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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΟ:

Η  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ο.Κ.Π.Ε.) προκήρυξε Απεργία – Αποχή με το ακόλουθο περιεχόμενο:

“ΑΠΟΧΗ  από  κάθε  ενέργεια  που  συνδέεται  με  το  σύστημα
αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων και προβλέπεται από την υπ’ αρ. 1089&06/ΓΔ4/10-&-
2021  Υ.Α.  «Συλλογικός  προγραμματισμός,  εσωτερική  και  εξωτερική
αξιολόγηση  των  σχολικών  μονάδων»   (ΦΕΚ  Β  418&/10-&-2021)  σε
συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  33,  34,  35  και  36  του  ν.
46&2/2020  «Αναβάθμιση  του σχολείου  και  άλλες  διατάξεις»  (Α΄  111),
όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση
του σχολείου,  ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και  άλλες διατάξεις»
(Α’ 136)”.

Με  βάση  το  παραπάνω  δεδομένο,  τέθηκε  υπόψη  μου  το
ακόλουθο ζήτημα:

Ποιες  συνέπειες  επάγονται  στους  συμμετέχοντες  -  εκπαιδευτικούς
στην απεργιακή κινητοποίηση, με την ως άνω μορφή, λαμβανομένων
υπόψη  όσων  θεσπίστηκαν  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  56  του  ν.
4823/2021;
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Επί  του  κρίσιμου  ζητήματος  που  τέθηκε  υπόψη  μου,  επάγομαι  τα
ακόλουθα:

Α.- ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α.1.- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ:

• Η Απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και
ορίζεται στο άρθρο 23 του Συντάγματος: 

«1. Το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για την διασφάλιση της
συνδικαλιστικής  ελευθερίας  και  την  ανεμπόδιστη  άσκηση  των
συναφών με αυτήν δικαιωμάτων, εναντίον κάθε προσβολής του, μέσα
στα όρια του νόμου. 2. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από
τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την διαφύλαξη
και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων
των εργαζομένων. [..]». 

• Στο άρθρο 19 του ν. 1264/1982 ορίζεται:

«1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από
τις  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  α)  ως  μέσο  για  τη  διαφύλαξη  και
προαγωγή  των  οικονομικών  εργασιακών  συνδικαλιστικών  και
ασφαλιστικών  συμφερόντων  των  εργαζομένων  και  ως  εκδήλωση
αλληλεγγύης για τους αυτούς σκοπούς [..]».

Μεταξύ των μορφών απεργίας, που προστατεύονται από το Σύνταγμα
και  το  Νόμο είναι  και  η  λευκή απεργία,   κατά την οποία  έχουμε
μείωση  της  απόδοσης  των  εργαζομένων  (ποσοτική  ή  ποιοτική)  ή
επιβράδυνση του ρυθμού της εργασίας.

• Σύμφωνα  δε  με  το  άρθρο  46  του  Κώδικα  Κατάστασης
Δημόσιων  Πολιτικών  Διοικητικών  και  Υπαλλήλων  και
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/2007) αναγνωρίζεται / προστατεύεται η
συνδικαλιστική ελευθερία των Δημοσίων Υπαλλήλων και αφετέρου το
δικαίωμα απεργίας αυτών. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 46 ορίζεται:

 «Συνδικαλιστική  ελευθερία  και  δικαίωμα  απεργίας  1.  Η
συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με
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αυτήν  δικαιωμάτων  διασφαλίζονται  στους  υπαλλήλους.  2.  Οι
υπάλληλοι  μπορούν  ελεύθερα  να  ιδρύουν  συνδικαλιστικές
οργανώσεις, να γίνονται μέλη τους και να ασκούν τα συνδικαλιστικά
τους δικαιώματα. 3. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και
ασκείται  από τις  συνδικαλιστικές  τους  οργανώσεις  ως  μέσο για τη
διασφάλιση  και  προαγωγή  των  οικονομικών,  εργασιακών,
συνδικαλιστικών,  κοινωνικών  και  ασφαλιστικών  συμφερόντων  τους
και ως εκδήλωση αλληλεγγύης προς άλλους εργαζόμενους για τους
αυτούς σκοπούς. Το δικαίωμα της απεργίας ασκείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου που το ρυθμίζει. 4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται με τις αρμόδιες αρχές για τους
όρους, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των μελών τους». 

Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι  η άσκηση απεργιακής
κινητοποίησης συνιστά συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα,
που  όχι  μόνο  δεν  επιδέχεται  περιορισμούς  στον  πυρήνα  του,
αλλά αντιθέτως συνιστά υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει
κάθε απαραίτητο μέτρο για την διασφάλισή του.

Α.2.- ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΑΡΘΡΟ    56  του  Ν.  4823/2021  και  τις  
κυρώσεις που εισάγει:

 «1.  Στις  διατάξεις  του  συστήματος  αξιολόγησης  του  παρόντος
Μέρους  υπάγονται  τα  στελέχη,  οι  εκπαιδευτικοί  και  τα  μέλη  του
Ειδικού  Εκπαιδευτικού  και  Βοηθητικού  Προσωπικού  της  δημόσιας
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

2. Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών
και  των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού  Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αποσκοπεί στη βελτίωση της
ατομικής απόδοσής τους και της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης
και γενικά του παιδαγωγικού, διδακτικού και υποστηρικτικού έργου
που προσφέρεται από τις εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δομές. Η
αξιολόγηση  αυτή  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τις  αρχές  της
αμεροληψίας,  της  υπηρεσιακής,  εκπαιδευτικής  και  υποστηρικτικής
ικανότητας  και  της  αποδοτικότητας  στελεχών,  εκπαιδευτικών  και
μελών  του  ειδικού  εκπαιδευτικού  και  βοηθητικού  προσωπικού,
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λαμβανομένης  υπόψη  της  ιδιαιτερότητας  του  προσφερόμενου
εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και υποστηρικτικού έργου. 

3. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης του
έργου  των  στελεχών  της  εκπαίδευσης,  των  εκπαιδευτικών  και  των
μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καθώς και συνολικά του έργου των
σχολικών  μονάδων  και  λοιπών  εκπαιδευτικών  και  συναφών
υποστηρικτικών δομών,  όπως και η διευκόλυνση και προώθηση της
διαδικασίας αυτής μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, από τη θέση του αξιολογητή,
του αξιολογούμενου και εν γένει του συμπράττοντος καθ’ οιονδήποτε
τρόπο  σε  αυτήν,  είναι  υποχρεωτική  και  συνιστά  υπηρεσιακό
καθήκον  μείζονος  σημασίας,  λόγω των  επιδιωκόμενων  με  αυτήν
σκοπών, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς
και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π.

4. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς
ή  συλλογικώς,  ως  μέλος  του  συλλόγου  διδασκόντων  ή  ομάδων
δράσεων  σχολικών  μονάδων  και  λοιπών  εκπαιδευτικών  ή
υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από
τον  νόμο  άσκηση  αρμοδιότητας  ή  ενέργεια  που  αφορά  στον
προγραμματισμό,  στην  αυτοαξιολόγηση  ή  εσωτερική  και  εξωτερική
αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών
ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της
εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η
παραβίαση  οιασδήποτε  από  τις  υποχρεώσεις  τους,  όπως  αυτές
καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102)
και  στα άρθρα 57,  61,  72  παρ.  3,  73  -76  και  &7  του  παρόντος  περί
αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και
των  μελών  Ε.Ε.Π.  και  Ε.Β.Π.,  συνιστά  ειδικό  πειθαρχικό
παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του
άρθρου  109  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοσίων  Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’
26),  όχι  κατώτερη  του  προστίμου  ίσου  με  τις  αποδοχές  ενός
μηνός. 

