
 

 

 

 

Θέμα: Βήματα αγώνα για την υπεράςπιςη τησ Δημόςιασ εκπαίδευςησ, ενωτικά και    

αποφαςιςτικά 

 

υναδϋλφιςςεσ και ςυνϊδελφοι 

Ο κλϊδοσ μασ δύνει, τον τελευταύο χρόνο, μια ιςτορικών διαςτϊςεων μϊχη για την 

υπερϊςπιςη τησ Δημόςιασ εκπαύδευςησ και του Δημόςιου χολεύου, ενϊντια ςτην 

κατηγοριοπούηςη ςχολεύων/μαθητών/εκπαιδευτικών, όπωσ επιχειρεύται από την 

αντιεκπαιδευτικό πολιτικό όπωσ υλοποιεύται με τουσ νόμουσ4692/20 και 4823/21 για την 

αξιολόγηςη. Απευθυνόμαςτε με αγωνύα και αύςθημα ευθύνησ ςε ολόκληρη την κοινωνύα:  

 Θα υπάρχει δημόςιο ςχολείο και δημόςια παιδεύα ό οι κυβερνώντεσ θα αποποιηθούν τησ 

αποκλειςτικόσ ευθύνησ ςτόριξησ του ςχολεύου και θα εμπορευματοποιηθούν τα πϊντα; 

  Θα υπάρχει μόρφωςη και γνώςη ό τα πϊντα θα μετατραπούν ςε λειτουργικϋσ δεξιότητεσ 

που θα αποτιμώνται με ςυνεχεύσ εξετϊςεισ;  

 Θα υπάρχει δημόςια παιδεία για όλουσ/όλεσ ό η διαφοροπούηςη θα πετϊει «απ’ ϋξω» όςουσ 

δεν ϋχουν γεμϊτο πορτοφόλι;  

 Τα ςχολεία θα λειτουργούν δημοκρατικά και ιςότιμα ό θα βρύςκονται ςτην κυριαρχύα 

ενόσ διευθυντό – manager αποκομμϋνου από τον ςύλλογο διδαςκόντων, ανταγωνιζόμενα 

και κατηγοριοποιημϋνα;  

 Θα υπάρχει πλήρησ κρατική χρηματοδότηςη ό θα ψϊχνουμε χορηγούσ, δρόμο που 

ανούγουν οι προβλϋψεισ ϊρθρων του Ν. 4823 ; 

τη μϊχη που δύνουμε αντιμετωπύζουμε τη βύα και τισ απειλϋσ, τον εκφοβιςμό και την 

τρομοκρατύα, την καθοδηγούμενη επύθεςη από Μ.Μ.Ε., τισ δικαςτικϋσ αποφϊςεισ που κρύνουν 

«παρϊνομουσ» τουσ αγώνεσ μασ. Παρ’ όλα αυτϊ μϋχρι ςόμερα ΣΙΠΟΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΩΘΕΙ Η 

Αρ. Πρωτ. 1974 Αθόνα 3/11/2021 
Προσ 
Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



ΑΝΣΙΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΕΝ ΕΦΕΙ ΕΥΑΡΜΟΣΕΙ. Αυτό το ϋχουμε πετύχει με τη ςυλλογικό 

ΕΝΙΑΙΑ και ΜΑΖΙΚΗ μασ ςτϊςη. Σο ϋχουμε πετύχει με την καθολικό μασ ςυμμετοχό ςτην απεργύα 

αποχό που ανϊγκαςε το Τ.ΠΑΙ.Θ. να οδηγηθεύ τρεισ φορϋσ ςτα δικαςτόρια για να την ακυρώςει. 

Σο ϋχουμε πετύχει με την καθολικό μασ ςυμμετοχό ςτην απεργύα τησ 11ησ του Οκτώβρη. Σο ϋχουμε 

πετύχει με την αλληλεγγύη που καθημερινϊ προςλαμβϊνουμε από τουσ εργαζόμενουσ, τουσ 

γονεύσ, τα διεθνό εκπαιδευτικϊ ςυνδικϊτα. 

Σώρα εύναι η ςτιγμό να ξαναδεύξουμε τη δύναμη και την αποφαςιςτικότητα του 

εκπαιδευτικού κινόματοσ. Να ςυςπειρωθούμε ςτον αγώνα για την ακύρωςη τησ διϊλυςησ του 

Δημόςιου χολεύου μϋςω των νόμων τησ αξιολόγηςησ. Να αναδεύξουμε το ενιαίο και μαζικό των 

αποφάςεών μασ. Να υπεραςπιςτούμε την ύπαρξη των υλλόγων και τησ Ομοςπονδύασ.  

