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Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. 

διαμέσου των σχολικών μονάδων 
 

 

Θέμα: Καταγγελία – Ψήφισμα συμπαράστασης. Να σταματήσει η δίωξη των 114 συναδέλφων 

που διώκονται για μη συμμετοχή σχολικών μονάδων στην αυτοαξιολόγηση. Η απεργία δεν 

τιμωρείται. Νικά. 

 

 

Το ΔΣ της Δ ΄ΕΛΜΕ-Θ συνυπογράφει την κοινή καταγγελία σωματείων απέναντι στην επιβολή 
κυρώσεων σε απεργούς και την ποινικοποίηση του δικαιώματος στην απεργία. 

 

Κάτω τα χέρια σας από τις/τους απεργούς! Η χουντικού τύπου ποινικοποίηση της απεργίας δε θα 
περάσει! Καμιά κύρωση καμιά ποινή σε όσες/ους αγωνίζονται ενάντια στην αξιολόγηση και τη 
διάλυση του δημόσιου σχολείου! 

 

Σε μια απονενοημένη προσπάθεια να ξεμπερδεύει με τους χιλιάδες συμμετέχοντες στην Απεργία 
Αποχή, το Υπουργείο προχώρησε σε μια πρωτοφανή πράξη αυταρχισμού, απολυταρχίας και 
δεσποτισμού, παράνομη πράξη ποινικοποίησης του απεργιακού δικαιώματος. Αφού οι απειλές και 
οι εκβιασμοί δεν έπιασαν μέχρι τώρα, προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Έγγραφα -αποφάσεις 
στέλνονται απευθείας προς τους συναδέλφους-ισσεςδιευθυντ(ρι)ες-προϊσταμένες-ους που μαζί με 
τους συλλόγους διδασκόντων των αντίστοιχων σχολείων συμμετέχουν καθολικά στην Απεργία-
Αποχή που κήρυξαν τα πρωτοβάθμια σωματεία τους και δεν ανάρτησαν αξιολόγηση στις 
πλατφόρμες του ΙΕΠ, εκπαιδευτικούς που έμπρακτα δηλώνουν την αντίστασή τους στα σχέδια  της 
κυβέρνησης.  

Τα έγγραφα αυτά κάνουν λόγο για εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4823/21 και για «αποφάσεις» 
που αφορούν το πάγωμα των ΜΚ και της υπηρεσιακής εξέλιξης. 

Είμαστε υπερήφανοι για τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς πανελλαδικά που δε διάλεξαν τον δρόμο της 
υποταγής, που σεβάστηκαν τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους ρόλο. 

Το Υπουργείο επιχειρεί για άλλη μια φορά επίθεση σε απεργούς και αγωνιστές εκπαιδευτικούς με 
χουντικής έμπνευσης ποινικοποίηση της απεργίας καθώς: 

   ποινικοποιεί  τον αγώνα και αποτελεί  βήμα αντιδημοκρατικής εκτροπής  στο δικαίωμα 
στην απεργία 

 στοχοποιεί συγκεκριμένους ανθρώπους που υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις 

Υπενθυμίζουμε στο ΥΠΑΙΘ, τον Κόπτση και την Κεραμέως παρ’ όλο που το γνωρίζουν πολύ καλά, 
ότι: 

 Τα σωματεία έχουν έχουμε νόμιμα προκηρύξει απεργία-αποχή και έχουμε γνωστοποιήσει με 
απευθείας αποστολή εξωδίκων και  με δημόσιο τρόπο  όλα τα τυπικά βήματα και τις 
διαδικασίες ότι είναι σε εξέλιξη η ΑΑ. 

