
 

 
 

 

 

 

 

Θέμα: Ο αυταρχισμός και ο διοικητισμός δεν έχουν θέση στα σχολεία. 

Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατική λειτουργία τους με σεβασμό από όλους στις 

συλλογικές αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων για τα ενιαία κείμενα. 

 

Οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να δίνουν καθημερινά τη μάχη της 

υπεράσπισης του δημόσιου σχολείου και να αγωνίζονται ώστε να αποτραπεί η  

επιχειρούμενη κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσω της  αξιολόγησης των 

σχολικών μονάδων των νόμων 4692/20 και 4823/21.    

 Κυβέρνηση και υπουργείο παιδείας για μια ακόμη φορά στέκονται 

απέναντι στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών επιλέγοντας το 

δρόμο της επιβολής και του αυταρχισμού με την αξιοποίηση δικαστικών 

προσφυγών, συκοφαντιών αλλά και άσκηση συνεχούς πίεσης, επιχειρώντας να 

καλλιεργήσουν κλίμα φόβου και τρομοκρατίας στα σχολεία.  

Οι τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. 

Κόπτση κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων στις 17 και 18/10 με 

όσες/ους προΐστανται στις σχολικές μονάδες στόχο είχαν όχι να πείσουν για την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που προβλέπεται για την αξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας, αλλά να δώσουν κατευθύνσεις για την επιβολή της, 

απειλώντας όσους συλλόγους διδασκόντων δεν τις ακολουθήσουν. Τα 

υποτιμητικά σχόλια για τα συνδικάτα και  τους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν 

τα ενιαία κείμενα στόχο είχαν να οριοθετήσουν τη στάση των 

διευθυντών/ντριών και προϊσταμένων σχολικών μονάδων απέναντι στις 

σχετικές αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων.   

 Τις τελευταίες ημέρες, έχουν αναφερθεί κρούσματα σοβαρών πιέσεων 

και περιπτώσεις που δεν γίνεται σεβαστή  η απόφαση των Συλλόγων 

Διδασκόντων να επιλέξουν να αναρτηθούν τα ενιαία κείμενα στην πλατφόρμα 

του Ι.Ε.Π. στη διαδικασία της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της 

σχολικής  μονάδας.  

Πρόκειται για ολοφάνερη προσπάθεια εκφοβισμού των συναδέλφων! 

Είναι, όμως, σαφές με βάση το νομοθετικό πλαίσιο πως οι αποφάσεις των 
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συλλόγων διδασκόντων είναι δεσμευτικές για όλους και υλοποιούνται με 

ευθύνη του διευθυντή.  

Ακόμα και το νομοθετικό πλαίσιο της αξιολόγησης αναφέρει ρητά 

(Ν.4692/2020, 4823/2021 και Υ.Α. 108906/10-09-2021) ότι η γενική εκτίμηση του 

έργου και των λειτουργιών της σχολικής μονάδας του προηγούμενου έτους που 

αποτελεί τη βάση της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης και ο συλλογικός 

προγραμματισμός είναι έργο του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολικής 

μονάδας. Συνεπώς και οι διευθυντές δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα για τον 

έλεγχο του περιεχομένου των κειμένων που ανεβαίνουν στις πλατφόρμες του 

ΙΕΠ και αποτελούν απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Υποχρεούνται μόνο 

να διασφαλίσουν ότι τα κείμενα (και μόνο αυτά) που αποφασίζουν οι Σύλλογοι 

Διδασκόντων, των  οποίων  αποτελούν αναπόσπαστα μέλη, αναρτώνται εντός 

του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.  

Στηρίζουμε πλήρως, με όλους τους τρόπους, τις αγωνιστικές αποφάσεις 

των συλλόγων διδασκόντων απέναντι σε πιέσεις, απειλές κι εκβιασμούς από 

τον διοικητικό μηχανισμό της εκπαίδευσης. 

Δηλώνουμε ότι θα υπερασπίσουμε τη δημοκρατική λειτουργία του 

σχολείου και τον συλλογικό αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στην 

Αξιολόγηση των νόμων 4692/20 και 4823/21.   .  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, με την όποια ιδιότητά τους, να 

σεβαστούν απόλυτα τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.  

Καλούμε τα στελέχη της εκπαίδευσης να σταθούν στο ύψος των 

περιστάσεων και να υπερασπιστούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς το δημόσιο 

σχολείο.  

Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών να καταγγέλλουν, τυχόν, 

φαινόμενα αυταρχισμού. Η Δ.Ο.Ε. θα αξιοποιήσει όλα τα μέσα για να τα 

αντιμετωπίσει και να υπερασπίσει τη δημοκρατική λειτουργία των σχολείων. 

 

 

 


