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Πάτρα,  15/6/2017 

ΔΗΛΩΣΗ ηων μονίμων καθηγηηών ηου Σχολείου μας  για μη ζυμμεηοχή ζηην 
διαδικαζία αξιολόγηζης – γνωμοδόηηζης ηων υποψηθίων διευθυνηών 

 
Σήκεξα, Τξίηε 20 Ινπλίνπ 2017, ην Σώκα ησλ ζπλππεξεηνύλησλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηνπ...................................................... (σχολείου ) ελεκεξώζεθε γηα ην λέν ζεζκηθό πιαίζην επηινγήο 
ησλ Γ/ληώλ. Σπδήηεζε δηεμνδηθά ην δηθό ηνπ ξόιν ζην πιαίζην απηό.  

Σηελ ζπδήηεζε απηή ην Σώκα έιαβε ππόςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ Υπ. Παηδείαο, ηηο 
απνθάζεηο ηνπ νξγαλσκέλνπ θιάδνπ, όζν θαη ηηο ζπζηάζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ηνπ νξγάλσλ.  
Δπίζεο, έιαβε ππόςε ηνπ όηη: 

α) Δίλαη ζε ηζρύ ν 3848/2010 θαη ην Π.Γ. 152/2013 πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ. 

β) Σπλερίδεη λα ηζρύεη ην απηαξρηθό πιαίζην ηνπ «θαζεθνληνινγίνπ», ζύκθσλα κε ην νπνίν ν 
Σύιινγνο ζεζκηθά έρεη θαηώηεξν ξόιν απ’ απηόλ ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

γ) Βαζηθόο ζηόρνο απηήο ηεο απόπεηξαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο είλαη λα δηακνξθώζεη έλα 
πξνγεθύξσκα γηα ηελ επεξρόκελε θαη ήδε ςεθηζκέλε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ, ώζηε λα δεκηνπξγήζεη  ζθεληθό «λνκηκνπνίεζεο» 

δ) Η αμηνιόγεζε/ απνηίκεζε - γλσκνδόηεζε ζε «θύιια εξγαζίαο» δελ απνηειεί ςεθνθνξία.  
ε) Τν ελδερόκελν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί δώζεη ζηα δηνξηζκέλα ζπκβνύιηα 

επηινγήο ηε δπλαηόηεηα εθ ηνπ ξόινπ ηνπο λα εξκελεύζνπλ ηελ θξίζε ηνπ Σπιιόγνπ θαηά ην 
δνθνύλ θαη λα λνκηκνπνηήζνπλ πξνζρεκαηηθά ην όπνην απνηέιεζκα πξνθύςεη. 

 
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην Σώκα «ησλ ζπλππεξεηνύλησλ κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ» 

απνθαζίδεη: 
 

Να κελ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο - αμηνιόγεζεο γηα ηελ επηινγή Γηεπζπληώλ // 
λα απέρεη από ηελ αμηνινγηθή – γλσκνδνηηθή δηαδηθαζία, πινπνηώληαο ηελ απόθαζε ηεο 
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Υ. γηα «Απεξγία – Απνρή από ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 
ησλ Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ» ( 7.6.2017). Σην πιαίζην απηό, δειώλεη όηη απέρεη από ηελ 
ζπκπιήξσζε θαη ηελ θαηάζεζε εξσηεκαηνινγίσλ (θύιια πνηόηεηαο) θαη από ηε ζύληαμε 
πξαθηηθώλ αμηνιόγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηεπζπληώλ, πινπνηώληαο ηηο απνθάζεηο ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Υ. 
ηηο νπνίεο πξνηείλεη θαη ε Α΄ΔΛΜΔ Αραΐαο.  

Γειώλεη, επίζεο, όηη ε κνξθή ηεο απεξγίαο – απνρήο είλαη απνιύησο λόκηκε θαη πξνβιέπεηαη 
από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1264/82, όπσο έρνπλ εξκελεπηεί από αξκόδηα δηθαζηήξηα (Γηνηθεηηθό 
Δθεηείν Αζελώλ 486/1995 θαη ΜΠΑ 2395/2014). 

 
Οη κόληκνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ..............................................(Σχολείο) 

 
 

Για το Δ. Σ. 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γραμματζας 

 

                              Ψαρράς Σπύρος    Μακρίδης  Στάθης 
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