 Με βάση αυτό, η μη ανάρτηση αποτίμησης και προγραμματισμού αποτελεί συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα των διευθυντών/ντριών, προϊσταμένων! 
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 Οι συναδέλφισσες/οι υλοποιούν τη συλλογική απόφαση του  Συλλόγου Διδασκόντων στα 
πλαίσια της εφαρμογής από όλους της απόφασης του σωματείου τους 

 Οι  συναδέλφισσες/οι έχουν απαντήσει ατομικά-  με κοινοποιημένα όλα  τα έγγραφα 
συμμετοχής τους σε Απεργία -Αποχή - σε διευκρινήσεις που τους ζητήθηκαν πριν τα 
Χριστούγεννα 

Η επιλογή να  επιβάλλει κυρώσεις σε απεργούς στοχεύει στην τρομοκράτηση και την 
υποταγή. Ακόμη και η ελάχιστη κύρωση σηματοδοτεί την προσβολή του δικαιώματος στην 
απεργία.  Δηλαδή το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνησημπαίνει σε τροχιά πλήρους κατάργησης του 
Συνταγματικού δικαιώματος της απεργίας.  Οι κυρώσεις αυτές ξεκινούν μια «νέα εποχή» που το 
υπουργείο και η κυβέρνηση θα εγκαλεί και θα επιβάλει κυρώσεις  σε οποιανδήποτε  απεργό και σε 
όποια μορφή απεργίας επιλέγει να συμμετέχει. Το ζήτημα αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό και 
ξεπερνάει ακόμα και το νόμο έκτρωμα Χατζηδάκη καθώς οι κυρώσεις σε απεργούς επιβάλλονται 
χωρίς να υπάρχει ακόμα και η τυπική δικαστική απόφαση που χαρακτηρίζει την απεργία 
παράνομη!!!   

Το ΥΠΑΙΘ ξέρει πολύ καλά ότι η επιβολή κύρωσης σε απεργούς  είναι παράνομη και 
αντισυνταγματική και τελικά θα ακυρωθεί. Ισχύει το τεκμήριο της νομιμότητας την οποία το ΥΠΑΙΘ 
ποτέ δεν αμφισβήτησε με καμία πράξη του. Το ζήτημα αυτό έχει κριθεί και δικαστικά σε δεύτερο 
βαθμό στη αντίστοιχη περίπτωση υποψηφίων για στελέχη στο δημόσιο εξ αιτίας της μη συμμετοχής 
τους σε διαδικασίες αξιολόγησης που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Η σχετική απόφαση του διοικητικού 
εφετείου Αθηνών το αναφέρει και επισυνάπτεται στο εξώδικο που έχουν στείλει οι σύλλογοι στο 
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ.  

Αυτοί που τολμούν κι απειλούν τόσο ξεδιάντροπα, που θέλουν τους εκπαιδευτικούς υποταγμένους, 
μετατρέπουν τον χώρο εργασίας μας σε κάτεργο διοικητικής αυθαιρεσίας, διευθυντικής επιβολής 
και παντελούς έλλειψης δημοκρατίας όπου θα κυριαρχεί ο κανιβαλισμός, ο ανταγωνισμός, η 
κατηγοριοποίηση σε βάρος των μαθητριών/των μας. 

Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα που μας αφορά όλους/ες κι όχι μόνο τα σωματεία που είναι σε 
Απεργία -Αποχή και έχουν μέλη τους που εγκαλούνται. Κανένας δεν μπορεί να είναι αδιάφορος/η– 
όλοι/ες μαζί δεν πρέπει να επιτρέψουμε το χτύπημα του δικαιώματος στην  απεργία.  Κάθε 
σωματείο κάθε συνάδελφος/ισσα πρέπει να πάρει θέση! 

Καλούμε το συνδικαλιστικό  κίνημα στο σύνολο του να υπερασπίσει το δικαίωμα στην απεργία 

�Καλούμε όλα τα εκπαιδευτικά σωματεία καθώς και κάθε σωματείο σε δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα 
να στηρίξει έμπρακτα τους απεργούς που διώκονται γιατί απέργησαν! 

�Καλούμε τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες ΔΟΕ/ΟΛΜΕ/ΑΔΕΔΥ και κάθε συνδικάτο σε δημόσιο κι 
ιδιωτικό τομέα, συλλογικότητες,  την Ομοσπονδία γονέων, τις ενώσεις και τους συλλόγους 
γονέων να στηρίξουν τους αγωνιστές εκπαιδευτικούς που δίνουν μάχη για τη στήριξη του δημόσιου 
σχολείου ενάντια στην προσπάθεια αντιδραστικής μετάλλαξής του! 