5.  Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στην παρ.  4,  οι  αναφερόμενες στην
παρ.  4  παραλείψεις  ή  παραβιάσεις  διατάξεων  και  υποχρεώσεων  εκ
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μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης,  των εκπαιδευτικών και  των
μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15)
ημέρες,  χωρίς  να  δικαιολογούνται  από  ανυπέρβλητα  κωλύματα
συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνιστούν αντικειμενικό λόγο
αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της
εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,
συμπεριλαμβανομένης  της  αυτόματης  μισθολογικής  εξέλιξής
του. Η εφαρμογή της  παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του
αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας. 

6. Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των
στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π
και  Ε.Β.Π.  και  υπόκειται  σε  ένσταση  ενώπιον  των  αρμόδιων  κατά
περίπτωση υπηρεσιακών  συμβουλίων.  Η  ένσταση  ασκείται  μέσα σε
αποκλειστική  προθεσμία  δώδεκα  (12)  ημερών  από  την  επομένη  της
γνωστοποίησης  της  απόφασης  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  και  με
απόδειξη  σε  αυτόν  που  αφορά.  Κατατίθεται  στον  ως  άνω  Γενικό
Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα
σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση
της ένστασης σε πλήρη γνώση του. 

7.  Αφότου  ο  λόγος  αναστολής  της  εξέλιξης  των  στελεχών  της
εκπαίδευσης,  των  εκπαιδευτικών  και  των  μελών  Ε.Ε.Π  και  Ε.Β.Π.
εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει από το χρονικό σημείο της λήξης της
ως άνω έκνομης συμπεριφοράς τους, χωρίς να συνυπολογίζεται για τη
συνδρομή  των  χρονικών  προϋποθέσεων  της  εξέλιξης  το  χρονικό
διάστημα που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης αναστολής
μέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος που δικαιολογούσε την αναστολή. 

8.  Αν  στέλεχος  εκπαίδευσης  αρνείται  να  υποβληθεί  στη  διαδικασία
αξιολόγησης,  είτε  ως  αξιολογητής  είτε  ως  αξιολογούμενος,  σε
οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση
του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται,
σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 60 και αποκλείεται από
τη  διαδικασία  επιλογής  για  την  πλήρωση  οποιασδήποτε  θέσης
στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη. 
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&.  Στις  διατάξεις  του  παρόντος  δεν  εμπίπτουν οι  εκπαιδευτικοί  που
ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα. 

10.  Οι  εκπαιδευτικοί  που  υπηρετούν  με  απόσπαση  στην  κεντρική
υπηρεσία  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  σε
Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και  σε  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,  στο  Ινστιτούτο  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  (Ι.Ε.Π.)  ή  σε
άλλες  υπηρεσίες  και  φορείς  και  ασκούν  προεχόντως  διοικητικά
καθήκοντα, αξιολογούνται για τον χρόνο της απόσπασής τους, όπως
οι  διοικητικοί  υπάλληλοι  των  υπηρεσιών  και  φορέων  αυτών.  Οι
εκθέσεις  αξιολόγησης τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας όπου οι
αξιολογούμενοι υπηρετούν με απόσπαση και λαμβάνονται υπόψη για
την ανανέωση της απόσπασής τους, καθώς και για τη μετάταξή τους
σε θέση διοικητικών καθηκόντων ή  την ανάληψη θέσης ευθύνης με
διοικητικά  καθήκοντα.  Για  την  πλήρωση  θέσεων  στελεχών  της
εκπαίδευσης  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  οι  εκθέσεις  αξιολόγησης  του
δεύτερου  εδαφίου.  11.  Η  αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών  που
αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. διενεργείται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11
του ν. 3&66/2011 (Α’ 118)».

