
 

Θϋμα: Η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. εξαντλεύ την «εφευρετικότητϊ» τησ ςε 

παρϊνομεσ εντολϋσ προσ τα ςτελϋχη εκπαύδευςησ. Τουσ γυρύζουμε, ενωμϋνοι, 

την πλϊτη. Δεν διχαζόμαςτε. Εύμαςτε όλοι μαζύ ςτον κοινό αγώνα για την 

υπερϊςπιςη του δημόςιου ςχολεύου. 

 

 Εύναι κϊτι παραπϊνω από ςαφϋσ ότι η,  πανικόβλητη,  πολιτικό ηγεςύα 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. αδυνατώντασ να αντιμετωπύςει την αποφαςιςτικό, μαζικό και 

ςυλλογικό ςτϊςη των εκπαιδευτικών, μϋςα από τισ αποφϊςεισ των ςυλλόγων 

διδαςκόντων ςε ςχϋςη με τον Απολογιςμό του ςχ. ϋτουσ 2020-21 και τον 

Προγραμματιςμό του 2021-22, εξαντλεύ την «εφευρετικότητϊ» του ςε 

παρϊνομεσ προφορικϋσ «εντολϋσ» προσ τα ςτελϋχη εκπαύδευςησ να αγνοόςουν 

τισ παραπϊνω αποφϊςεισ και να λειτουργόςουν ωσ τυφλϊ εκτελεςτικϊ όργανϊ 

τησ.  

Σε ςυνδυαςμό με τα παραπϊνω, o, αναρμόδιοσ επύ του θϋματοσ, Γ.Γ. ΤΟΥ 

Υ.ΠΑΙ.Θ. απϋςτειλε και πϊλι ςτα ςχολεύα (χθεσ, 10/11/2021) το όδη γνωςτό από 

τησ 26/10/2021 ϋγγραφο με θϋμα: «Οδηγύεσ για την αξιολόγηςη Εκπαιδευτικού 

Έργου Σχολικόσ Μονϊδασ». Πρόκειται για την ύδια ανεπιτυχό και εξωθεςμικό 

προςπϊθεια εκφοβιςμού και εκβιαςμών. Κανϋνασ εκπαιδευτικόσ, κανϋνασ 

ςύλλογοσ διδαςκόντων δεν τρομϊζει από τισ κούφιεσ και παρϊνομεσ απειλϋσ 
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του Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι ςύλλογοι διδαςκόντων δεν αποςύρουν τα ενιαύα 

κεύμενα που εύναι αναρτημϋνα ςτην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. τα οπούα δεν 

μπορούν, από αναρμόδιουσ, να χαρακτηρύζονται, αυθαύρετα, ωσ «μη 

γενόμενα». Δεν προχωρούν ςε καμύα αλλαγό. Οι εκπαιδευτικού τησ 

πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ ενωτικϊ και αποφαςιςτικϊ ςυςπειρωμϋνοι γύρω 

από την ομοςπονδύα τουσ θα απαντόςουν και πϊλι ςτισ απειλϋσ του με 

ςυγκροτημϋνη ςτϊςη.  

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ διευθυντϋσ/ντριεσ και προώςταμϋνουσ/εσ των 

ςχολικών μονϊδων με παρρηςύα, αύςθημα ευθύνησ, ςυναδελφικότητα και 

αξιοπρϋπεια να αρνηθούν να εκτελϋςουν και τισ παρϊνομεσ προφορικϋσ 

«εντολϋσ» που από χθεσ δϋχονται ςυντονιςμϋνα από κϊποιουσ, πλόρωσ 

αναρμόδιουσ (με βϊςη το νομοθετικό πλαύςιο αυτοαξιολόγηςησ-αξιολόγηςησ) 

Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ καθ’ υπόδειξη του Γενικού Γραμματϋα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Εντολϋσ που φτϊνουν και ςτο ςημεύο να ζητούν, ωσ μορφό εκφοβιςμού, να 

καταγραφούν ςτα πρακτικϊ του ςυλλόγου διδαςκόντων, αντύ ποςοτικϊ, 

ονομαςτικϊ οι ψόφοι των ςυναδϋλφων, κϊτι που δεν προβλϋπεται από καμύα 

διϊταξη τησ ςχετικόσ νομοθεςύασ και φυςικϊ καλούμε τουσ ςυναδϋλφουσ να 

αρνούνται να υπογρϊψουν τϋτοια πρακτικϊ και να καταγγϋλλουν τα 

περιςτατικϊ ςτον Σύλλογο Εκπαιδευτικών τησ περιοχόσ τουσ. 

