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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Γ. ηεο Γ.Ο.Δ., ζην πιαίζην πινπνίεζεο απόθαζήο ηνπ γηα θήξπμε απεξγίαο - 

απνρήο από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη  από ηελ ππ’ αξηζκόλ 108906/ΓΓ4/10-9-2021 

Τ.Α. κε ηίηιν «πιινγηθόο πξνγξακκαηηζκόο, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ»  (ΦΔΚ Β΄ 4189/10-9-2021) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33, 

34 θαη 35 ηνπ λ.4692/2020 «Αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 111), όπσο 

ζπκπιεξώζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4823/2021 «Αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ, ελδπλάκσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 136), επέδσζε, ζηηο 16 επηεκβξίνπ 2021, ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Διιεληθό Γεκόζην εμώδηθε γλσζηνπνίεζε ηεο απεξγίαο - απνρήο, 

δειώλνληαο, έηζη, επίζεκα ηελ θήξπμή ηεο θαη θαιεί ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ 

δπλακηθά ζηελ απεξγία - απνρή απνηξέπνληαο ηελ πινπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο. 
 

ην πιαίζην απηό απνθάζηζε ηα παξαθάησ βήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα θαιεί: 
 

 Σνπο ζπλαδέιθνπο δηεπζπληέο, ηηο δηεπζύληξηεο, πξντζηακέλνπο θαη πξντζηάκελεο ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ γηα ηε 

γεληθή εθηίκεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2020-

2021 θαη ηεο ζε, κεηαγελέζηεξε θάζε, εηδηθήο ζπλεδξίαζεο γηα ηνλ εηήζην πιινγηθό 

Πξνγξακκαηηζκό ηνπ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, λα δειώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

απεξγία-απνρή θαη όηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θακία από ηηο αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 
 

 Σνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο-κέιε ησλ πιιόγσλ Γηδαζθόλησλ λα δειώζνπλ, 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο, όηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

απεξγία-απνρή. Έηζη δηαπηζηώλεηαη ε αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Δηδηθήο πλεδξίαζεο 

ειιείςεη απαξηίαο ιόγσ ζπκκεηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ή ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζηε λνκίκσο θεξπγκέλε απεξγία-απνρή ηεο Γ.Ο.Δ. από θάζε αμηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ Τ.Α. 108906/ΓΓ4/10-9-2021  (ζπγθξόηεζε νκάδσλ δξάζεο, ζπλεδξίαζε γηα 

ηε ζύληαμε έθζεζεο «Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο», θιπ.). 
 

 Η δήισζε απηή ζα γίλεηαη ζε εηδηθό έληππν πνπ ζα θαηαζέηνπλ ζπιινγηθά νη ζπλάδειθνη (ζαο 

απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα), γηα λα γίλεηαη ζαθήο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία-απνρή. Ζ 

παξαπάλσ δήισζε ζσξαθίδεη ηνπο ζπλαδέιθνπο κε ηελ θάιπςε πνπ πξνζθέξεη ε ζπκκεηνρή ζε 

κηα λνκηθά θαηνρπξσκέλε θαη λόκηκε ελέξγεηα θαη αξθεί λα θαηαρσξείηαη ζην πξσηόθνιιν 

ηνπ ζρνιείνπ. 
 

 Η απνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.1264/1982, όπσο απηέο έρνπλ εξκελεπηεί από ηα αξκόδηα Γηθαζηήξηα (όισο 

ελδεηθηηθώο Γηνηθεηηθό Δθεηείν Πεηξαηά 486/1995, Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ 559/2020 

θ.α.) θαη ζπληζηά απνιύησο λόκηκε, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε κνξθή ζπλδηθαιηζηηθήο 

δξάζεο, αλαγλσξηδόκελε σο κνξθή απεξγίαο ε νπνία θαιύπηεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο από 

θάζε πεηζαξρηθή επζύλε. Με βάζε ηελ εκπεηξία ηεο απεξγίαο – απνρήο ζην ππόινηπν 

Γεκόζην, αιιά θαη ηεο απεξγίαο-απνρήο γηα ηνλ ζπιινγηθό πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ 
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εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (βι. Τ.Α. 6603/ΓΓ4/20-01-2021) πνπ έρεη 

θεξύμεη ε Γ.Ο.Δ. από ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021, δελ πξνθύπηεη, κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, 

νηθνλνκηθή επίπησζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε θπβέξλεζε, 