Από την ως άνω διάταξη προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.-  Πλέον των πειθαρχικών παραπτωμάτων που προβλέπονται στον
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων, ιδρύεται ΝΕΟ – ΕΙΔΙΚΟ
πειθαρχικό  παράπτωμα, που  συνίσταται  στην  “παράλειψη
στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς,
ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών
μονάδων  και  λοιπών  εκπαιδευτικών  ή  υποστηρικτικών  δομών,  σε
επιβαλλόμενη  ή  απλώς  προβλεπόμενη  από  τον  νόμο  άσκηση
αρμοδιότητας  ή  ενέργεια  που  αφορά  στον  προγραμματισμό,  στην
αυτοαξιολόγηση  ή  εσωτερική  και  εξωτερική  αξιολόγηση  του  έργου
των  σχολικών  μονάδων  και  των  ως  άνω  δομών  ή  σε  οποιοδήποτε
στάδιο  της  αξιολογικής  διαδικασίας  στελέχους  της  εκπαίδευσης  ή
εκπαιδευτικού  ή  μέλους  Ε.Ε.Π.  και  Ε.Β.Π.  και  ιδίως  η  παραβίαση
οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα

6

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3966%2F2011


άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και στα άρθρα 57,
61,  72  παρ.  3,  73  -76  και  &7  του  παρόντος  περί  αξιολόγησης  των
στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π.”

2.- Η τέλεση του ειδικού πειθαρχικού αδικήματος επισύρει, βάσει της
διάταξης 56  ποινή όχι μικρότερη προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός
μήνα.

3.-  Η  μη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  αξιολογήσεως,  αποτελεί
αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης  του
στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π.,  συμπεριλαμβανομένης  της  αυτόματης  μισθολογικής  εξέλιξής
του.

4.-  Τέλος, αποτελεί λόγο αντικατάστασης στελέχους εκπαίδευσης και
αποκλεισμού  του  από  την  διαδικασία  επιλογής  για  την  πλήρωση
οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8)
έτη. 

Α.3.- Επί της πειθαρχικής διαδικασίας, κρίσιμες διατάξεις είναι:

• Σύμφωνα  με  το  άρθρο  106 του  Κώδικα  Κατάστασης
Δημοσίων Υπαλλήλων:

“Το  πειθαρχικό  παράπτωμα  συντελείται  με  υπαίτια  πράξη  ή
παράλειψη του υπαλλήλου που μπορεί να του καταλογισθεί”.

• Σύμφωνα με το Αρθρο 108 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Υπαλλήλων:

 “Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας
εφαρμόζονται  αναλόγως  και  στο  πειθαρχικό  δίκαιο,  εφόσον  δεν
αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και  συνάδουν με τη
φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας”.

Από τις παραπάνω διατάξεις, ενδεικτικά αναφερόμενες, προκύπτει ότι
η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων δεν γίνεται αυτοδικαίως σε όποιον
απέχει από τις διαδικασίες αξιολόγησης. 
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Σε κάθε περίπτωση έναρξης πειθαρχικής διαδικασίας, ο διοικούμενος/
εκπαιδευτικός  δικαιούται  να  λάβει  αντίγραφα  του  πειθαρχικού
φακέλου,  να  απολογηθεί,  να  εκθέσει  τις  απόψεις  του  και  μόνο  αν
συντρέχουν  στο  πρόσωπό  του  η  αντικειμενική  και  υποκειμενική
υπόσταση  του  πειθαρχικού  αδικήματος  για  το  οποίο  διώκεται
τιμωρείται.  Επίσης  και  ως  προς  το  ύψος  της  επιβαλλόμενης
πειθαρχικής  ποινής  εξετάζονται,  βάσει  του  άρθρου  108  παρ.  2  του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων Αρχές που μειώνουν την
επιβληθείσα ποινή.

Είναι αξιοσημείωτα τα ακόλουθα:

• ΟΤΙ  για  τη  στοιχειοθέτηση  οποιουδήποτε  πειθαρχικού
αδικήματος   απαιτείται  υπαιτιότητα  δηλαδή  δόλος  ή  αμέλεια  του
πειθαρχικώς διωκόμενου – υπαλλήλου.