 Η καλλιϋργεια εκ μϋρουσ τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. τησ 

παραπλανητικόσ αντύληψησ ότι τα ενιαύα κεύμενα, αποτϋλεςμα τησ 

ςυντεταγμϋνησ ςτϊςησ των εκπαιδευτικών, εύναι παρϊνομα και ότι όςοι τα 

αναρτόςουν ςτισ πλατφόρμεσ του Ι.Ε.Π. θα εύναι υπόλογοι και θα τιμωρηθούν, 

εύναι καθαρό τρομοκρατύα και χρηςιμοποιεύται με τον γκαιμπελύςτικο τρόπο 

που χρηςιμοποιεύται γιατύ δεν ϋχει καμύα νομικό βϊςη.  

Οι φαιδρϋσ γενικόλογεσ αναφορϋσ ςε παρανομύα εύναι ανϊξιεσ λόγου. Γι 

αυτό και το Υ.ΠΑΙ.Θ. με εκβιαςμούσ και  πιϋςεισ προςπαθεύ να χρηςιμοποιόςει 

με ϊθλιο τρόπο τουσ διευθυντϋσ/ντριεσ και προώςταμϋνουσ/εσ των ςχολικών 

μονϊδων «ςτόνοντϊσ» τουσ απϋναντι ςτουσ ςυναδϋλφουσ τουσ. Τουσ 

χρηςιμοποιεύ ωσ αναλώςιμουσ ωθώντασ τουσ ςτη διϊπραξη του αδικόματοσ τησ 

παρϊβαςησ καθόκοντοσ, αφού αρνούνται να υλοποιόςουν τισ, καθόλα νόμιμεσ, 



αποφϊςεισ των ςυλλόγων διδαςκόντων (ϊρθρο 37 του ΦΕΚ 1340/2002 «15. Οι 

αποφϊςεισ του Συλλόγου των διδαςκόντων  λαμβϊνονται πϊντοτε, μϋςα ςτα 

όρια τησ αρμοδιότητϊσ του, εύναι δεςμευτικϋσ για όλουσ, ςύμφωνα ,με τισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ, και υλοποιούνται ,με ευθύνη του Διευθυντό του ςχολεύου.»). 

Δυςτυχώσ, κϊποιοι δεν αντιλαμβϊνονται την παγύδα που ςτόνει το Υ.ΠΑΙ.Θ. με 

αποτϋλεςμα να βρύςκονται όδη αντιμϋτωποι με εξώδικα ςυλλόγων 

εκπαιδευτικών και καταγγελύεσ.  

