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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαηαδηθάδεη ηνλ απηαξρηζκό θαη 

ηε βία, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παλεθπαηδεπηηθνύ ζπιιαιεηεξίνπ ζην ύληαγκα, ηελ Παξαζθεπή 1 

Οθησβξίνπ. Σα ρεκηθά θαη νη αύξεο ήηαλ ε απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ θξαηνύλ όξζην ην δεκόζην ζρνιείν όιν απηό ην δηάζηεκα, ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ δίλνπλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο θαη πνπ, ζηηο ηδηαίηεξεο απηέο ζπλζήθεο ηεο 

παλδεκίαο, ζεθώλνπλ ην βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπο θαη δίλνπλ ηνλ δηθό ηνπο 

θαζεκεξηλό αγώλα, ρσξίο θακία ζηήξημε. 
 

Η απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, κεηά ηελ αγσγή ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ., έθξηλε 

ηελ απεξγία-απνρή παξάλνκε, αιιά όρη θαηαρξεζηηθή, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ην Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. 

λα πξνζθύγεη ζην Εθεηείν γηα ηελ αθύξσζή ηεο, Η έθεζε αλακέλεηαη λα ζπδεηεζεί κέρξη ην ηέινο 

ηεο εβδνκάδαο.  
 

Σν Δηθαζηήξην απέξξηςε ην αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πεξί απαγόξεπζεο ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο απεξγίαο, θαζώο θαη ην λα θεξπρζεί ε απόθαζε πξνζσξηλά εθηειεζηή. 

ύκθσλα κε ην γλσκνδνηηθό ζεκείσκα ηεο λνκηθήο ζπκβνύινπ ηεο Οκνζπνλδίαο 

(http://www.syllogosmakrygiannis.gr/?p=33624) είλαη επηηξεπηή ε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο 

απνρήο έσο ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο απόθαζεο από ην Εθεηείν, επί ηεο ππ’ αξηζκόλ 534/2021 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, αθνύ ε εθδνζείζα απόθαζε δελ θεξύρζεθε 

πξνζσξηλά εθηειεζηή, ζε αληίζεζε κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ εγθύθιην ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. κε Α.Π. 

3948/01-10-2021 πεξί παξαλνκίαο ζηε ζπκκεηνρή ζε απηή. 
 

Σν Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. δήηεζε από ην Γεληθό πκβνύιην ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Τ., ην νπνίν ζπλεδξηάδεη 

ηε Δεπηέξα 4 Οθησβξίνπ, λα θεξύμεη άκεζα απεξγία-απνρή από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην ΦΕΚ 4189/2021 «πιινγηθόο πξνγξακκαηηζκόο, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

αμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ» παξέρνληαο έηζη θαη ηελ θάιπςε ηεο ηξηηνβάζκηαο 

νξγάλσζεο ζηνπο απεξγνύο εθπαηδεπηηθνύο. 
  
Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ραηξεηίδεη ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία - απνρή ηεο Δ.Ο.Ε. από ηελ «Εζσηεξηθή θαη Εμσηεξηθή αμηνιόγεζε 

ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ», αιινύ κε νκόθσλεο απνθάζεηο θαη αιινύ κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαη 

θαιεί ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο λα δώζνπκε απηή ηε κάρε κε κεγαιύηεξε απνθαζηζηηθόηεηα. ηνλ 

ζύιινγό καο, ζε ζύλνιν 51 ζρνιηθώλ κνλάδσλ, δήισζαλ ζπκκεηνρή 21 ζηα 23 Δεκνηηθά 

ρνιεία θαη 26 ζηα 28 Νεπηαγσγεία ζηελ απεξγία-απνρή ηνπ θιάδνπ από ηελ Εζσηεξηθή θαη 

Εμσηεξηθή αμηνιόγεζε, πνζνζηό 92% πεξίπνπ. 
 

   Γηα ην Δ.. 
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