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Αλαθνίλσζε 
 

 «Οι εκπαιδεςηικοί πος θα απέσοςν από ηην εζωηεπική και εξωηεπική αξιολόγηζη ηων 

ζσολικών μονάδων θα αποκλείονηαι από ηη διεκδίκηζη θέζεων Σηελεσών Εκπαίδεςζηρ». 
 

*Δηάηαμε πνπ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζην πνιπλνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, ζύκθσλα κε 

ΜΜΕ θίια πξνζθείκελν ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ. 
 

 «Πποθανώρ είναι ςπηπεζιακή ςποσπέωζη όλων η ζςμμεηοσή ζηον θεζμό ηηρ 

αξιολόγηζηρ με ό,ηι ζςνεπάγεηαι κάθε ςπηπεζιακή ςποσπέωζη». 
 

*Αλαθνξά ηεο ππνπξγνύ Παηδείαο Νίθεο Κεξακέσο, ιίγεο εκέξεο λσξίηεξα, ζε ηειεδηάζθεςε 

Δηεπζπληώλ/Πξνΐζηακέλσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ζε κηα ηειεδηάζθεςε, όκσο, ρσξίο δπλαηόηεηα 

παξέκβαζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ/νπζώλ. 
 

Σν Δ. ηεο Δ.Ο.Ε. κε νκόθσλε απόθαζε έρεη θεξύμεη απεξγία - απνρή από ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηνλ λ.4692/2020, θαζώο θαη από ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΦΕΚ 140/2021) 

«πιινγηθόο πξνγξακκαηηζκόο, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ σο 

πξνο ην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν». Η αποχή ηων εκπαιδευηικών από ζυγκεκριμένα καθήκονηα 

πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1264/1982, όπσο απηέο έρνπλ εξκελεπηεί από ηα αξκόδηα 

Δηθαζηήξηα (βλ. ζύνδεζμο Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: απόθαζη Διοικηηικού Εθεηείου Αθηνών 559/2020 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. 
 

Οη εθπαηδεπηηθνί νύηε ηξνκνθξαηνύληαη νύηε εθθνβίδνληαη. Αγσλίδνληαη κε ηα κέζα πνπ 

δηαζέηνπλ λα ζηαζνύλ ζην πιεπξό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ηνπο, όπσο θάλνπλ δηαρξνληθά, ζηεξίδνληαο 

ηηο ζπιινγηθέο ηνπο απνθάζεηο θαη αγλνώληαο ηα θιελαθήκαηα ζρεηηθώλ θαη άζρεησλ, εηδεκόλσλ 

ή κε, πεξί ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζεκάησλ. 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο λα 

αγλνήζνπλ νπνηαδήπνηε απόπεηξα εθθνβηζκνύ ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ δπλακηθά ζηελ απεξγία - 

απνρή ηεο Δ.Ο.Ε. απνηξέπνληαο ηελ πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο & εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ, δίλνληαο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ηε δηθή ηνπο απάληεζε. 

 

Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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