Εύναι, δε, αύολο και νομικϊ αςτόρικτο να επικαλούνται, ςτην απϋλπιδα 

προςπϊθειϊ τουσ να παρεμποδύςουν τισ ςυνεδριϊςεισ και τισ αποφϊςεισ των 

ςυλλόγων διδαςκόντων, την αναφορϊ του Π.Δ. 79/2017 ότι «θϋματα που 

ρυθμύζονται από την υφιςτϊμενη εκπαιδευτικό νομοθεςύα ό εύναι αντύθετα από 

τουσ νόμουσ και τισ κεύμενεσ διατϊξεισ δεν μπορούν να αποτελϋςουν αντικεύμενα 

ςυζότηςησ κατϊ τισ ςυνεδριϊςεισ», αφού ακόμα και οι Ν.4692/2020 και 4823/2021, 

η Υ.Α. 108906/10-09-2021 αλλϊ και οι οδηγύεσ του Ι.Ε.Π. ρητϊ αναφϋρουν ότι η 

γενικό εκτύμηςη του ϋργου και των λειτουργιών τησ ςχολικόσ μονϊδασ του 

προηγούμενου ϋτουσ 2020-2021 που αποτελεύ τη βϊςη τησ ϋκθεςησ εςωτερικόσ 

αξιολόγηςησ και ο ςυλλογικόσ προγραμματιςμόσ εύναι ϋργο του Συλλόγου 

Διδαςκόντων κϊθε ςχολικόσ μονϊδασ. Επομϋνωσ οι διευθυντϋσ καμύα 

αρμοδιότητα δεν ϋχουν για τον ϋλεγχο του περιεχομϋνου των κειμϋνων που 

ανεβαύνουν ςτην πλατφόρμα του ΙΕΠ παρϊ μόνο ότι υποχρεούνται να 

διαςφαλύςουν ότι ανεβαύνουν τα κεύμενα που αποφαςύζουν οι Σύλλογοι 

Διδαςκόντων, του οπούου αποτελούν αναπόςπαςτα μϋλη, κι εκεύ εξαντλεύται η 

αποκλειςτικό τουσ αρμοδιότητα. 

Αποςτομωτικό, επύςησ, απϊντηςη ςτην ϊθλια τακτικό τησ πολιτικόσ 

ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποτελούν οι ύδιεσ οι διατϊξεισ του νόμου 4692/2020 του 

οπούου η Δ.Ο.Ε. ϋχει ζητόςει και επιδιώκει την κατϊργηςη αλλϊ η ύδια η 

πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. παριςτϊνει ότι δεν γνωρύζει...  

Συγκεκριμϋνα ςτο ϊρθρο 35 προβλϋπεται ότι «Οι Συντονιςτϋσ 

Εκπαιδευτικού Έργου λαμβϊνουν γνώςη του περιεχομϋνου τησ ϋκθεςησ του 

ετόςιου ςυλλογικού προγραμματιςμού του εκπαιδευτικού ϋργου και του 

ςχεδιαςμού δρϊςεων επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ, καθώσ και τησ ετόςιασ 



απολογιςτικόσ ϋκθεςησ του ϋργου των ςχολικών μονϊδων των οπούων ϋχουν την 

παιδαγωγικό ευθύνη, αμϋςωσ με την ανϊρτηςό τουσ ςτην ειδικό ηλεκτρονικό 

εφαρμογό τησ παρ. 9 του ϊρθρου 47. Οι Συντονιςτϋσ Εκπαιδευτικού Έργου, 

λαμβϊνοντασ υπόψη τισ υφιςτϊμενεσ υποδομϋσ και τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ 

κϊθε ςχολικόσ μονϊδασ, διατυπώνουν παρατηρόςεισ επύ των εκθϋςεων αυτών, 

καθώσ και προτϊςεισ υποςτόριξησ και βελτύωςησ, οι οπούεσ όςον αφορϊ ςτισ 

εκθϋςεισ προγραμματιςμού, λαμβϊνονται υπόψη κατϊ το τρϋχον ςχολικό ϋτοσ, 

ενώ, όςον αφορϊ ςτισ απολογιςτικϋσ εκθϋςεισ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ, 

λαμβϊνονται υπόψη κατϊ τον προγραμματιςμό του επόμενου ςχολικού ϋτουσ, από 

τισ αντύςτοιχεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ. Οι παρατηρόςεισ και προτϊςεισ αυτϋσ για κϊθε 

ςχολικό μονϊδα γνωςτοποιούνται αμελλητύ ςτον ςύλλογο διδαςκόντων τησ 

οικεύασ ςχολικόσ μονϊδασ και ςτο οικεύο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μϋςω τησ ειδικόσ ηλεκτρονικόσ 

εφαρμογόσ τησ παρ. 9 του ϊρθρου 47 ό ϊλλο πρόςφορο μϋςο. Ακολούθωσ, ςύνοψη 

των εν λόγω παρατηρόςεων και προτϊςεων των Συντονιςτών Εκπαιδευτικού 

Έργου αναρτώνται αμελλητύ ςτην ιςτοςελύδα του οικεύου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρύσ 

αναφορϋσ ςε ςυγκεκριμϋνα ςχολεύα, καθώσ και ςτην ειδικό ηλεκτρονικό 

εφαρμογό τησ παρ. 9 του ϊρθρου 47». 

