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 Ι. Όπσο θαιώο γλσξίδεηε, ε Δηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Ειιάδνο 

ζπληζηά δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή Οξγάλσζε, ε νπνία εθπξνζσπεί 

ην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ζηειερώλνπλ ηηο δεκόζηεο δνκέο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε όιε ηελ Ειιάδα. Με ηελ ηδηόηεηα απηή, 

απνηειεί ππνρξέσζή καο ε πξνάζπηζε ησλ εξγαζηαθώλ ζπκθεξόλησλ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

παξερόκελνπ ζηα Δεκόζηα Σρνιεία έξγνπ θαζώο, σο παηδαγσγνί, 

αληηιακβαλόκαζηε ηε ζεκαζία, πνπ έρεη ε Παηδεία γηα ηελ δηακόξθσζε 

πγηώο ζθεπηόκελσλ θαη ειεύζεξσλ αλζξώπσλ. Ωο εθπαηδεπηηθνί 

πηζηεύνπκε βαζύηαηα ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ζηνλ δεκνθξαηηθό 

δηάινγν, πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ ζεβαζκό ηεο γλώκεο θαη ηεο άπνςεο θάζε 

εκπιεθόκελνπ, ζηνηρεία ηα νπνία δπζηπρώο δελ ζπλαληήζακε κέρξη 



ζήκεξα, ζηηο όπνηεο επαθέο καο καδί ζαο, ηδηαίηεξα δε ζην δήηεκα ηεο 

αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ. Αληηζέησο, ην Υπνπξγείν, ην νπνίν 

εζείο εθπξνζσπείηε ππήξμε απαμησηηθό απέλαληη ζηα αηηήκαηα θαη ηηο 

ζέζεηο καο θαη απέλαληη ζηελ νκνζπνλδία θαη ηνλ θιάδν. 

 

 ΙΙ. Μεηά δε ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ 

αλαθνξηθά κε ηελ λνκηκόηεηα ηεο απεξγίαο απνρήο, πνπ πξνθήξπμε ε 

Δ.Ο.Ε., ζπεύζαηε λα νρπξσζείηε πίζσ από απηήλ, θηάλνληαο ζην ζεκείν 

λα επηθαιεζηείηε όηη ε Δ.Ο.Ε. δελ ζπκκνξθώζεθε πξνο ην πεξηερόκελό 

ηεο, θαηεγνξώληαο καο όηη ζπλερίδνπκε κία απεξγία ε νπνία είρε θξηζεί 

παξάλνκε. 

 Απηό, πνπ ζα πεξηκέλακε λα γλσξίδεηε, ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο ζαο σο 

λνκηθόο, είλαη όηη γηα ηε δηαθνπή ηεο απεξγίαο δελ απαηηνύληαη 

παλεγπξηθέο δειώζεηο αιιά αξθεί ην γεγνλόο, όηη ε νξγάλσζε, πνπ ηελ 

πξνθήξπμε δελ εκκέλεη ζηε ζπλέρηζή ηεο. Οκνίσο, απηό πνπ ζα 

πεξηκέλακε λα μέξεηε, είλαη όηη απόθαζε ηνπ Εθεηείνπ αθνξά κόλν ηελ 

ζπγθεθξηκέλε απεξγία θαη δελ απνηειεί ηξνρνπέδε ζε νπνηαδήπνηε 

πξάμε, ζηάζε ή ζπκπεξηθνξά επηιέμεη ε νξγάλσζε θαη ηα κέιε ηεο λα 

ηεξήζεη απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ Υπνπξγείνπ ζαο. Ελ νιίγνηο, θπξία 

Υπνπξγέ, ην Εθεηείν δελ έθξηλε όηη ε αμηνιόγεζε ηελ νπνία πξνσζείηε κε 

ηόζν πάζνο, είλαη λόκηκε θαη ρξήζηκε γηα ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, όπσο 

αβάζηκα επηθαιείηαη ν Γ.Γ. θύξηνο Κόπηζεο θαη ηα θίια πξνζθείκελα ζε 

εζάο ειεθηξνληθά θαη έληππα Μ.Μ.Ε. Αληηζέησο, έθξηλε όηη ε απεξγία 

έπξεπε λα έρεη πξνθεξπρζεί από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Οξγάλσζεο θαη 

απέξξηςε ην αίηεκά ζαο λα θεξπρζεί ε απεξγία καο θαηαρξεζηηθή. 

