
 

Θέμα: Σκοπίμωσ αναντίςτοιχα με την πραγματικότητα τα ςτοιχεία που 

ανακοινώνονται από το Γραφείο του Προέδρου του Ι.Ε.Π. ςχετικά με τισ 

εκθέςεισ αποτίμηςησ του ςχ. έτουσ 2020-2021 

 

 Σε εκςτρατεύα διαςτρϋβλωςησ τησ πραγματικότητασ, επιδύδεται τισ 

τελευταύεσ ημϋρεσ το Γραφεύο του Προϋδρου του Ι.Ε.Π., με τισ ευλογύεσ τησ 

πολιτικόσ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ., ςχετικϊ με τισ εκθϋςεισ αποτύμηςησ του ςχ. 

ϋτουσ 2020-2021, μϋςω των γνωςτών διαύλων δημοςιοπούηςησ και διαρροών. 

 Συγκεκριμϋνα, εμφανύζονται χιλιϊδεσ εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ να ϋχουν 

αναρτόςει ςτη ςχετικό πλατφόρμα του Ι.Ε.Π.  τισ εκθϋςεισ αποτύμηςησ του ςχ. 

ϋτουσ 2020-2021. Με δεδομϋνα τα πραγματικϊ ςτοιχεύα τησ ςυντριπτικόσ 

ςυμμετοχόσ των εκπαιδευτικών ςτην απεργύα-αποχό που ϋχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. , 

εύναι ςαφϋσ ότι το Γραφεύο του Προϋδρου αναφϋρεται, κυρύωσ, ςε ενϋργειεσ 

μεμονωμϋνων προςώπων τα οπούα λειτουργούν παρϊνομα (όταν δεν ϋχουν  

ςυνεδριϊςει και αποφαςύςει θετικϊ οι ςύλλογοι διδαςκόντων) και ενϊντια ςτην 

εκπεφραςμϋνη βούληςη τησ πλειοψηφύασ των ςυναδϋλφων.  

Επιπρόςθετα μεγϊλοσ αριθμόσ των φερόμενων αναρτόςεων αντιςτοιχεύ 

ςε «κενϋσ» αναρτόςεισ που δηλώνουν την αδυναμύα των ςχολικών μονϊδων να 

παρουςιϊςουν ϋκθεςη αποτύμηςησ λόγω τησ περςινόσ ςυμμετοχόσ των 

ςυλλόγων διδαςκόντων ςτην απεργύα-αποχό. Αποτελεύ πρόκληςη τησ 

πολιτικόσ ηγεςύασ και προςβολό ςτο εκπαιδευτικό ςώμα,  να προςμετρϊται ωσ 

ςυμμετοχό των ςχολικών μονϊδων ςτη διαδικαςύα τησ «αυτοαξιολόγηςησ». 

              Αρ. Πρωτ. 1917 Αθόνα 8/10/2021 

  

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



 Υπενθυμύζουμε ότι η ςυγκεκριμϋνη ανϊρτηςη προβλϋπεται από το 

ϊρθρο 11 τησ Υ.Α., Φ.Ε.Κ.4189/10-9-2021, ςύμφωνα με το οπούο πρόκειται για 

ϋργο τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Ωσ ςχολικό μονϊδα δεν μπορεύ, ςε καμύα 

περύπτωςη, να εννοηθεύ ϋνα και μόνο πρόςωπο ό η μειοψηφύα του ςυλλόγου 

των διδαςκόντων. Τονύζουμε, επύςησ, ότι το ϋργο αυτό δεν πραγματοποιόθηκε 

ποτϋ από τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων εξ αιτύασ τησ ςυμμετοχόσ του 95% του 

κλϊδου ςτην απεργύα-αποχό, την προηγούμενη χρονιϊ και όχι εξ αιτύασ τησ 

πανδημύασ, όπωσ επικαλεύται η Υπουργόσ Παιδεύασ. 

 Καλούμε όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ να ορθώςουν το ανϊςτημϊ τουσ 

απϋναντι ςτισ πιϋςεισ των παραγόντων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και να ςυνταχθούν με τη 

ςυντριπτικό πλειοψηφύα του κλϊδου, υπογρϊφοντασ (και τιμώντασ με τη 

ςτϊςη τουσ) τη δόλωςη ςυμμετοχόσ ςτην απεργύα-αποχό από τισ διαδικαςύεσ 

τισ εςωτερικόσ και εξωτερικόσ αξιολόγηςησ που δόθεν ςτοχεύει ςτη βελτύωςη 

του δημόςιου ςχολεύου ενώ ςτην πραγματικότητα εξυπηρετεύ τον ςχεδιαςμό 

τησ πολιτικόσ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. για διϊλυςό του. 

 

 


