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Ίλιον, 23- 02 – 2022 
Η τρομοκρατία δε θα περάσει! 

 
✔ Να σταματήσει κάθε πειθαρχική δίωξη εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην απεργία - αποχή από 

την «αξιολόγηση»! 
✔ ΔΟΕ – ΟΛΜΕ να στηρίξουν με όλα τα μέσα τους συναδέλφους, να οργανώσουν την ενιαία 

απάντηση του κλάδου απέναντι στην αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση! 
Νέα αυταρχική εκτροπή αποτελεί το έγγραφο του ΓΓ του ΥΠΑΙΘ - Κόπτση που απαιτεί επιβολή κυρώσεων 

(αναστολή διαδικασίας εξέλιξης, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξης) για 114 διευθυντές/ντριες 
και προϊσταμένες/νους οι οποίοι δεν προχώρησαν στην ανάρτηση εκθέσεων αξιολόγησης στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, 
ασκώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στην απεργία-αποχή σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων των σωματείων τους. 

Κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ, αντί να ασχοληθούν με τα τεράστια προβλήματα στην εκπαίδευση, η μοναδική τους 
εμμονή είναι η τιμωρία των εκπαιδευτικών που δεν υλοποιούν τα σχέδια για την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Αν στο 
ΥΠΑΙΘ έδειχναν τόσο ζήλο για όλα τα υπόλοιπα, θα είχαν καλυφθεί τα δεκάδες χιλιάδες κενά που υπάρχουν σήμερα, δε 
θα στοιβάζονταν τα παιδιά σε 25, 26 και πλέον κατά τμήμα, θα υπήρχαν αξιοπρεπείς νέες σχολικές μονάδες και όχι 
ασυντήρητα κτήρια, που στις αυλές τους δεσπόζουν κοντέινερς, θα υπήρχε ολοκληρωμένος σχεδιασμός ώστε να 
καλυφθούν τα μορφωτικά κενά που υπάρχουν στα παιδιά μετά από τα 2 χρόνια πανδημίας και τη διαχείρισή της από την 
κυβέρνηση (συνεχόμενα lockdown, τηλεκπαίδευση).  

Από πέρσι τον Φλεβάρη, οι εκπαιδευτικοί με τις συλλογικές μας αποφάσεις, με την απεργία – αποχή από τις 
διαδικασίες της αξιολόγησης, με τις μαζικές μας κινητοποιήσεις, με την συγκλονιστική απεργία στις 11/10, με τις 
συλλογικές αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, έχουμε κάνει σαφές ότι η αξιολόγηση θα μείνει στα χαρτιά. Αυτές τις 
συλλογικές μας αποφάσεις υπερασπιζόμαστε και κάθε απόπειρα τρομοκράτησης και επιβολής ποινών είναι, πέρα από όλα 
τα αλλά, και παράνομη.  

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ επειδή γνωρίζει πολύ καλά ότι οι εκπαιδευτικοί, με τις συλλογικές μας αποφάσεις, 
δεν αποδεχόμαστε, απορρίπτουμε τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια της κυβέρνησης, τη βαθιά αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση 
επιδιώκει, σε αυτή τη φάση, να στοχοποιήσει τους συγκεκριμένους συναδέλφους, με σκοπό να εκφοβίσει όλο τον κλάδο. 
Κανένα κατασταλτικό μέτρο δεν μπορεί να ανακόψει το μαζικό και ενιαίο πανεκπαιδευτικό κίνημα που είναι 
αποφασισμένο να βάλει φραγμό στην αντιεκπαιδευτική πολιτική και να την ανατρέψει! Ενιαία και αποφασιστικά μέσα 
από τα σωματεία μας θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας για ένα αποκλειστικά δημόσιο ενιαίο δωρεάν σχολείο που θα χωρά 
όλους τους μαθητές, όλους τους εκπαιδευτικούς. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση ανάκληση του εγγράφου των κυρώσεων από όλες και όλους τους 
συναδέλφους/ισσες.  

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 των εκπαιδευτικών, να δηλώσουν ότι θα υπερασπίσουν κάθε συνάδελφο/ισσα που δεν 
συμμετέχει στην αξιολόγηση με κάθε τρόπο και μέσο και να κάνουν σαφές ότι κάθε ενέργεια εναντίον συναδέλφων/ισσών 
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. 

Να συγκληθούν άμεσα Γ.Σ. του κλάδου και Γ.Σ. προέδρων των ΕΛΜΕ από την ΟΛΜΕ. 
Για το Δ.Σ. 

 


