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Αρ. Πρωτ.: 7 

 

Προς:  

Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

Κοιν.: Δ.Ο.Ε. 

 

 

Ενημερωτικές Διαδικτυακές Συναντήσεις  

για την αξιολόγηση σχολικών μονάδων  

και την Απεργία-Αποχή 

 

Τετάρτη 17/2 - Παρασκευή 19/2 -  Δευτέρα 22/2 

 

Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, ομόφωνα συντάσσεται με την 

απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για κήρυξη απεργίας αποχής από τις διαδικασίες που 

προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ12 Ιουνίου 2020) καθώς και από την Υπουργική 

Απόφαση “Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των 

σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο”.  

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας να συμμετέχουν 

δυναμικά στην απεργία-αποχή της Δ.Ο.Ε. αποτρέποντας την υλοποίηση της αντιδραστικής 

αξιολόγησης.   

Με σκοπό την ευρύτατη ενημέρωση και το συντονισμό του αγώνα ο Σύλλογος θα 

πραγματοποιήσει τρεις (3) τηλεδιασκέψεις στο https://zoom.us/j/92958573531  

 Τετάρτη 17/02/2021 και ώρα 7μμ για τους συναδέλφους του Δήμου Χαλανδρίου. 

 

 Παρασκευή 19/02/2021  και ώρα 7μμ για τους συναδέλφους των Δήμων Βριλησσίων, 

Πεντέλης, Φιλοθέης, Ψυχικού.  

http://www.syllogosperiklis.gr/
mailto:info@syllogosperiklis.gr
https://zoom.us/j/92958573531


 

 Δευτέρα 22/02/2021  και ώρα 7μμ για τους συναδέλφους των Δήμων Αγίας Παρασκευής, 

Παπάγου, Χολαργού. 

 

Στις διαδικτυακές συναντήσεις θα παρέμβουν και θα τοποθετηθούν μέλη του Δ.Σ. της 

ΔΟΕ. 

 Όσοι δεν έχετε χρησιμοποιήσει το zoom, μπορείτε να μπείτε μέσω browser ή θα κάνετε 

εγκατάσταση. 

 Κατά την είσοδό σας στη διαδικτυακή συνάντηση, επιλέξετε αποδοχή μικροφώνου και 

κάμερας και συμπληρώστε υποχρεωτικά όνομα και επώνυμο. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών “Ο Περικλής”, δυναμικά και υπεύθυνα οργανώνει όλες 

τις δράσεις που είναι αναγκαίες ώστε η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., ακούγοντας τη φωνή των 

συναδέλφων που δίνουν καθημερινά μόνοι τους τη μάχη για το δημόσιο σχολείο, να αποσύρει 

την Υ.Α. και τον νόμο 4692/2020. 

Συνάδελφοι, ο αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης 

που επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, άρχισε, κλιμακώνεται και θα είναι νικηφόρος. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θα αποφασίζει όλες τις απαιτούμενες δράσεις, θα ενημερώνει άμεσα 

τους εκπαιδευτικούς και θα τους δίνει, νομικά κατοχυρωμένες, κατευθύνσεις, ώστε να μην 

υλοποιηθούν τα σχέδια της Κυβέρνησης.  

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να βρίσκονται σε επικοινωνία με τα μέλη του ΔΣ του 

Συλλόγου.  

Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά. 

Συμμετέχουμε όλες και όλοι στην απεργία-αποχή υπογράφοντας την επισυναπτόμενη 

Δήλωση από τη ΔΟΕ. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

 



ΔΗΛΩΣΗ 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή 

που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε., από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το 

σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την υπ’ αρ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 απόφαση 

της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογικός 

προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών 

μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Φ.Ε.Κ. Β 140/20-1-2021) σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 

«Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111). 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 



 

Αρ. Πρωτ. 1334 Αθήνα 8/2/2021 

Προς 

Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

Θέμα: Ενέργειες – βήματα για την υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

για κήρυξη απεργίας αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον 

νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 

«Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των 

σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» 

 Το Δ.Σ της Δ.Ο.Ε. σε συνέχεια και υλοποίηση της απόφασής του για 

κήρυξη απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 

4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 

«Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των 

σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», στη χθεσινή του 

συνεδρίαση αποφάσισε τα παρακάτω βήματα: 

1. Σήμερα, Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, επιδίδει στο Υπουργείο Παιδείας και 

στο Ελληνικό Δημόσιο εξώδικη γνωστοποίηση της απεργίας-αποχής, 

δηλώνοντας, έτσι, επίσημα την κήρυξή της. 

2. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά στην 

απεργία-αποχή της Δ.Ο.Ε. αποτρέποντας την υλοποίηση της αντιδραστικής 

αξιολόγησης και συγκεκριμένα: 

• Τους συναδέλφους διευθυντές, τις διευθύντριες, προϊσταμένους και 

προϊστάμενες, πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου 



Διδασκόντων για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, να δηλώσουν 

τη συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε 

καμία αξιολογική διαδικασία.  

• Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς-μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να 

δηλώσουν, πριν την έναρξη της διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης, ότι 

συμμετέχουν στην απεργία-αποχή.  Έτσι διαπιστώνεται η αδυναμία 

πραγματοποίησης της Ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας λόγω 

συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στην 

νομίμως κηρυγμένη απεργία αποχή της ΔΟΕ από κάθε αξιολογική 

διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021  (συγκρότηση 

ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και 

Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.)d 

• Η δήλωση αυτή, όλων των παραπάνω θα γίνεται σε ειδικό έντυπο που 

θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται 

συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-

αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την 

κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη 

ενέργεια και αρκεί να  καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.  

• Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών επικοινωνούν με τους Συλλόγους 

Διδασκόντων, οι οποίοι ενημερώνουν για τη συμμετοχή τους στην 

απεργία - αποχή.  

• Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα 

καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές 

gέχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 

486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά 

κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως 

μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε 

πειθαρχική ευθύνη. Με βάση την εμπειρία της απεργίας – αποχής στο 

υπόλοιπο Δημόσιο, δεν προκύπτει, με τα υπάρχοντα δεδομένα, 

οικονομική επίπτωση για τους συμμετέχοντες.  



• Με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου 

Διδασκόντων για να υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες 

να είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι συνάδελφοι που 

συμμετέχουν στην απεργία-αποχή θεωρούνται απόντες, με αποτέλεσμα 

στην έναρξη της συνεδρίασης να τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Εάν δεν υπάρχει απαρτία (συμμετέχουν, δηλαδή, οι 

περισσότεροι συνάδελφοι στην απεργία-αποχή), η συνεδρίαση δεν 

πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο 

πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν ο Διευθυντής επιμείνει στην 

καταγραφή πρακτικού στο βιβλίο πρακτικών, παρά την έλλειψη 

απαρτίας, τότε οι συνάδελφοι υποβάλλουν εκ νέου τη δήλωση 

συμμετοχής στην απεργία- αποχή, ζητούν την καταχώρηση της και 

αποχωρούν από την διαδικασία. Εάν υπάρχει απαρτία, οι συμμετέχοντες 

στην απεργία-αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της 

δήλωσης, ως άποψή τους, στο βιβλίο πρακτικών, ώστε να γίνεται σαφής 

η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και να μην υποχρεωθούν στη 

συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων 

εργασίας, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και 

Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.).  

3. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, διοργανώνονται από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις, σε επίπεδο περιφέρειας, ώστε οι 

συνάδελφοι να ενημερωθούν πλήρως για το περιεχόμενο των 

νομοθετημάτων και τις επιδιώξεις της κυβέρνησης, σχετικά με την 

εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, κάτι που 

καλούνται να πράξουν και οι Σ.Ε.Π.Ε. όλης της χώρας σε συνεργασία με το 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., ώστε, όπου είναι εφικτό, να εξασφαλίζεται η συμμετοχή και 

μελών του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Συνάδελφοι, 

ο αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης 

που επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, άρχισε, κλιμακώνεται και θα 

είναι νικηφόρος. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα αποφασίζει όλες τις απαιτούμενες 



δράσεις, θα ενημερώνει άμεσα τους εκπαιδευτικούς και θα τους δίνει, νομικά 

κατοχυρωμένες, κατευθύνσεις, ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της 

Κυβέρνησης. Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και 

μαχητικά. Συμμετέχουν όλες και όλοι στην απεργία-αποχή. 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ  

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που 

έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε., από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα 

αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, με την υπ’ αρ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 απόφαση της Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και 

εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους 

έργο»  (Φ.Ε.Κ. Β 140/20-1-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 

και 35 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).  