�Καλούμε τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να προχωρήσουν τώρα: σε κήρυξη Απεργίας Αποχής για να 
στηρίξουν τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων και των απεργών, σε πολιτικές αποφάσεις 
καταγγελίας της κυβερνητικής επίθεσης στο απεργιακό δικαίωμα, να δηλώσουν ότι θα μπουν 
μπροστά και  θα υπερασπίσουν κάθε συνάδελφο/ισσα που δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση, με 
όποιο τρόπο και με όποιο ρόλο, και να ξεκαθαρίσει ότι κάθε ενέργεια εναντίον συναδέλφων/ισσων 
θα λογιστεί και θα αντιμετωπιστεί συλλογικά ως ενέργεια ενάντια στο εκπαιδευτικό και το 
συνδικαλιστικό κίνημα. Να δηλώσουν πλήρη συνδικαλιστική, νομική και οικονομική στήριξη των 
σωματείων και των εκπαιδευτικών. 

�Καλούμε κάθε εκπαιδευτικό και κάθε εργαζόμενο απ’ άκρη σε άκρη της χώρας να στηρίξει τους 
εκπαιδευτικούς που διώκονται γιατί απέργησαν, γιατί αρνήθηκαν να αναρτήσουν στις 
αξιολογοπλατφόρμες του ΙΕΠ, στις πλατφόρμες κατηγοριοποίησης, υποχρηματοδότησης και 
διάλυσης του δημόσιου σχολείου! 



�Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση και να φέρουν το ζήτημα και στη βουλή. Αυτή η 
αντιδημοκρατική εκτροπή πρέπει να αρθεί! 

Στηρίζουμε υπερήφανα την επιλογή μας να σταθούμε αταλάντευτα στην συλλογική μας απόφαση 
να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο και τα παιδιά! Κανείς να μην τολμήσει να αμφισβητήσει το 
δικαίωμα στην απεργία! Το ζήτημα αυτό ξεπερνάει τα όρια των σχολείων μας και της εκπαίδευσης. 
Είναι αιτία πολέμου για όλο το εργατικό κίνημα και ΔΕΝ θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίξει μ΄ 
αυτό. Οφείλει όλο το συνδικαλιστικό κίνημα σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο 
επίπεδο να πάρει θέση. 

Τα σωματεία μας θα σηκώσουν όλο το βάρος της συνδικαλιστικής, νομικής και οικονομικής 
στήριξης των απεργών. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίσαμε και στο παρελθόν τέτοιες ακραίες 
αυθαιρεσίες -σημειώνουμε ότι υπάρχει το θετικό προηγούμενο δεδικασμένο όπου απορρίφθηκαν 
στα δικαστήρια αντίστοιχες κυρώσεις από τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση στο δημόσιο. 

Σε κάθε περίπτωση και για όσο διαρκούν και μέχρι τη δικαίωσή τους θα καλύψει πλήρως –
 συνδικαλιστικά, νομικά και οικονομικά - όλους τους συναδέλφους που βάλλονται για τη συμμετοχή 
τους στη συλλογική απόφαση. 

Ταυτόχρονα, δηλώνουμε ότι θα βρεθούμε στο πλευρό και θα υπερασπιστούμε κάθε εκπαιδευτικό 
που έχει αρνηθεί να μετέχει στη διαδικασία της αξιολόγησης ανεξάρτητα αν καλύπτεται 
συνδικαλιστικά από το σωματείο του με απόφαση απεργίας-αποχής, κάθε εκπαιδευτικό που δίνει 
την μάχη για την ύπαρξη του δημόσιου σχολείου. 

Συμμετέχουμε όλες και όλοι στην απεργία-αποχή! 

Ανατρέπουμε τα σχέδια τους για διάλυση του δημόσιου σχολείου! 

Η απεργία δεν τιμωρείται! Νικά! 

 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας 

 

               

  Αρίδας Εμμανουήλ                                                      Σαρδέλης Αναστάσιος 