Κϊθε ημϋρα που περνϊει, μετϊ την παρϊταςη που ϋδωςε το Τ.ΠΑΙ.Θ. ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ 

για την ολοκλόρωςη των διαδικαςιών εςωτερικόσ αξιολόγηςησ και προγραμματιςμού ϋωσ τισ 12 

Νοεμβρύου, εύναι κρύςιμη. 

Βρύςκεται ςε εξϋλιξη ϋνα ςχϋδιο παρϊκαμψησ των υλλόγων Διδαςκόντων, με ςτόχο να 

γύνουν αναθϋςεισ (βϊςει του ϊρθρου 10 του ν. 4823) ομϊδων και ςχεδύων δρϊςησ, και να 

υλοποιηθούν τα αντιεκπαιδευτικϊ ςχϋδια του Τ.ΠΑΙ.Θ.  

Κϊνουμε ξεκϊθαρο ότι:  

α) ύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα, οι ςύλλογοι διδαςκόντων είναι αυτοί που 

αποφαςίζουν, αποτελώντασ το βαςικό όργανο διοίκηςησ των ςχολικών μονάδων. Κανϋνασ δεν 

ϋχει δικαύωμα να παρακϊμψει τη ςυνεδρύαςη τουσ. Από τη ςτιγμό που ο ςύλλογοσ διδαςκόντων  

ςυνεδριϊςει και αποφαςύςει δεν νομιμοποιείται ΚΑΝΕΝΑΣ να προβεί ςε αναθέςεισ. Η παρϊταςη 

των διαδικαςιών ωσ τισ 12 Νοεμβρύου, αποτελεύ διϊςτημα όπου μπορούν και εύναι αναγκαύο να 

πραγματοποιηθούν οι  ςυνεδριϊςεισ. 

τισ ςυνεδριϊςεισ καταθϋτουμε τα ενιαύα κεύμενα που ϋχει ςτεύλει η Δ.Ο.Ε., τόςο για την 

Αποτύμηςη, όςο και για τον Προγραμματιςμό, χωρύσ τροποποιόςεισ ό διαφοροποιόςεισ. Αυτό, όχι 

γιατύ οι εκπαιδευτικού ςτα ςχολεύα δεν εύναι ικανού να ςκεφτούν, αλλϊ ωσ μϋτρο αντύςταςησ ςτην 

επιδύωξη του Τ.ΠΑΙ.Θ. να αναγκϊςει τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να «παγιδευτούν» ςτισ φόρμεσ 

που απαιτεύ να ςυμπληρωθούν με τισ αντιδημοκρατικϋσ πιϋςεισ που αςκεύ. Καλούμε τουσ 

ςυλλόγουσ διδαςκόντων να αποφαςύςουν να υιοθετόςουν τα κεύμενα αυτϊ και να τα 

καταχωρόςουν ςτο βιβλύο Πρακτικών του ςυλλόγου διδαςκόντων. (Δεύτε αναλυτικϊ το 

ςυνοδευτικό κεύμενο που απϋςτειλε η Δ.Ο.Ε., καθώσ και τα κεύμενα ςε ηλεκτρονικό μορφό).  



την περύπτωςη που η Διεύθυνςη τησ ςχολικόσ μονϊδασ  δε ςυγκαλεύ τον ςύλλογο 

διδαςκόντων, με ςτόχο να προχωρόςει, παρϊνομα, ςε αναθϋςεισ, τότε κϊνουμε χρόςη του 

δικαιώματοσ, βϊςει του οπούου το 1/3 των εκπαιδευτικών ζητϊ τη ςύγκληςη του ςυλλόγου 

διδαςκόντων με ςυγκεκριμϋνο θϋμα και με  ημερομηνύα πριν τισ 12 Νοεμβρύου. Η Διεύθυνςη, τότε, 

υποχρεούται να ςυγκαλϋςει τον ςύλλογο διδαςκόντων ςε ειδικό ςυνεδρύαςη. 

β) Έχουμε όδη επιςημϊνει ότι οι ανυπόγραφεσ και ενυπόγραφεσ «ςυςτϊςεισ» του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

περύ «παρανομύασ και παραβύαςησ του κανονιςτικού πλαιςύου», δεν ϋχουν καμύα νομικό ό 

διοικητικό υπόςταςη, βρύςκονται ϋξω από το κανονιςτικό πλαύςιο των θεςμικών λειτουργιών 

ενόσ ςυλλογικού οργϊνου, παραβιϊζουν κϊθε αρχό ελευθερύαστησ ςκϋψησ και του λόγου, 

αντιβαύνουν την ύδια τη δημοκρατύα. Αποτελούν, τελικϊ, φτηνό απειλό και ϊθλια απόπειρα 

εκφοβιςμού. 