 Καη αθνύ επηρεηξήζαηε κε γεληθέο θαη αόξηζηεο αλαθνξέο λα 

ζπλδέζηε ην θείκελν ζέζεσλ, πνπ απέζηεηιε ε Δ.Ο.Ε. ζηα κέιε ηεο πξνο 

αμηνπνίεζε, κε ηελ, θεξπρζείζα σο παξάλνκε, απεξγία, 

θαηαζπθνθαληώληαο ηελ νκνζπνλδία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ καδηθά 

ζπκκεηείραλ ζε απηήλ, ζπλερίδεηε ζηνλ νιηζζεξό θαηήθνξν πνπ έρεηε 

επηιέμεη,  απεηιώληαο ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, πξνζπαζώληαο κε ηνλ 

ηξόπν απηό λα επηβάιεηε ηελ ζέζε ζαο, ιεζκνλώληαο, όηη όινη καο έρνπκε 



ην αλαθαίξεην ζπληαγκαηηθό δηθαίσκα λα δηακνξθώλνπκε ηελ άπνςή καο 

ειεύζεξα θαη εμίζνπ ειεύζεξα λα ηελ εθθξάδνπκε εληόο ησλ νξίσλ ηνπ 

λόκνπ. 

 Θα πεξηκέλακε, νκνίσο, λα γλσξίδεηε, όηη θαλείο δελ είλαη ππεξάλσ 

ησλ λόκσλ, πνπ κε ηόζε αζάθεηα επηθαιείζηε ζηνλ δεκόζην ιόγν ζαο. 

Πξνζθάησο δε, ιάβακε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ εγγξάθσλ, πνπ 

απέζηεηιε ζε Σπιιόγνπο Δηδαζθόλησλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θύξηνο 

Κόπηζεο, κε ζέκα «Αμηνιόγεζε Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Σρνιηθήο 

Μνλάδαο». Σηα ελ ιόγσ έγγξαθα, γίλεηαη ιόγνο πεξί αλάξηεζεο ζηελ 

πιαηθόξκα ηνπ Ι.Ε.Π. πξνδηαηππσκέλνπ θεηκέλνπ θαη εθθέξεηαη θξίζε 

πεξί ηνπ εάλ ε αλάξηεζε απηή, «πιεξνί ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο, 

πνπ ζέηεη ην ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην ελ ζπλόισ». Καηέιεγε δε ζην 

ζπκπέξαζκα, όηη «δελ είλαη ζύλλνκε θαη ηειηθώο ζεσξείηαη κε γελόκελε».  

 Καη’ αξρήλ, εληππσζηάδεη ηνπιάρηζηνλ ην γεγνλόο, όηη ν θύξηνο 

Κόπηζεο, όπσο θαη ζρεηηθέο εγθύθιηνη ηνπ Υπνπξγείνπ, επηθαιείηαη 

«παξάβαζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ ελ ζπλόισ», ρσξίο θακία 

ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ησλ δηαηάμεσλ, πνπ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, 

παξαβηάδνληαη. Πεξαηηέξσ, ζα πεξίκελε θαλείο, όηη ν θύξηνο Κόπηζεο ζα 

είρε πξσηίζησο ειέγμεη ηα όξηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, πξηλ πξνρσξήζεη 

ζηελ απνζηνιή εγγξάθσλ, πνπ ζπληζηνύλ ζηελ νπζία ηνπο πξάμε 

ινγνθξηζίαο. Γηαηί θαιώο γλσξίδεηε θύξηε Γεληθέ Γξακκαηέα, όηη 

αξκνδηόηεηα ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξαθηηθώλ ησλ Σπιιόγσλ 

Δηδαζθόλησλ δελ ζαο απνλέκεηαη νύηε από ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Υπνπξγείνπ νύηε από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 επ. ηνπ λ. 4692/2020. 

Καηά ηνύην δε, έρεηε παξαβεί ην θαζήθνλ ζαο, όπσο πεξηγξάθεηαη από ηνλ 

λόκν θαη ηνύην πέξα από αληηδεκνθξαηηθό είλαη θαη πνηληθά θνιάζηκν. 