• ΟΤΙ  δεν  συνιστούν  πειθαρχικά  παραπτώματα  πράξεις  ή
παραλείψεις, που αποτελούν ενάσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένου
δικαιώματος του υπαλλήλου.

Β.-  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  ΤΩΝ  ΩΣ  ΑΝΩ  ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Από  τη  συγκριτική  επισκόπηση  των  ως  άνω  κρίσιμων  διατάξεων,
προκύπτουν τα ακόλουθα:

– Η συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της απεργίας, με
οποιαδήποτε μορφή, απαιτεί μέτρα από το Κράτος για τη διαφύλαξή
του / και όχι για την καταρράκωσή του.

– Οποιος  μετέχει  σε  μία  απεργιακή κινητοποίηση,  η  οποία  έχει
προκηρυχθεί  από  την  αρμόδια  συνδικαλιστική  οργάνωση,  με
συγκεκριμένα  αιτήματα,  πραγματοποιεί  ενάσκηση  συνταγματικά
κατοχυρωμένου δικαιώματος.

– Η ενάσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος
δεν συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

– Η  τυχόν  έναρξη  πειθαρχικής  δίωξης  σε  εργαζόμενο/
εκπαιδευτικό,  διαρκούσης  οποιασδήποτε  απεργιακής  κινητοποίησης
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[ακόμη και με τη μορφή της λευκής απεργίας] ουσιαστικά ισοδυναμεί
με απόπειρα κατάργησης συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος. 

– Η  επιβολή  επαχθέστατων  πειθαρχικών  συνεπειών  σε
όσους  ασκούν  νόμιμη  συνδικαλιστική  δράση  συνιστά
καταρράκωση/  ανεπίτρεπτη  προσβολή  στον  πυρήνα  του
συνταγματικά  κατοχυρωμένου  δικαιώματος  της  απεργιακής
κινητοποίησης.

ΣΥΝΕΠΩΣ:

– Η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 56 του Ν. 4823/2021 και
των  κυρώσεων  που  τυχόν  επιβάλλει  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΝΑ  ΤΥΧΕΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  σε  όσους  εκπαιδευτικούς  απέχουν  μεν  από  τη
διαδικασία  αξιολόγησης  αλλά  ταυτόχρονα  μετέχουν  σε  νόμιμα
προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση.

– ΔΙΟΤΙ  η  τυχόν  έναρξη  πειθαρχικής  δίωξης  σε  βάρος
εκπαιδευτικών που μετέχουν σε απεργιακή κινητοποίηση/ αποχή από
διαδικασία  αξιολόγησης  σημαίνει  απόπειρα  κατάργησης
συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος, η οποία επάγει ποινικές
και πειθαρχικές κυρώσεις σε όποιον/-α το επιχειρήσει σε βάρος σας.

– Εξ αντιδιαστολής προκύπτει ότι όποιος/-α δεν συμμετέχει στην
απεργιακή κινητοποίηση, με τη μορφή της αποχής από τις διαδικασίες
αξιολόγησης, δεν έχει την προστασία του Νόμου.

Τέλος επισημαίνεται  ότι  αν-  παρά τα ως άνω νομικά δεδομένα-  το
Υπουργείο  Παιδείας,  διά  των  ειδικών  εντολοδόχων  του,  προβεί  σε
έναρξη πειθαρχικής δίωξης σε  βάρος απεργών εκπαιδευτικών ή/και
επιβολή  κυρώσεων,  η  προσφυγή  στα  αρμόδια  δικαστήρια  κρίνεται
επιβεβλημένη για την προάσπιση των δικαιωμάτων όσων πλήττονται.

Θεσσαλονίκη, 26/09/2021

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΣΑ

ΟΛΓΑ Κ. ΒΛΟΝΤΖΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ & 

ΠΑΡΑ ΤΩ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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