνο ζε βάξνο ηνπο, ε επηβνιή ηνπ κέηξνπ 

ηεο αλαζηνιήο εμειίμεώο ηνπο θαη ε παύζε ησλ ζηειερώλ εθπαηδεύζεσο από ηα 

θαζήθνληά ηνπο, θαζώο θαη ν απνθιεηζκόο ηνπο από αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο γηα δηάζηεκα νθηώ εηώλ, ελώ ην απηό επηδηώθεηαη από ην άξζξν 97 

λ.4823/2021, κέζνπ ηεο πξσηνθαλνύο πξνβιέςεσο ππαιιαθηηθνύ ηξόπνπ άζθεζεο 
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ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ άξζξσλ 33 θαη 35 λ.4692/2020 (ην άξζξν 33 λ.4692/2020 

αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 47 λ.4547/2018 θαη ην άξζξν 34 λ.4692/2020 πξνζέζεζε 

άξζξν 47Α ζηνλ λ. 4547/2018) από ηνλ Γηεπζπληή ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Δίλαη απνιύησο ζαθέο όηη ηίζεηαη δήηεκα ζπκθσλίαο ησλ ελ ιόγσ 

ξπζκίζεσλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43 παξ.2, 4 παξ.1, 7, 103, 2 θαη 25 

παξ.1 εδ.δ΄ πλη. θαη ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, αθνύ δελ ζεζπίδεηαη γηα 

ηελ επηβνιή ησλ -θαη’νπζίαλ- πεηζαξρηθώλ απηώλ πνηλώλ θακία εγγύεζε ηνπ 

πεηζαξρηθνύ δηθαίνπ ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα, δηαζθαιίδνπζα ηα 

δηαδηθαζηηθά δηθαηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ εθπξνζσπνύκε.  

 

ΑΠΟΦΑΗΔ 

Σελ θήξπμε απεξγίαο-απνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαηδεύζεσο από ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο/ απηναμηνιόγεζεο θαη εμσηεξηθήο 

αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 33,34,35 θαη 36 λ.4692/2020, ηνπ Μέξνπο Γ΄ ηνπ λ.4823/2021 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ 56-83 θαη 97 απηνύ, από ηηο δηαηάμεηο ησλ κε αξ. αξηζκ. 

6603/ΓΓ4 (ΦΔΚ B' 140/20.01.2021) θαη κε αξ.108906/ΓΓ4/10.9.2021 (ΦΔΚ Β΄ 4189) 

απνθάζεσλ ηεο Υθππνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη από ηηο δηαηάμεηο 

νηαζδήπνηε άιιεο θαλνληζηηθήο απνθάζεσο εθδνζεί θαη’εμνπζηνδόηεζή ηνπο, όπσο 

θαη θάζε ζρεηηθήο εθαξκνζηηθήο ηνύησλ εγθπθιίνπ. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη, ε σο άλσ απνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο  εθπαηδεύζεσο πνπ εθπξνζσπνύκε από ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, 

πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1264/1982, όπσο απηέο έρνπλ εξκελεπζεί από 

ηα αξκόδηα δηθαζηήξηα (βι. ΓΔθΑζ 559/2020, 486/1995 θ.α.) θαη ζπληζηά απνιύησο 

λόκηκε κνξθή ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεσο, αλαγλσξηδόκελε σο κνξθή απεξγίαο.  

 

 

ΓΗΑ ΣΑΤΣΑ 

Σαο γλσζηνπνηνύκε, όηη από ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ πιήξσλ εκεξώλ από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο, θεξύζζνπκε απεξγία-απνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαηδεύζεσο από θάζε δηαδηθαζία ή 

ελέξγεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο πνπ αθνξνύλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
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έξγνπ, εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο / απηναμηνιόγεζεο θαη εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33,34,35 θαη 

36 λ.4692/2020, ησλ άξζξσλ 56-83 θαη 97 λ.4823/2021, από ηηο δηαηάμεηο ησλ κε αξ. 

αξηζκ. 6603/ΓΓ4 (ΦΔΚ B' 140/20.01.2021) θαη κε αξ.108906/ΓΓ4/10.9.2021 (ΦΔΚ Β΄ 

4189) απνθάζεσλ ηεο Υθππνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη από ηηο 

δηαηάμεηο νηαζδήπνηε άιιεο θαλνληζηηθήο απνθάζεσο εθδνζεί θαη’εμνπζηνδόηεζή 

ηνπο, όπσο θαη θάζε ζρεηηθήο εθαξκνζηηθήο ηνύησλ εγθπθιίνπ, παξέρνληαο κε ηνλ 

ηξόπν απηό πιήξε θάιπςε ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαηδεύζεσο, ππεξεηνύλησλ κε έλλνκε ζρέζε δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ.  

 

ΚΑΗ ΕΖΣΟΤΜΔ 

Τελ θαηάξγεζε ησλ άξζξσλ 33,34,35 θαη 36 λ.4692/2020, ησλ άξζξσλ 56-83 θαη 97 

λ.4823/2021, ησλ κε αξ. αξηζκ. 6603/ΓΓ4 (ΦΔΚ B' 140/20.01.2021) θαη κε 

αξ.108906/ΓΓ4/10.9.2021 (ΦΔΚ Β΄ 4189) απνθάζεσλ ηεο Υθππνπξγνύ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, σο αληίζεησλ ζην άξζξν 43 παξ.2 θαη 16 παξ.2 Σπλη.. θαζώο θαη 

ζηα άξζξα 23 παξ.2, 4 παξ.1, 7, 103, 2 θαη 25 παξ.1 εδ.δ΄ Σπλη. θαη ηελ αξρή ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ. 

Αξκόδηνο δηθαζηηθόο επηκειεηήο εληέιιεηαη λα επηδώζεη λόκηκα ηελ παξνύζα πξνο 

νλ απηή απεπζύλεηαη, πξνο γλώζε ηνπ θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο, αληηγξάθνληαο 

νιόθιεξε ηελ παξνύζα ζηελ έθζεζε επηδόζεώο ηνπ. 

Αζήλα, 05.10.2021 

Η πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

Γηθεγόξνο, MJuris (Oxford)-ΑΜ ΓΑ 33498 

Ζξνδόηνπ 17-Αζήλα, Σ.Κ. 10674 

Σ: 210-7228055, Δ: m.panagopoulou@mplawoffice.gr 

 

 