 Καη επεηδή, δπζηπρώο θαλέλα κέηξν, δελ δηαζέηεηε πιένλ ζηνλ 

δεκόζην  ιόγν ζαο, ζε βίληεν, πνπ αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν θαηαγξάθεηαη 

ε δεκόζηα ηνπνζέηεζή ζαο, ζε ζπλάληεζε κε ζηειέρε εθπαίδεπζεο ζηηο 1-

11-2021, ζηελ νπνία εκκέλεηε ζηε ζηξεβιή άπνςε, όηη ην Εθεηείν έθξηλε ηε 

λνκηκόηεηα ηεο αμηνιόγεζεο, θαηεγνξείηε ηελ Δ.Ο.Ε. όηη, δήζελ, 

παξαλόκσο ελεξγεί θαη, ηέινο, επηρεηξείηε λα παξνπζηάζεηε γηα κία αθόκα 



θνξά ηελ απνζηνιή ηνπ θεηκέλνπ ζέζεσλ θαη ηε ρξήζε απηνύ από ηνπο 

Σπιιόγνπο Δηδαζθόλησλ, σο ελέξγεηα αληηδεκνθξαηηθή θαη παξάλνκε, κε 

επζείεο αλαθνξέο ζηελ ηέιεζε πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ.  

Παξαζέηνπκε ην ζρεηηθό ρσξίν ηεο ηνπνζέηεζεο ζαο, πνπ επηπρώο 

γηα εκάο ζπεύζαηε λα αλαξηήζεηε ζην δηαδίθηπν: «Όηαλ βγάδεηο έλα λόκν, 

θάπνηνη πξνζθεύγνπλ ζηα δηθαζηήξηα ή ζε κεζόδνπο, λα κελ ηηο 

ραξαθηεξίζσ, ζε άιιεο κεζόδνπο ελ πάζε πεξηπηώζεη. Τα δηθαζηήξηα 

βγαίλνπλ θαη ζνπ ιέλε λαη, ηα Εθεηεία βγαίλνπλ θαη ζνπ ιέλε λαη θαη 

εμαθνινπζείο λα κελ ηεξείο ην λόκν, θάπνηε πξέπεη λα ππάξρεη εθαξκνγή 

ησλ λόκσλ. Εγώ ηνπιάρηζηνλ πξνζσπηθά πνπ γαινπρήζεθα ζε έλα 

επλνκνύκελν θξάηνο πνπ ζέβεηαη ηνπο λόκνπο θαη πξνζσπηθά εγώ ζέισ λα 

ηνπο ζέβνκαη θαη εθηηκώ θαη ηνπο ζέβνκαη κέρξη έλα βαζκό, δελ κπνξώ λα 

θαληαζηώ όηη έξρνκαη ζε αληίζεζε κε ην λόκν θαη ζέισ λα ππεξηζρύζεη 

απηό ην πξάγκα θαη λα κελ ην αθνύζσ θαη λα κπσ κπξνζηά. Όρη. Εάλ δελ 

ηεξήζσ ην λόκν πξέπεη λα έρσ θάπνηεο ζπλέπεηεο. Δελ κπνξεί λα ζπκβεί 

απηό. Κπθινθόξεζε ινηπόλ ηώξα ηειεπηαία έλα θαζόλ θείκελν. Θεσξώ θαη 

απηή κηα κνξθή πνιέκνπ ζηα ραξαθώκαηα πνπ ζαλ ελέξγεηα, όηαλ είζαη 

εθπαηδεπηηθόο, δελ ζέισ λα θξίλσ απηό ην πξάγκα, ζα πσ κόλν απηό, πνπ 

γαινπρείο κηα γεληά  θαη ζηελ νπζία ρεηξαγσγείο εθπαηδεπηηθνύο, απηό 

ζεκαίλεη όηη δελ ζέιεηο ειεύζεξνπο αλζξώπνπο θαη’ επέθηαζε. Έηζη ην 

θξίλσ εγώ. Δηθαίσκά κνπ. Τν αθήλσ απηό εδώ. Τν ιέσ ελ πιήξε γλώζε 

θαη θπζηθά ην ιέσ θαη δεκόζηα. Πέξα από απηό όκσο είκαζηε κπξνζηά ζε 

κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ θάπνηνη βγάιαλε ην θαζόλ απηό. Τν πξνηππσκέλν 

θείκελν. Εθεί ινηπόλ έξρεηαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ιέεη απηό δελ είλαη 

