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Προς:  

Σοσς ζσναδέλθοσς μέλη ηοσ σλλόγοσ μας 

 

υναδζλφιςςεσ , ςυνάδελφοι,  

Ευχόμαςτε ςε όλεσ κι όλουσ  καλι χρονιά με υγεία, προςωπικι και οικογενειακι ευτυχία και 

ςυλλογικοφσ νικθφόρουσ αγϊνεσ!  

Ο φλλογόσ μασ  ζχει κθρφξει Απεργία- Αποχι  από κάκε διαδικαςία ι ενζργεια που ςυνδζεται  με 

τθν άςκθςθ των κακθκόντων μασ που αφοροφν ςτισ διαδικαςίεσ ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ  και 

υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, εςωτερικισ αξιολόγθςθσ / αυτοαξιολόγθςθσ  και εξωτερικισ 

αξιολόγθςθσ των ςχολικϊν μονάδων.  

το μικρό χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν ζναρξθ ιςχφοσ  τθσ Απεργίασ – Αποχισ  ςτισ 

10-12-2021 και μζχρι τισ χριςτουγεννιάτικεσ διακοπζσ  καταγράφεται  ιδθ ςυμμετοχι  ςχολικϊν 

μονάδων και ςυναδζλφων ςφμφωνα με τθν ενθμζρωςθ που ςτάλκθκε ςτο Δ..του ςυλλόγου μασ.  

Με τθν επιςτροφι ςτα ςχολεία μασ τθ Δευτζρα προχωροφμε μαηικά τθ ςυμμετοχι μασ  ςτθν 

Απεργία – Αποχι ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ τουσ ςυλλόγου μασ.  

υγκεκριμζνα:  

 Υπογράφουμε τθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτθν απεργία - αποχι του ςυλλόγου (τθν επιςυνάπτουμε 

ξανά ), για τθ ςυμμετοχι μασ ςτθν απεργία-αποχι. Η παραπάνω διλωςθ κωρακίηει τουσ 

εκπαιδευτικοφσ με τθν κάλυψθ που προςφζρει θ ςυμμετοχι ςε μια νομικά κατοχυρωμζνθ 

ςυνδικαλιςτικι μορφι πάλθσ. τθ ςυνζχεια καταχωρείται ςτο πρωτόκολλο του ςχολείου. 

 

 Αποςτζλλεται αντίγραφο τθσ  διλωςθσ με τισ υπογραφζσ ςτο ςφλλογο, για τθν ενθμζρωςθ του 

ςωματείου μασ. 

 

Επιςθμαίνουμε ότι: 
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 Η διλωςθ ςυμμετοχισ ςτθν απεργία αποχι του ςυλλόγου καλφπτει όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, αλλά και τουσ/τισ διευκυντζσ/ντριεσ, προϊςταμζνουσ/νεσ των ςχολικών μονάδων 

από όλεσ τισ διαδικαςίεσ που προβλζπει θ Υπ. απόφαςθ για τθν αξιολόγθςθ. 

 

 τισ ςχολικζσ μονάδεσ  που οι διευκυντζσ/ντριεσ, προϊςτάμενοι/νεσ ι ακόμα και ςφλλογοι 

διδαςκόντων ζχουν προχωριςει ςε  οριςμό των εκπαιδευτικών ςε ομάδεσ  δράςθσ  , δεδομζνου 

ότι θ κιρυξθ τθσ απεργίασ- αποχισ από τον ςφλλογό μασ ζγινε με μεγάλθ κακυςτζρθςθ από τθ 

ςχετικι απόφαςθ τθσ Γ.. (19-10-21),  οι ςυνάδελφοι/ιςςεσ που δθλώνουν ςυμμετοχι ςτθν 

απεργία αποχι ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΗ να παρζχουν το «ζργο» τθσ αξιολόγθςθσ – επεξεργαςίασ 

δεικτών.  Μποροφν οποιαδιποτε ςτιγμι το αποφαςίςουν να ςυμμετζχουν ςτθν νζα απεργία 

αποχι του ςυλλόγου ακόμα και αν ζχουν ξεκινιςει τθ διαδικαςία των ςχεδίων δράςθσ και να ΜΗΝ 

ζχουν υποχρζωςθ να ολοκλθρϊςουν το «ζργο» που τουσ ζχει ανατεκεί. Αντίςτοιχα και οι 

ςυνάδελφοι που ζχουν οριςτεί ωσ ςυντονιςτζσ ομάδων προςχωρϊντασ ςτθν απεργία –αποχι δεν 

ζχουν υποχρζωςθ να αναρτιςουν ςτθν πλατφόρμα του ΙΕΠ   τουσ ςτόχουσ (Α' μζροσ τθσ Φόρμασ 

Αποτφπωςθσ του χεδίου Δράςθσ).  Σουσ καλοφμε όλουσ και όλεσ να προςχωριςουν τϊρα ςτθν 

απεργία αποχι. 

