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Αλαθνίλσζε
Σν Δ.. ηεο Δ.Ο.Ε. κε ηηο κε Α.Π.1363/30-05-2017 θαη 1371/12-06-2017
απνθάζεηο ηνπ έρεη θεξύμεη απεξγία – απνρή από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, πνπ
εηζάγεη ε θπβέξλεζε κέζα από ηνλ πξόζθαηα ςεθηζκέλν Ν.4473/2017 γηα ηελ
επηινγή Δηεπζπληώλ/ληξηώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Με ην πξόζρεκα ηεο γλώκεο «ησλ ζπλππεξεηνύλησλ κόληκσλ
εθπαηδεπηηθώλ», κε ηε ζπλεδξίαζε ελόο νξγάλνπ πνπ δελ είλαη ν ζύιινγνο
δηδαζθόλησλ, γηαηί αλ είλαη ε ζύλζεζή ηνπ δελ είλαη λόκηκε (απνθιείνληαη νη
αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνί θαη ν/ε πξόεδξόο ηνπ νξίδεηαη από ηε Δηεύζπλζε
Εθπαίδεπζεο) επηδηώθεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ .Δ. ζε όξγαλν αμηνιόγεζεο.
Δηεπθξηλίδνπκε όηη:


Οη ζπλάδειθνη δειώλνπλ όηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία-απνρή πνπ έρεη

θεξύμεη ε Δ.Ο.Ε. θαη απέρνπλ από ηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε.


ε θάζε πεξίπησζε, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλεδξίαζε απαηηείηαη ε

ζπκκεηνρή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ. Όηαλ ε πιεηνςεθία ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπκκεηέρεη ζηελ απεξγία-απνρή, δελ ππάξρεη
απαξηία θαη θακία δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί νύηε ζπκπιεξώλνληαη θύιια
απνηίκεζεο.


ε πεξίπησζε πνπ ε πιεηνςεθία απνθαζίζεη λα ζπλεδξηάζεη, ν/ε θάζε

ζπλάδειθνο έρεη ην δηθαίσκα λα απέρεη ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ
απεξγία – απνρή.
Οη ζπλάδειθνη είλαη απόιπηα θαιπκκέλνη, ζπλδηθαιηζηηθά θαη λνκηθά, λα
κελ πινπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ησλ αμηνινγηθώλ θξίζεσλ «επί σσγκεκριμένων
ερωτήσεων αποτίμησης».

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία – απνρή δελ πξνβιέπνληαη θξαηήζεηο.
Υπελζπκίδεηαη όηη πξν δηεηίαο δελ είραλ επηβιεζεί θξαηήζεηο ζηε κηζζνδνζία
καο γηα ηε κνξθή ηεο απεξγίαο – απνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απηναμηνιόγεζεο.
Η «απνρή ππαιιήισλ» από ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα, απνηειεί κνξθή
απεξγίαο θαη πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1264/1982, όπσο απηέο έρνπλ
εξκελεπζεί από αξκόδηα δηθαζηήξηα (Δηνηθεηηθό Εθεηείν Αζελώλ 486/1995 θαη
ΜΠΑ 2395/2014). Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ απόθαζε ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Τ. «ε κνξθή
ηεο απεξγίαο – απνρήο είλαη απνιύησο λόκηκε θαη δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε
πεηζαξρηθήο ζπλέπεηαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ».
Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί
όινπο/όιεο ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο λα πινπνηήζνπλ ηελ απόθαζε ηεο Δ.Ο.Ε. γηα
απεξγία – απνρή από ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο γηα ηελ επηινγή
δηεπζπληώλ/ληξηώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη λα δειώζνπλ θαζνιηθά ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηελ απεξγία – απνρή. Απηή ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ δηεπζπληώλ/ληξηώλ
είλαη κέξνο ηεο γεληθόηεξεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο πνπ πξνσζείηαη θαη ζηελ
εθπαίδεπζε. Είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζέιεη λα κεηαηξέςεη ηνλ ζύιινγν
δηδαζθόλησλ ζε πξνάγγειν ηεο εθαξκνγήο ηεο αμηνιόγεζεο – ρεηξαγώγεζεο ηνπ
Ν.3848/2010 θαη ηνπ Π.Δ.152/2013.
πλεκκέλα ζαο θνηλνπνηνύκε:


Απόθαζε ΑΔΕΔΤ γηα απεξγία – απνρή



ρέδην δήισζεο κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ

Καλέλαο/θακία ζπλάδειθνο λα κε ζπκπιεξώζεη θύιια απνηίκεζεο
Γηα ην Δ..
Ο Πξόεδξνο

Η Γ. Γξακκαηέαο
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