Από τα παραπϊνω, εύναι ςαφϋσ ότι ακόμα και ο καθ’ ύλην αρμόδιοσ 

(Συντονιςτόσ Εκπαιδευτικού Έργου) δεν μπορεύ να απαιτόςει ςυνολικό 

απόςυρςη του Απολογιςμού (αυτό που απαιτεύ το Υ.ΠΑΙ.Θ. από τουσ 

διευθυντϋσ) αλλϊ μόνο παρατηρόςεισ, προκειμϋνου να ληφθούν υπόψη από 

τον ςύλλογο διδαςκόντων, μπορεύ να κϊνει. 

Ασ τελειώνουμε, επιτϋλουσ, με τισ απαρϊδεκτεσ πρακτικϋσ τησ πολιτικόσ 

ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. που  ςε ελεύθερη μετϊφραςη των πρακτικών του Νϋρωνα 

παρακολουθεύ τα εργαςτόρια δεξιοτότων διϊςωςησ εγκλωβιςμϋνων μαθητών 

ςτα πλημμυριςμϋνα προαύλια ςχολεύων, τισ ηρωικϋσ ενϋργειεσ εκπαιδευτικών 

να ςώζουν τισ ζωϋσ μαθητών ςε ςχολικϊ κτόρια που καταρρϋουν και τα 

πειρϊματα με τισ ζωϋσ ςυνωςτιςμϋνων μαθητών κι εκπαιδευτικών ςε ςχολεύα 

με χιλιϊδεσ κρούςματα covid-19 κοροώδεύοντασ, για ϊλλη μια φορϊ, ολόκληρη 

την κοινωνύα ιςχυριζόμενη ότι δεν υπϊρχει πρόβλημα ςτα ςχολεύα αφού «μόνο 

6 τμόματα εύναι κλειςτϊ πανελλαδικϊ, λόγω covid-19», τη ςτιγμό που 



γνωρύζουμε πολύ καλϊ ότι εφαρμόζει, πϋρα από κϊθε λογικό, υγειονομικϊ 

πρωτόκολλα όπου για να κλεύςει τμόμα πρϋπει να νοςεύ το 50 + 1 των μαθητών 

του τμόματοσ, δηλαδό ςτουσ 25 μαθητϋσ οι 13. Τησ πολιτικόσ ηγεςύασ που 

βιϊζεται να ξεμπερδεύει με την κατϊταξη των δημόςιων ςχολεύων. Τησ 

πολιτικόσ ηγεςύασ που ςπϋρνει τον διχαςμό μϋςα ςτουσ ςυλλόγουσ 

διδαςκόντων με τισ επικύνδυνεσ πρακτικϋσ του και τισ διατϊξεισ του ν.4823/21.  

Τουσ γυρύζουμε ενωμϋνοι την πλϊτη. Οι διευθυντϋσ/ντριεσ και 

προώςτϊμενοι/εσ των ςχολικών μονϊδων αποτελούν αναπόςπαςτα μϋλη των 

ςυλλόγων διδαςκόντων. Η Διδαςκαλικό Ομοςπονδύα Ελλϊδασ ςτηρύζει και 

καλύπτει με υπευθυνότητα τα μϋλη τησ, όπωσ πϊντα πρϊττει, απϋναντι ςτην 

αυθαιρεςύα και την παρανομύα τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και όςουσ την 

ακολουθούν. 

Δεν διχαζόμαςτε. Εύμαςτε όλοι μαζύ ςτον κοινό αγώνα για την 

υπερϊςπιςη του δημόςιου ςχολεύου. 

 