παξαλνκώληαο, πξνρσξήζεη ζε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπόκελσλ πνηλώλ ζην άξζξν 56 ηνπ 

λ.4823/2021 (όπσο έπξαμε θαη ε πξνεγνύκελε θπβέξλεζε ην 2017, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο 

ζην δεκόζην, κε ηνλ λ.4489/2017 θαη ηελ ηξνπνινγία Γεξνβαζίιε, πνπ απέθιεηζε από ηηο 

θξίζεηο ζηειερώλ, όζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ απεξγία – απνρή), επηρεηξώληαο λα απνθιείζεη 

εθπαηδεπηηθνύο από ηηο επηινγέο ζηειερώλ ιόγσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ απεξγία απνρή ή λα 

πξνρσξήζεη ζε πεηζαξρηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπο, εθείλνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξνζθπγήο 

ζηε Γηθαηνζύλε, όπσο έγηλε θαη κε ηνλ λ.4489/2017.  
 

 Σν Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ., γηα λα θαιύςεη ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο, ζα πξνζθύγεη εληζρπηηθά θαη 

απηό ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα  θαη ζα πξνρσξήζεη ζηε ζύληαμε θαη  θαηάζεζε εληαίνπ 

θεηκέλνπ έλζηαζεο γηα ηπρόλ πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο. 
 

 Με βάζε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ γηα λα 

ππάξρεη απαξηία ζην όξγαλν, πξέπεη νη παξόληεο λα είλαη πεξηζζόηεξνη από ηνπο απόληεο. 

Οη ζπλάδειθνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία-απνρή ζεσξνύληαη απόληεο, κε απνηέιεζκα ζηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο λα ηίζεηαη ζέκα απαξηίαο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. Δάλ δελ ππάξρεη 

απαξηία (ζπκκεηέρνπλ, δειαδή, νη πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη ζηελ απεξγία-απνρή), ε 

ζπλεδξίαζε δελ πξαγκαηνπνηείηαη θαη δελ ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξαθηηθό ζην Βηβιίν 

πξαθηηθώλ ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. 
 

 Αλ ν Γηεπζπληήο επηκείλεη ζηελ θαηαγξαθή πξαθηηθνύ ζην βηβιίν πξαθηηθώλ, παξά ηελ 

έιιεηςε απαξηίαο, ηόηε νη ζπλάδειθνη ππνβάιινπλ εθ λένπ ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ 

απεξγία-απνρή, δεηνύλ ηελ θαηαρώξεζε ηεο θαη απνρσξνύλ από ηελ δηαδηθαζία. Δάλ 

ππάξρεη απαξηία, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ απεξγία-απνρή απαηηνύλ λα θαηαρσξεζεί ην 

πεξηερόκελν ηεο δήισζεο, σο άπνςή ηνπο, ζην βηβιίν πξαθηηθώλ, ώζηε λα γίλεηαη ζαθήο ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία-απνρή θαη λα κελ ππνρξεσζνύλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία (ζπγθξόηεζε νκάδσλ εξγαζίαο, ζπλεδξίαζε γηα ηε ζύληαμε έθζεζεο 

«Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο», θιπ.). Οη Γηεπζπληέο/ληξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ απεξγία απνρή θαιύπηνληαη (ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε λόκηκε απεξγία) από ηα 

όζα νξίδεη ην άξζξν 10 παξ.1 ηεο Τ.Α.  Δπνκέλσο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνβνύλ «…ζε 

όζεο από ηηο ελέξγεηεο ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ εμαθνινπζνύλ λα 

παξαιείπνληαη από ηνλ ζύιινγν…» νύηε «…Οη απνθάζεηο ηνπ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ νξίδεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ελ ιόγσ νκάδεο.» 
 

 Αληίζηνηρα εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία απνρή θαη ιακβάλνπλ εληνιέο γηα 

ζπκκεηνρή ζηηο ελ ιόγσ νκάδεο δελ ππνρξενύληαη λα ηηο εθηειέζνπλ ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζε λόκηκε απεξγία. 
 

Σν Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ., ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ, ζα ελεκεξώλεη ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ζα δίλεη, λνκηθά θαηνρπξσκέλεο, θαηεπζύλζεηο, ώζηε λα κελ πινπνηεζνύλ ηα 

ζρέδηα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 
 

Γηα ην Γ.. 
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