Η απόφαςη των ςυλλόγων διδαςκόντων για χρόςη των ενιαύων κειμϋνων δεν εμπεριϋχει 

κανϋνα ςτοιχεύο παρανομύασ. Η απόφαςη του ςυλλόγου διδαςκόντων, μασ προφυλϊςςει από 

οποιαδόποτε παραχϊραξη. Αντύθετα, παρανομύα εύναι η ϊρνηςη αποδοχόσ ςτη διαδικαςύα 

ςυζότηςησ, τεκμηριωμϋνου γραπτού λόγου και εμπεριςτατωμϋνησ θϋςησ. Παρανομύα αποτελεύ η 

με οποιοδόποτε τρόπο παραχϊραξη τησ απόφαςησ του ςυλλόγου διδαςκόντων.  

Μετϊ τη λόψη τησ απόφαςησ και την καταχώρηςό τησ ςτο βιβλύο Πρακτικών, αυτό πρϋπει να 

αναρτηθεύ και ςτισ πλατφόρμεσ του Ι.Ε.Π. ε περύπτωςη που χωρύσ ςυνεδρύαςη και ϋγκριςη του 

ςυλλόγου διδαςκόντων ϋχει αναρτηθεύ οτιδόποτε ςτισ πλατφόρμεσ του Τ.ΠΑΙ.Θ., αυτό πρϋπει να 

τροποποιηθεύ με βϊςη τισ αποφϊςεισ του ςυλλόγου διδαςκόντων.  

γ) Αν υπϊρχει η παρϊνομη ϊρνηςη καταγραφόσ των αποφϊςεων του ςυλλόγου διδαςκόντων 

ςτο Πρακτικό, τότε κανϋνασ ςυνϊδελφοσ δεν υπογρϊφει Πρακτικό το οπούο δεν περιϋχει 

τισ,νόμιμα, ειλημμϋνεσ αποφϊςεισ. 

δ) τισ περιπτώςεισ (γεγονόσ που απευχόμαςτε) που η απόφαςη του ςυλλόγου διδαςκόντων 

εύναι αντύθετη με τα ενιαύα κεύμενα τησ Δ.Ο.Ε., τότε η μειοψηφούςα ϊποψη μπορεύ δικαιωματικϊ 

να κατατεθεύ ςτα πρακτικϊ ωσ διαφορετικό ϊποψη. (ΠΡΟΟΦΗ: Η ονομαςτικό καταγραφό τησ 

ϊποψησ αποτελεύ δικαύωμα και όχι υποχρεωτικό επιβολό. Κανϋνασ δεν μπορεύ να υποχρεώςει ςε 

ονομαςτικό καταγραφό μιασ ϊποψησ, αν δεν το επιθυμεύ ο εκφραςτόσ τησ ϊποψησ). 

 Συνάδελφοι,   

όςο το Τ.ΠΑΙ.Θ. βλϋπει την ενιαύα και αποφαςιςτικό διϊθεςη του κλϊδου να αντιπαλϋψει 

την αντιεκπαιδευτικό πολιτικό και να υπεραςπύςει τη Δημόςια Εκπαύδευςη, τόςο προχωρϊει 

εκτόσ από τισ απειλϋσ, ςε ανυπόςτατεσ φημολογύεσ, μϋςω «καλοθελητών» 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». Για παρϊδειγμα: 

«ε κϊποιο ςχολεύο ϋςτειλαν πύςω τα ενιαύα κεύμενα…» 

«Κϊποιοσ Διευθυντόσ πόγε να τα αναρτόςει και τον κϊλεςαν από το Τ.ΠΑΙ.Θ…» 

«Η πλατφόρμα δεν δϋχεται τα ενιαύα κεύμενα, τα κοκκινύζει…» 

«Πρϋπει να αλλϊζεισ τα κεύμενα για να τα δεχτεύ η πλατφόρμα…» 

«Όποιοσ/α εκπαιδευτικόσ υπογρϊψει τα ενιαύα κεύμενα θα πληρώςει 3.000€…» 

«Μόνο 250 ςχολικϋσ μονϊδεσ ϋχουν αναρτόςει τα κεύμενα…» 

 

Όλεσ οι παραπϊνω ανυπόςτατεσ φημολογύεσ, αποτελούν απόπειρα παραχϊραξησ τησ 

θϋληςησ των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού κινόματοσ. Τπενθυμύζουμε ότι ϋχουν ςταλεύ 

και οι ςχετικϋσ γνωμοδοτόςεισ τησ νομικόσ ςυμβούλου.Σο γεγονόσ ϊλλωςτε ότι καθημερινό 

πολιτικό εφημερύδα, με δηλωμϋνη τη ςτόριξό τησ ςτην πολιτικό του Τ.ΠΑΙ.Θ. και τησ κυβϋρνηςησ, 