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

 



 

Αρ. Πρωτ. 1313 Αθήνα 1/2/2021 

Προς 

1. την Υπουργό Παιδείας  

κ. Νίκη Κεραμέως 

2.την Υφυπουργό Παιδείας 

κ.  Ζέττα Μακρή 

3.τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 

Θέμα: Ν. 4692/2020 και Υπουργική απόφαση «Συλλογικός προγραμματισμός, 

εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το 

εκπαιδευτικό τους έργο». Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε πλήρη διάσταση με 

τις ανάγκες της εκπαίδευσης επιλέγει να μετακυλήσει όλες τις ευθύνες της 

στους εκπαιδευτικούς. 

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ 

Το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση  ψήφισαν τον Ιούνιο του 2020, 

εν μέσω πανδημίας, ένα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο με τον ψευδεπίγραφο 

τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», το οποίο ανάμεσα σε 

άλλες αντιεκπαιδευτικές διατάξεις περιλαμβάνει την πρόβλεψη, σε συνέχεια 

αντίστοιχων προσπαθειών όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, για την 

επιβολή της αντιδραστικής αξιολόγησης.  

Τώρα, εν μέσω πανδημίας και πάλι, με εκπαιδευτικούς και μαθητές να 

αγωνίζονται  να επιβιώσουν και να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα της μάθησης 

σε σχολεία ανοιχτά, δίχως καμία υγειονομική, υλικοτεχνική και παιδαγωγική 

στήριξη από την πλευρά της ίδιας της κυβέρνησης, που αποτελεί δική της 

ευθύνη, έπειτα από δίμηνη αναστολή λειτουργίας η  κυβέρνηση προχωρά στην 

έκδοση της Υπουργικής Απόφασης «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική 



και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό 

τους έργο». 

Πρόκειται για απαράδεκτη και εχθρική ενέργεια, στο πλαίσιο εφαρμογής 

της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής της, ενάντια στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, 

που έχουν κρατήσει όρθιο το δημόσιο σχολείο κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες 

συνθήκες, τα τελευταία χρόνια και που δίνουν εδώ και μήνες τη μάχη για τη 

στήριξη των μαθητών μέσα στην πανδημία χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη 

από την πλευρά της κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή,  της απαξίωσης του κράτους 

προς τη δημόσια εκπαίδευση, έχει αποτύχει διεθνώς όπου εφαρμόστηκε, 

έρχεται σε αντίθεση με τις παιδαγωγικές έρευνες και τις θέσεις του κλάδου και 

επομένως απορρίπτεται. 

Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα αρνήθηκε πεισματικά να ακούσει 

τους εργαζόμενους, να συζητήσει με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε, στη βάση των 

ψηφισμένων θέσεων του κλάδου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη 

λειτουργία του Δημόσιου σχολείου.  

Το περιεχόμενο της Υ.Α. είναι αποκαλυπτικό για τις πραγματικές 

στοχεύσεις του Υπουργείου Παιδείας.  

Η χρήση και μόνο του όρου «εξωτερική αξιολόγηση» δίνει τον τόνο της 

μετάθεσης του έργου έξω από το πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Το ίδιο και οι 

ποικίλες δημόσιες αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και ηλεκτρονικές εφαρμογές που 

θα οδηγήσουν στον ανταγωνισμό και την κατηγοριοποίηση των σχολικών 

μονάδων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών με 

καταστροφικά αποτελέσματα για τη μαθησιακή διαδικασία. 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου αναλαμβάνει ρόλο εξωτερικού 

αξιολογητή της σχολικής μονάδας  με «όπλο του» μια δεκάβαθμη κλίμακα 

αξιολόγησης-κατηγοριοποίησης. 