 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,  

 

Τπενκυμίηουμε ότι:  

 

 Η απεργία - αποχι του ςυλλόγου αποτελεί νζα απεργία αποχι, με νζο περιεχόμενο και αιτιματα 

από αυτά που υπιρχαν ςτο εξϊδικο τθσ ΔΟΕ και κατά κανζναν τρόπο δεν αποτελεί ςυνζχεια τθσ 

απεργίασ τθσ ΔΟΕ που κθρφχκθκε παράνομθ. Αυτό επιλζχκθκε ακριβϊσ για να μθν μπορεί να 

κεωρθκοφν υπεφκυνα τα εκπαιδευτικά ςωματεία για ςυνζχιςθ τθσ απεργίασ τθσ ΔΟΕ και να ΜΗΝ 

ΤΠΑΡΧΕΙ το ενδεχόμενο να υπάρχουν κυρϊςεισ ςτθ διοίκθςθ των ςωματείων που τθν κθρφςςουν. 

 Η απεργία - αποχι ςυνιςτά απολφτωσ νόμιμθ, ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ μορφι 

ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, αναγνωριηόμενθ ωσ μορφι απεργίασ θ οποία καλφπτει όλουσ/όλεσ από 

κάκε πεικαρχικι ευκφνθ. 

 Η αποχι των εκπαιδευτικών από ςυγκεκριμζνα κακικοντα προβλζπεται από τισ διατάξεισ του 

ν.1264/1982, όπωσ αυτζσ ζχουν ερμθνευτεί από τα αρμόδια Δικαςτιρια (όλωσ ενδεικτικώσ Δ.Εφ. 

486/1995 κ.α.) και ςυνιςτά απολφτωσ νόμιμθ, ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ μορφι 

ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, αναγνωριηόμενθ ωσ μορφι απεργίασ θ οποία καλφπτει τουσ 

ςυμμετζχοντεσ από κάκε πεικαρχικι ευκφνθ. 

 

Ενθμερϊνουμε ότι:  

 

Ο φλλογόσ μασ κα οργανϊςει με το άνοιγμα των ςχολείων διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ 

και ςυηιτθςθσ με τουσ ςυναδζλφουσ των ςχολικϊν μονάδων ανά διμο για όλα τα ηθτιματα που 

αφοροφν το ςχολείο και τθν εργαςία μασ.  



              Σετάρτθ  12 -1-2022   ςτισ  6.30 -  Βριλιςςια Πεντζλθ Ν. Ψυχικό , Ψυχικό Φιλοκζθ 

Πζμπτθ 13-1- 2022 ςτισ  6.30   -  Χαλάνδρι 
Δευτζρα 17-1-2022  ςτισ 6.30  -  Χολαργόσ Παπάγου Αγ. Παραςκευι 
 
Οι ςυςκζψεισ κα πραγματοποιθκοφν με τθν πλατφόρμα  zoom, 
ςτο link :       https://us06web.zoom.us/j/86014196912 

 

 

υναδζλφιςςεσ,ςυνάδελφοι 

 

Ενϊ μπροςτά ςτο νζο κφμα τθσ πανδθμίασ το ΤΠΑΙΘ επιδεικνφει εγκλθματικι αδιαφορία, 

ανοίγοντασ τα ςχολεία χωρίσ κανζνα ουςιαςτικό μζτρο  και θ αγωνία για το πϊσ κα εξελιχκεί θ 

πανδθμία ςτισ πολυπλθκείσ ςχολικζσ τάξεισ επανζρχεται και ενιςχφεται γιατί θ κυβζρνθςθ πιρε ωσ 

μοναδικό μζτρο ζνα επιπλζον τεςτ, θ ζγνοια τθσ για τθν απρόςκοπτθ εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ 

παραμζνει αμείωτθ γιατί αντιλαμβάνεται ότι ζχει  θττθκεί ςτθν πράξθ αλλά και ςτθ ςυνείδθςθ του 

κόςμου.  

 

υνεχίηουμε δυναμικά και ανυποχϊρθτα τον αγϊνα  ενάντια ςτθ διάλυςθ του δθμόςιου ςχολείου 

και τθ λειτουργία ςυνολικά του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ωσ επιχειρθματικοφ. Ενάντια  ςτο 

ςχολείο τθσ αγοράσ, το ανταγωνιςτικό ςχολείο των λίγων, που μεταφζρει  τισ ευκφνεσ για τα 

προβλιματα του ςχολείου και τθν χρθματοδότθςι του ςτουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ, το ςχολείο 

των αποκλειςμϊν και τθσ κατθγοριοποίθςθσ, τθσ αμάκειασ, τθσ παιδαγωγικισ αςφυξίασ και τθσ 

χειραγϊγθςθσ των  εκπαιδευτικϊν. 

                               υμμετζχουμε όλεσ και όλοι ςτθν απεργία-αποχι! 

                                                           Αγώνασ μζχρι τθ νίκθ!  
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