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Αλαθνίλσζε 
 

ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2022 είρε νξηζηεί ε εθδίθαζε ηεο έθεζεο ηεο Δ.Ο.Ε. θαηά ηεο απόθαζεο 

κε ηελ νπνία θεξύρζεθε παξάλνκε, από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελώλ, ε απεξγία - 

απνρή από ηελ εθαξκνγή ηεο Τ.Α. γηα ηελ Εζσηεξηθή θαη Εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ. ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία κπνξνύζε λα γίλεη ζύληκεζε ηεο πξνζεζκίαο, 

ώζηε λα κελ παξακέλεη γηα πνιύ ρξόλν ε εθθξεκόηεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο απόθαζεο. ην 

πιαίζην απηό, ε εθδίθαζε ηεο έθεζεο πξνζδηνξίζηεθε εθ λένπ (εληειώο ηπραία;;;) γηα ηε Δεπηέξα 

11 Οθησβξίνπ, εκέξα παλεθπαηδεπηηθήο απεξγίαο. 
 

Έθεζε θαηά ηεο πξσηόδηθεο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ γηα ηελ   

απεξγία - απνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ αμηνιόγεζε θαηέζεζε, επίζεο, θαη ε ππνπξγόο 

Παηδείαο Νίθε Κεξακέσο. Η έθεζε ζα ζπδεηεζεί ηε Δεπηέξα 11 Οθησβξίνπ καδί (!!!) κε ηηο 

εθέζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί, ήδε, από ηηο εθπαηδεπηηθέο Οκνζπνλδίεο Ο.Λ.Μ.Ε. θαη Δ.Ο.Ε.. 
 

Επηζεκαίλνπκε όηη ζύκθσλα κε ην γλσκνδνηηθό ζεκείσκα ηεο λνκηθήο ζπκβνύινπ ηεο 

Δ.Ο.Ε. (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. 
 

Δπίζεο, απεξγία - απνρή θήξπμε θαη κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ ηεο πκβνπιίνπ, ζηηο  4 

Οθησβξίνπ 2021, ε Α.Δ.Ε.Δ.Τ., έπεηηα από ζρεηηθά αηηήκαηα ηεο Γ.Ο.Δ. θαη ηεο Ο.Λ.Μ.Δ., 

παξέρνληαο, κε ηνλ ηξόπν απηό, πιήξε θάιπςε ζην ζύλνιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαηδεύζεσο, ππεξεηνύλησλ κε έλλνκε ζρέζε δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ. 
 

ην παλεθπαηδεπηηθό ζπιιαιεηήξην Γ.Ο.Δ. - Ο.Λ.Μ.Δ. θαη Ο.Η.Δ.Λ.Δ., ηελ Σεηάξηε 6 

Οθησβξίνπ, ν απηαξρηζκόο, ε βία θαη ηα ρεκηθά εμαθνινύζεζαλ λα είλαη, γηα κηα αθόκα θνξά, 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. 
 

ρεδόλ έλα κήλα, κεηά ην άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ θαη ηα θελά εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ, αλ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε Β΄ θάζε πξόζιεςεο αλαπιεξσηώλ, ε νπνία, εηξήζζσ ελ παξόδσ, απνηέιεζε 

ζηαγόλα ζηνλ σθεαλό. Γηα ηα θελά εηδηθνηήησλ θαη ηα θελά ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο δελ 

επζύλνληαη νη άδεηεο εθπαηδεπηηθώλ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα ΜΜΔ από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τ.ΠΑΗ.Θ., αιιά νη πξνρεηξόηεηεο, ν ζρεδηαζκόο θαη ν εηζηζειηζκόο ηεο επηβνιήο ηεο Δζσηεξηθήο 

θαη Δμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πνπ απνηειεί ηελ θνξσλίδα ησλ 

«κεηαξξπζκίζεσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απηό ην δηάζηεκα, ιεο θαη όια ηα πξνβιήκαηα, όπσο 

ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, νη ζρνιηθέο αίζνπζεο ζε θνληέηλεξ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θ.α. πνπ ηαιαλίδνπλ ηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, κε ηελ έλαξμε 

ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, έρνπλ ιπζεί σο δηα καγείαο. 
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Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηα κέιε ηνπ λα πάξνπλ 

καδηθά κέξνο ζηελ 24σξε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ Οκνζπνλδηώλ ηε 

Δεπηέξα 11 Οθησβξίνπ θαη ζην ζπιιαιεηήξην πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 11:30, ζην 
Εθεηείν Αζελώλ (Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο & Κπξίιινπ Λνπθάξεσο).  

 

Η κάρε απηή πξέπεη λα δνζεί, ηώξα, κε κεγαιύηεξε απνθαζηζηηθόηεηα θόληξα ζηηο απεηιέο 

θαη ηελ ηξνκνθξαηία ησλ εγθπθιίσλ θαη ζα είλαη ε θαιύηεξε απάληεζε ηνπ θιάδνπ ζηελ 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ηελ αθνινπζνύκελε πνιηηηθή. 

 

Δηεθδηθνύκε: 
 

 Καηάπγηζη ηος νομοθεηικού πλαιζίος για ηη λεγόμενη αξιολόγηζη ζσολείυν και 

εκπαιδεςηικών, καθώρ και ζςνολικά ηος Ν.4823/2021 (Νόμορ Κεπαμέυρ). 

 

 Αζθαλή λειηοςπγία ηυν ζσολικών μονάδυν 

 

 Άμεζη κάλςτη όλυν ηυν λειηοςπγικών κενών 

 

 Καηάπγηζη ηος νόμος Χαηζηδάκη (Ν.4808/2021) για ηα επγαζιακά πος παπεμποδίζει ηο 

δικαίυμα ζηην απεπγία. 

 

 

Κάησ ηα ρέξηα από ηε Δεκόζηα Παηδεία 
 

 
 

   Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 

 


