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Αλαθνίλσζε 

 

Σν Γ. ηεο Γ.Ο.Δ., ζην πιαίζην πινπνίεζεο απόθαζήο ηνπ γηα θήξπμε απεξγίαο - απνρήο από ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ λ.4692/2020, θαζώο θαη από ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 

(ΦΔΚ 140/2021) «πιινγηθόο πξνγξακκαηηζκόο, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ σο πξνο ην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν», επέδωζε, ηη Γεςηέπα 8 Φεβποςαπίος 

2021, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ζην Διιεληθό Γεκόζην εξώδικη γνωζηοποίηζη ηηρ απεπγίαρ - 

αποσήρ, δειώλνληαο, έηζη, επίζεκα ηελ θήξπμή ηεο. 

 

Η αποσή ηων εκπαιδεςηικών από ζςγκεκπιμένα καθήκονηα πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.1264/1982, όπσο απηέο έρνπλ εξκελεπηεί από ηα αξκόδηα Γηθαζηήξηα (όισο ελδεηθηηθώο 

απόθαζε Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ 486/1995 θ.α.) θαη ζπληζηά απνιύησο λόκηκε, ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε κνξθή ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, αλαγλσξηδόκελε σο κνξθή απεξγίαο ε νπνία 

θαιύπηεη ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο από θάζε πεηζαξρηθή επζύλε. Τπελζπκίδνπκε όηη, κε βάζε 

ηελ εκπεηξία ηεο απεξγίαο - απνρήο ζην ππόινηπν Γεκόζην, δελ πξνθύπηεη, κε ηα ππάξρνληα 

δεδνκέλα, νηθνλνκηθή επίπησζε. 

 

Σο Γ.. ηος ζςλλόγος εκπαιδεςηικών Π.Δ. «ο Μακπςγιάννηρ», καλεί ηοςρ/ηιρ ζςναδέλθοςρ 

να ζςμμεηέσοςν δςναμικά ζηην απεπγία - αποσή ηηρ Γ.Ο.Δ. αποηπέπονηαρ ηην ςλοποίηζη ηηρ 

ανηιδπαζηικήρ αξιολόγηζηρ. 

  

πγθεθξηκέλα: 

 

Καιεί ηνπο/ηηο Γηεπζπληέο/ληξηεο, Πξντζηακέλνπο/κελεο, θαζώο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο, πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο εηδηθήο ζπλεδξίαζεο ησλ πιιόγσλ Γηδαζθόλησλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, λα δειώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία - απνρή θαη όηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θακία 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία. Ζ δήισζε απηή ζα γίλεηαη ζε εηδηθό έληππν (βι. ζπλεκκέλν έγγξαθν) πνπ 

ζα θαηαζέηνπλ ζπιινγηθά νη ζπλάδειθνη γηα λα γίλεηαη ζαθήο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία - 

απνρή. Ζ δήισζε απηή ζσξαθίδεη ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο κε ηελ θάιπςε πνπ πξνζθέξεη ε 

ζπκκεηνρή ζε κηα λνκηθά θαηνρπξσκέλε ελέξγεηα θαη αξθεί λα  θαηαρσξείηαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ 

ζρνιείνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δηαπηζηώλεηαη ε αδπλακία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο Δηδηθήο 

πλεδξίαζεο θαη ε έιιεηςε απαξηίαο ησλ πιιόγσλ Γηδαζθόλησλ ιόγσ ζπκκεηνρήο ηεο 

πιεηνςεθίαο ή ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε λνκίκσο θεξπγκέλε απεξγία απνρή ηεο Γ.Ο.Δ. 

από θάζε αμηνινγηθή δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ Τ.Α. 6603/ΓΓ4/20-01-2021  (ζπγθξόηεζε 

νκάδσλ δξάζεο, ζπλεδξίαζε γηα ηε ζύληαμε έθζεζεο «Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο», 

θιπ.). 

 

Με βάζε ην ζεζκηθό πιαίζην (άξζξν 15 ηνπ Π.Γ.79/2017 θαη άξζξν 37 ηνπ ΦΔΚ 1340/2002) γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ γηα λα ππάξρεη απαξηία, πξέπεη νη παξόληεο λα είλαη 

πεξηζζόηεξνη από ηνπο απόληεο. Οη ζπλάδειθνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία - απνρή ζεσξνύληαη 
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απόληεο ζηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, κε απνηέιεζκα λα ηίζεηαη ζέκα απαξηίαο ηνπ πιιόγνπ 

Γηδαζθόλησλ. 

 Δάν δεν ςπάπσει απαπηία (ζπκκεηέρνπλ, δειαδή, νη πεξηζζόηεξνη ζπλάδειθνη ζηελ απεξγία - 

απνρή), η ζςνεδπίαζη δεν ππαγμαηοποιείηαι θαη δελ ζπληάζζεηαη ζρεηηθό πξαθηηθό ζην Βηβιίν 

Πξαθηηθώλ ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. 

 

 Δάν ο Γιεςθςνηήρ επιμείνει ζηην καηαγπαθή ππακηικού ζηο Βιβλίο Ππακηικών, παξά ηελ 

έιιεηςε απαξηίαο, ηόηε νη ζπλάδειθνη ππνβάιινπλ, εθ λένπ, ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ 

απεξγία - απνρή, δεηνύλ ηελ θαηαρώξεζή ηεο θαη απνρσξνύλ από ηε δηαδηθαζία. 

 

 Δάν ςπάπσει απαπηία, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζηελ απεξγία - απνρή απαηηνύλ λα θαηαρσξεζεί 

ην πεξηερόκελν ηεο δήισζεο, σο άπνςή ηνπο, ζην Βηβιίν Πξαθηηθώλ, ώζηε λα γίλεηαη ζαθήο ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία - απνρή θαη λα κελ ππνρξεσζνύλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία (ζπγθξόηεζε νκάδσλ εξγαζίαο, ζπλεδξίαζε γηα ηε ζύληαμε έθζεζεο 

«Δζσηεξηθήο θαη Δμσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο» θιπ.). 

 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ «ν Μαθξπγηάλλεο», ζε ζπλεξγαζία κε ην Γ.. ηεο Γ.Ο.Δ., 

ζα ελεκεξώλεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο θαη ζα δίλεη, λνκηθά θαηνρπξσκέλεο, θαηεπζύλζεηο, ώζηε λα 

κελ πινπνηεζνύλ ηα ζρέδηα ηεο Κπβέξλεζεο. 

 

 

Όλερ και όλοι ζηην απεπγία - αποσή από ηην εζωηεπική και 

εξωηεπική αξιολόγηζη ηων ζσολικών μονάδων 

 
 

Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 

 


