
 

 
 

 

 

 

 

Θϋμα: Ο αυταρχιςμόσ και ο διοικητιςμόσ δεν ϋχουν θϋςη ςτα ςχολεύα. 

Υπεραςπιζόμαςτε τη δημοκρατικό λειτουργύα τουσ με ςεβαςμό από όλουσ ςτισ 

ςυλλογικϋσ αποφϊςεισ των ςυλλόγων διδαςκόντων για τα ενιαύα κεύμενα. 

 

Οι εκπαιδευτικοί ςυνεχίζουν να δίνουν καθημερινά τη μάχη τησ 

υπεράςπιςησ του δημβςιου ςχολείου και να αγωνίζονται ώςτε να αποτραπεί η  

επιχειρογμενη κατηγοριοποίηςη των ςχολείων μέςω τησ  αξιολβγηςησ των 

ςχολικών μονάδων των νβμων 4692/20 και 4823/21.    

 Κυβέρνηςη και υπουργείο παιδείασ για μια ακβμη φορά ςτέκονται 

απέναντι ςτισ ανάγκεσ των μαθητών και των εκπαιδευτικών επιλέγοντασ το 

δρβμο τησ επιβολήσ και του αυταρχιςμογ με την αξιοποίηςη δικαςτικών 

προςφυγών, ςυκοφαντιών αλλά και άςκηςη ςυνεχογσ πίεςησ, επιχειρώντασ να 

καλλιεργήςουν κλίμα φββου και τρομοκρατίασ ςτα ςχολεία.  

Οι τοποθετήςεισ του Γενικογ Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείασ κ. 

Κβπτςη κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών ςυναντήςεων ςτισ 17 και 18/10 με 

βςεσ/ουσ προαςτανται ςτισ ςχολικέσ μονάδεσ ςτβχο είχαν βχι να πείςουν για την 

αποτελεςματικβτητα τησ διαδικαςίασ που προβλέπεται για την αξιολβγηςη τησ 

ςχολικήσ μονάδασ, αλλά να δώςουν κατευθγνςεισ για την επιβολή τησ, 

απειλώντασ βςουσ ςυλλβγουσ διδαςκβντων δεν τισ ακολουθήςουν. Τα 

υποτιμητικά ςχβλια για τα ςυνδικάτα και  τουσ εκπαιδευτικογσ που επιλέγουν 

τα ενιαία κείμενα ςτβχο είχαν να οριοθετήςουν τη ςτάςη των 

διευθυντών/ντριών και προΰςταμένων ςχολικών μονάδων απέναντι ςτισ 

ςχετικέσ αποφάςεισ των ςυλλβγων διδαςκβντων.   

 Τισ τελευταίεσ ημέρεσ, έχουν αναφερθεί κρογςματα ςοβαρών πιέςεων 

και περιπτώςεισ που δεν γίνεται ςεβαςτή  η απβφαςη των Συλλβγων 

Διδαςκβντων να επιλέξουν να αναρτηθογν τα ενιαία κείμενα ςτην πλατφβρμα 

του Ι.Ε.Π. ςτη διαδικαςία τησ εςωτερικήσ και εξωτερικήσ αξιολβγηςησ τησ 

ςχολικήσ  μονάδασ.  

Πρβκειται για ολοφάνερη προςπάθεια εκφοβιςμογ των ςυναδέλφων! 

Είναι, βμωσ, ςαφέσ με βάςη το νομοθετικβ πλαίςιο πωσ οι αποφϊςεισ των 
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ςυλλόγων διδαςκόντων εύναι δεςμευτικϋσ για όλουσ και υλοποιούνται με 

ευθύνη του διευθυντό.  

Ακβμα και το νομοθετικβ πλαίςιο τησ αξιολβγηςησ αναφέρει ρητά 

(Ν.4692/2020, 4823/2021 και Υ.Α. 108906/10-09-2021) βτι η γενικό εκτύμηςη του 

ϋργου και των λειτουργιών τησ ςχολικόσ μονϊδασ του προηγούμενου ϋτουσ που 

αποτελεύ τη βϊςη τησ ϋκθεςησ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ και ο ςυλλογικόσ 

προγραμματιςμόσ εύναι ϋργο του Συλλόγου Διδαςκόντων κϊθε ςχολικόσ 

μονϊδασ. Συνεπώσ και οι διευθυντέσ δεν έχουν καμιά αρμοδιβτητα για τον 

έλεγχο του περιεχομένου των κειμένων που ανεβαίνουν ςτισ πλατφβρμεσ του 

ΙΕΠ και αποτελογν απβφαςη του Συλλβγου Διδαςκβντων. Υποχρεογνται μβνο 

να διαςφαλίςουν βτι τα κείμενα (και μβνο αυτά) που αποφαςίζουν οι Σγλλογοι 

Διδαςκβντων, των  οποίων  αποτελογν αναπβςπαςτα μέλη, αναρτώνται εντβσ 

του προβλεπβμενου χρονοδιαγράμματοσ.  

Στηρίζουμε πλήρωσ, με βλουσ τουσ τρβπουσ, τισ αγωνιςτικέσ αποφάςεισ 

των ςυλλβγων διδαςκβντων απέναντι ςε πιέςεισ, απειλέσ κι εκβιαςμογσ απβ 

τον διοικητικβ μηχανιςμβ τησ εκπαίδευςησ. 

Δηλώνουμε βτι θα υπεραςπίςουμε τη δημοκρατική λειτουργία του 

ςχολείου και τον ςυλλογικβ αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια ςτην 

Αξιολβγηςη των νβμων 4692/20 και 4823/21.   .  

Καλούμε όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ, με την όποια ιδιότητϊ τουσ, να 

ςεβαςτούν απόλυτα τισ αποφϊςεισ των Συλλόγων Διδαςκόντων.  

Καλούμε τα ςτελϋχη τησ εκπαύδευςησ να ςταθούν ςτο ύψοσ των 

περιςτϊςεων και να υπεραςπιςτούν μαζύ με τουσ εκπαιδευτικούσ το δημόςιο 

ςχολεύο.  

Καλούμε τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών να καταγγϋλλουν, τυχόν, 

φαινόμενα αυταρχιςμού. Η Δ.Ο.Ε. θα αξιοποιόςει όλα τα μϋςα για να τα 

αντιμετωπύςει και να υπεραςπύςει τη δημοκρατικό λειτουργύα των ςχολεύων. 

 

 

 