Μέσα σε ένα κλίμα αυταρχισμού, ελέγχου, απαξίωσης των 

εκπαιδευτικών και του ρόλου των Συλλόγων Διδασκόντων, που καλείται να 

«υποτάσσεται» στα κελεύσματα και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης,  

ενοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία, οι ίδιοι οι μαθητές και οι 

οικογένειές τους, για ό,τι δεν πάει καλά στην εκπαιδευτική διαδικασία και από 

την άλλη στόχος είναι να αθωωθούν οι αντιεκπαιδευτικές – αντιλαϊκές 

πολιτικές της κυβέρνησης. Το πλαίσιο των οδηγιών στην αξιολόγηση των 



κριτηρίων προσδίδει έναν ελεγκτικό χαρακτήρα και η ποσοτικοποίηση της 

αξιολογικής διαδικασίας (βαθμολογικές κλίμακες) πολύ εύκολα 

εργαλειοποιείται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας κατηγοριοποίησης των 

σχολικών μονάδων με βάση τους γενικότερους σχεδιασμούς της κυβέρνησης 

(σύνδεση με χρηματοδότηση, επιλογή σχολικής μονάδας από τους γονείς η 

οποία θα δημιουργήσει ταξικούς διαχωρισμούς, μεταφορά, αρχικά, δομών του 

δημόσιου σχολείου στην τοπική αυτοδιοίκηση κλπ.) 

Ακολουθεί σε λίγους μήνες, αφού με την Υ.Α. «χτίζεται», το πλαίσιο 

υλοποίησης της νέας ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ως ο ατομικός 

έλεγχος των εκπαιδευτικών για το κατά πόσο θα υλοποιούν τις κυβερνητικές 

πολιτικές. 

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν του αγώνα για 

την αποτροπή της υλοποίησης των αντιεκπαιδευτικών σχεδίων της 

κυβέρνησης. Ο νικηφόρος αγώνας του κλάδου ενάντια στην αξιολόγηση-

χειραγώγηση του Π.Δ. 152/2013 και του ν.4024/2011 αποτελεί παρακαταθήκη και 

οδηγό μας.  Όπως αφήσαμε στα χαρτιά τις ρυθμίσεις για την αναμετάδοση του 

μαθήματος και τις κάμερες στην τάξη, όπως ακυρώσαμε τις πραξικοπηματικές 

μεθοδεύσεις της κυβέρνησης με τις εκλογές – παρωδία για τα Υπηρεσιακά 

Συμβούλια, με το εμφατικό 95% αποχή, έτσι και τώρα μπορούμε να 

εμποδίσουμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.   

Κηρύσσουμε απεργία-αποχή 

από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 

Ιουνίου 2020) καθώς και από την Υπουργική Απόφαση «Συλλογικός 

προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών 

μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» και καλύπτουμε πλήρως τους 

συναδέλφους στο να μην τις εφαρμόσουν, με την πλήρη νομική τεκμηρίωση 

και στήριξη όλων μας των ενεργειών. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δυναμικά και υπεύθυνα οργανώνει όλες τις δράσεις που 

είναι αναγκαίες ώστε η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., ακούγοντας τη φωνή των 

εκπαιδευτικών που δίνουν καθημερινά μόνοι τους τη μάχη για το δημόσιο 

σχολείο, να αποσύρει την Υ.Α. και τον νόμο 4692/2020.  

Σε αυτή τη βάση, καλούμε επιπλέον: 

• Όλα τα σωματεία να πάρουν μέτρα για την υλοποίηση της απόφασης 

για την απεργία - αποχή. Να οργανώσουν με όλα τα μέσα την ενημέρωση 



συνολικά της εκπαιδευτικής κοινότητας για τους πραγματικούς στόχους της 

επιχειρούμενης «αξιολόγησης». 

• Τους Συλλόγους Διδασκόντων να συμμετέχουν στην απεργία – αποχή 

της Δ.Ο.Ε. (θα σταλούν αναλυτικές οδηγίες τις επόμενες μέρες εξειδικεύοντας 

τις νομικές ενέργειες σε συνεργασία με τη νομική μας σύμβουλο και θα πρέπει 

να ακολουθηθούν π.χ. αναλυτικά βήματα ή/και πρακτικά συλλόγου 

διδασκόντων κλπ.) και με βάση αυτή την απόφαση,  να μην προχωρήσουν σε 

καμία διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της Υ.Α. (ειδική συνεδρίαση 

του Συλλόγου Διδασκόντων, συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη 

σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης»). 

• Ειδικά καλούμε τα στελέχη εκπαίδευσης (Διευθυντές σχολείων, 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κ.τ.λ.) να συνταχθούν με την απόφαση του 

κλάδου συμμετέχοντας στην απεργία – αποχή. 

 

Σημειώνουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα 

προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από 

τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά 

απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, 

αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. Άλλωστε η απεργία – αποχή 

χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη 

επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. 

 

 

 