ζύλλνκν παξαθαιώ. Μέρξη ηηο 12 ηνπ κελόο κπείηε ζηελ πιαηθόξκα θαη 

βάιηε ην θείκελν ην νπνίν πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλν γηα ηε ζρνιηθή 

ζαο κνλάδα όπσο πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. Εάλ θάπνηνη απνθαζίζνπλ λα 

θάλνπλ θάηη άιιν, θαη’ αξρήλ δελ είλαη ζέκα ζπδήηεζεο. Δελ κπνξεί λα 

ηεζεί ζέκα. Είλαη ππόινγνο ν Δηεπζπληήο, άζρεηα εάλ εκείο δελ ην 

ςάρλνπκε ηόζν πνιύ, εάλ θαζίζεη λα ζπδεηήζεη πνην θείκελν ζα βάινπκε. 

Όηαλ ε λνκνζεζία ιέεη ζα βάιεηο απηό, νη ζύιινγνη δηδαζθόλησλ 

ζπλέξρνληαη κε κηα ζεκαηνινγία, ην μέξεηε, πνπ δελ αληίθεηηαη ζηε 



λνκνζεζία. Όηαλ έξρνκαη λα ζπδεηήζσ έλα ζέκα πνπ ε λνκνζεζία ην 

πξνβιέπεη ήδε, δελ έρσ δηθαίσκα λα ην ζπδεηήζσ. Καη κόλν ε ζπδήηεζε 

πνην ζα αλεβάζσ, είλαη ιαλζαζκέλε θαη πξέπεη λα είλαη ππόινγνο ν 

δηεπζπληήο ζρνιείνπ. Αιιά θαη απηό λα γίλεη αθόκε, έρνπκε πξνβιέςεη ζηε 

λνκνζεζία πνπ ιέεη όηη ζηελ πεξίπησζε απηή ν Δηεπζπληήο αλαξηά ηελ δηθή 

ηνπ έθζεζε αμηνιόγεζεο, πξνγξακκαηηζκό θιπ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Ι.Ε.Π. 

θαη ζε δεύηεξε θάζε κεηά θάλεη ην πξαθηηθό, όπνπ θαηαγξάθεη πνηνο 

ζπκκεηέρεη θαη πνηνο δελ ζπκκεηέρεη. Δειαδή ζέισ λα πσ όηη είζηε 

ππνρξεσκέλνη αλεμάξηεηα από ηελ απόθαζε Σπιιόγνπ, κπνξεί θάπνηνο λα 

πεη όηη εγώ δελ ζέισ λα αθνύζσ έλα λόκν, δηθαίσκά κνπ, δελ μέξσ ηη ζέιεη 

λα πεη, πνπ δελ είλαη λόκηκν θαη δελ ζπκκεηέρσ θαη θεύγσ». Εθεί ινηπόλ 

πξέπεη λα έξζεη έλα ππεύζπλν θξάηνο θαη λα πάξεη κηα ζηάζε. Εκείο απηό 

πνπ δεηάκε, ην λόκηκν από εζάο, όηη πξέπεη λα θάλεηε έλα πξαθηηθό θαη λα 

γξάςεηε πνηνη θαη πόζνη. Απηνί ζπκκεηείραλ, απηνί δελ ζπκκεηείραλ, απηνί 

αξλνύληαη. Θα ζηείιεηε ην πξαθηηθό απηό ζηε Δηεύζπλζε  θαη ε Δηεύζπλζε 

ζα ην ζηείιεη ζε εκάο. Εθεί ζα δνύκε ηα κέηξα, γηαηί ζην λόκν πξνβιέπεηαη 

όηη είλαη πεηζαξρηθό αδίθεκα ην λα κε ζπκκεηέρεηο, ή λα εκπνδίδεηο ηε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο».  

 

 ΙΙΙ. Απηά είπαηε ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη απηά ζπεύζαηε λα δώζεηε 

ζηε δεκνζηόηεηα, ζπθνθαληώληαο ηελ νκνζπνλδία θαη εθηνμεύνληαο 

«θνύθηεο» απεηιέο ζηνπο Σπιιόγνπο Δηδαζθόλησλ. Εθ ηνπ ξόινπ καο, 

σζηόζν, σο ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ζε κία θνηλσλία, πνπ παιεύνπκε  

λα παξακείλεη δεκνθξαηηθή είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζαο επηζεκάλνπκε, 