ϋχει όδη αςχοληθεύ δύο φορϋσ ςε πρωτοςϋλιδη αναφορϊ τησ με τισ θϋςεισ τησ Δ.Ο.Ε., δεύχνει τον 

πανικό που επικρατεύ ςτισ υπουργικϋσ επιδιώξεισ και πλατφόρμεσ. Προςπαθούν να μασ 

εκβιϊςουν και να μασ εκφοβύςουν. ΔΕΝ θα τα καταφϋρουν, γιατύ η ςτϊςη μασ αποτελεύ ςτϊςη 

ζωόσ για την κοινωνύα, εύναι αδιϊςπαςτα δεμϋνη με τισ παιδαγωγικϋσ μασ αρχϋσ, με τισ 

εκπαιδευτικϋσ μασ αντιλόψεισ για ΕΝΙΑΙΑ, ΔΗΜΟΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΤ/Ε. Εύναι δεμϋνη 

με την αύςθηςη του κοινωνικού μασ ρόλου. Λειτουργούμε μϋςα ςτην εκπαύδευςη, όχι για να 

ανταγωνιζόμαςτε ο ϋνασ/μια τον ϊλλον/η, ούτε για να ανταγωνύζεται το ϋνα ςχολεύο το διπλανό 

του. Λειτουργούμε για τα καθολικϊ μορφωτικϊ δικαιώματα των μαθητών/τριών μασ . 

  Όπωσ ϋχουμε τονύςει και ςτο ςυνοδευτικό κεύμενο και ςτισ ανακοινώςεισ που ϋχουν 

αποςταλεύ: 

α) Όλοι/εσ οι εκπαιδευτικού μετϋχουν ςε όλεσ τισ ομϊδεσ, χωρύσ διαφοροπούηςη, με ευθύνη 

του ςυλλόγου διδαςκόντων. 

Κανϋνασ νόμοσ δεν απαγορεύει τη ςυγκρότηςη ενιαύασ ομϊδασ. 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. 

β) υντονιςτόσ αναλαμβϊνει ϋνασ ςυνϊδελφοσ ο οπούοσ εκφρϊζει την ϊποψη του 

ςυλλόγου διδαςκόντων. Επιςημαύνουμε ότι όλεσ οι ενϋργειεσ που θα χρειαςτούν το επόμενο 

διϊςτημα, θα πραγματοποιηθούν κεντρικϊ από τη Δ.Ο.Ε. 

γ) το βιβλύο Πρακτικών καταγρϊφονται (ό επικολλώνται) τα κεύμενα τησ Δ.Ο.Ε. για την 

αποτύμηςη και τον προγραμματιςμό. 

Ο αγώνασ μασ πρϋπει να αποκτόςει ακόμη μεγαλύτερη απεύθυνςη ςτην κοινωνύα, τουσ 

εργαζόμενουσ, τουσ γονεύσ. Να δεθεύ με κοινωνικϊ αιτόματα και διεκδικόςεισ. 

ε αυτό το πλαύςιο: 

α) Καλούμε τουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών να οργανώςουν δια ζώςησ και διαδικτυακϊ 

ενημερώςεισ των γονϋων, αξιοποιώντασ το γρϊμμα τησ Δ.Ο.Ε. και αντύςτοιχα γρϊμματα των 

υλλόγων, καθώσ και να προχωρόςουν ςε τοπικϋσ δρϊςεισ. Να διοργανώςουν πλατιϋσ 

ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ για την ενημϋρωςη όλων των ςυναδϋλφων. 

β) Απευθύνουμε κϊλεςμα ςυμπαρϊςταςησ ςε ςυνδικϊτα του Δημόςιου και ιδιωτικού τομϋα, ςτην 

πανεπιςτημιακό κοινότητα και ςτο γονεώκό κύνημα. 

γ) Η Δ.Ο.Ε. διοργανώνει την πρώτη από τισ δημόςιεσ παρεμβϊςεισ τησ προσ την εκπαύδευςη και 

την κοινωνύα με ανοιχτό διαδικτυακό εκδόλωςη για την αξιολόγηςη τισ αμϋςωσ επόμενεσ ημϋρεσ.  

δ) Προχωρούμε ςε πανεκπαιδευτικό απεργιακό ςυλλαλητόριο την (εβδομϊδα 8-13 Νοεμβρύου) για 

να διατρανώςουμε την κοινό μασ θϋληςη για την υπερϊςπιςη του Δημόςιου ςχολεύου ενϊντια 

ςτην αξιολόγηςη/χειραγώγηςη/διϊλυςη τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΕ ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΑ ΜΕΦΡΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ  

 