όηη  

(α) θαλέλαο δεκόζηνο ππάιιεινο δελ κπνξεί λα δησρζεί γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ή νπζηαζηηθή άπνςε, πνπ εθθξάδεη ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ  

(β) Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηελ άπνςε πνπ δηαηππώλεη έλα 

ζπιινγηθό όξγαλν, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη δπλαηόηεηα ηεξαξρηθνύ ειέγρνπ 

εθ ηνπ λόκνπ απαγνξεύεηαη θαη ζπληζηά ινγνθξηζία  



(γ)  νπδεκία αξκνδηόηεηα ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξαθηηθώλ 

ησλ Σπιιόγσλ Δηδαζθόλησλ ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιόγεζεο δελ ζαο 

αλαγλσξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 επ. ηνπ λ. 4692/2020  

(δ) ν ηξόπνο, κε ηνλ νπνίν δηακνξθώλεηαη ε άπνςε ηνπ Σπιιόγνπ 

Δηδαζθόλησλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

επηιέγεη λα ιάβεη ππόςε ηνπ δηακνξθώλνληαο ην πξαθηηθό ηνπ, δελ 

απνηειεί ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί λα ειεγρζεί από ην Υπνπξγείν, ζηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

Επεηδή ε Δ.Ο.Ε., παξά ηα όζα καο θαηαινγίδεηε, είλαη θαη παξακέλεη 

πξνζεισκέλε ζηε λνκηκόηεηα αιιά θαη ζηε δεκνθξαηία, ζαο θαινύκε λα 

απέρεηε από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ε νπνία αθελόο παξαβηάδεη ηνλ λόκν 

θαη αθεηέξνπ επηρεηξεί λα εθθνβίζεη ηα κέιε ησλ Σπιιόγσλ Δηδαζθόλησλ 

θαηά ηε δηακόξθσζε θαη έθθξαζε ηεο άπνςήο ηνπο. Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αζθήζνπκε όια ηα λόκηκα 

δηθαηώκαηά καο, δεηώληαο κεηαμύ άιισλ ηελ πνηληθή δίσμε όζσλ, κε 

πιήξε ζπλείδεζε, ζηνλ βσκό πνιηηηθώλ ζθνπηκνηήησλ παξαβηάδνπλ ηνλ 

λόκν, θαηαζπθνθαληώληαο ηε Δηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία θαη ηνλ θιάδν ησλ 

Εθπαηδεπηηθώλ. 

Επειδή ηα αλσηέξσ είλαη λόκηκα, βάζηκα θαη αιεζή. 

Επειδή νθείιεηε λα απέρεηε από θάζε ελέξγεηα, όπσο αλσηέξσ 

πεξηγξάθεηαη. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

 ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΟΜΑΣΕ, καηαγγέλλονηας ηελ παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά ζαο.  

 Α ΚΑΛΟΤΜΕ λα απέρεηε από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, ε νπνία 

αθελόο παξαβηάδεη ηνλ λόκν θαη αθεηέξνπ επηρεηξεί λα εθθνβίζεη ηα κέιε 

ησλ Σπιιόγσλ Δηδαζθόλησλ θαηά ηε δηακόξθσζε θαη έθθξαζε ηεο 

άπνςήο ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 33 επ. λ. 

4692/2020. 



 Α ΚΑΛΟΤΜΕ λα απέρεηε από νπνηαδήπνηε πξνζβιεηηθή εηο 

βάξνο ηεο Δ.Ο.Ε. αλαθνξά, πνπ ζίγεη ην θύξνο ηεο νξγάλσζεο θαη 

ζπθνθαληεί απηήλ ζηα κέιε ηεο αιιά θαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

 Ε ΑΝΣΙΘΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ, ζα αζθήζνπκε ηα εθ ηνπ λόκνπ 

δηθαηώκαηα εκώλ θαη ησλ κειώλ καο, πξνβαίλνληαο ζε θάζε λόκηκε 

ελέξγεηα. 

 Αξκόδηνο δηθαζηηθόο Επηκειεηήο εληέιιεηαη λα επηδώζεη, λνκίκσο, 

ηελ παξνύζα, πξνο νπο αύηε απεπζύλεηαη πξνο γλώζε ηνπο θαη δηα ηαο 

λνκίκνπο ζπλεπείαο, αληηγξάθσλ.  

 

Αζήλα, 3 Ννεκβξίνπ 2021 

 

 

 


