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 αο ελεκεξώλνπκε όηη ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ έζηεηιε ηελ παξαθάησ εμώδηθε δήισζε – 

δηακαξηπξία πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θ. Αξβαληηόπνπιν γηα ην ζέκα ηεο 
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φπσο θαη ηε κε έθδνζε θαη εθηέιεζε (εθεμήο) θάζε παξάλνκεο, θαηά αλσηέξσ αλαιπηηθά 

δηαιακβαλφκελα, πξάμεο ζπλαθνχο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο Απηναμηνιφγεζεο (ΑΕΕ).  
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ΔΝΩΠΗΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΑΖ ΑΡΥΖ 

ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ – ΠΡΟΚΛΖΖ – ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ 

 

Σεο ΟΜΟΠΟΝ∆ΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΩΝ ΜΔΖ ΔΚΠΑΗ∆ΔΤΖ (Ο.Λ.Μ.Δ.), πνπ εδξεύεη 

ζηελ νδό Κνξλάξνπ 2 & Δξκνύ, ζηελ Αζήλα, σο λόκηκα εθπξνζσπείηαη.  

 

Κνηλνπνίεζε: Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ. 

ΠΡΟ 

Σνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ εδξεύεη ζην Ακαξνύζην Αηηηθήο σο λόκηκα 

εθπξνζσπείηαη. 

................................................................................................................................................................... 

 ηηο 15/3/2013 εμεδόζε ε ππ’ αξηζκόλ 30972/Γ1 (ΦΔΚ Β' 614/15/03/2013) Τπνπξγηθή Απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ «Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 'Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο - 

Γηαδηθαζία Απηναμηνιόγεζεο» ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 (Πεδίν εθαξκνγήο) ηεο νπνίαο πξνβιέθζεθε όηη: «1. 

Οη ζρνιηθέο κνλάδεο όισλ ησλ ηύπσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο (πεδίν 

εθαξκνγήο: άξζξν 4 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 2986/2002 θαη άξζξν 32, παξ. 2 ηνπ λ. 3848/2010) αμηνινγνύλ θάζε 

έηνο ην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ. 2. Κάζε ζρνιηθή κνλάδα 

κέρξη ην ηέινο Σεπηεκβξίνπ, ζέηεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, πξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο θαη θαηαξηίδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαη 

αδπλακηώλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο έξγνπ. ην άξζξν 4 (Μέζνδνο/Γηαδηθαζίαα 

Αμηνιόγεζεο) ηεο ίδηαο σο άλσ απνθάζεσο ξεηώο αλαθέξεηαη: «1. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

(ΑΔΔ) ζηε ζρνιηθή κνλάδα γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο. Τελ επζχλε εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο έρνπλ ν Δηεπζπληήο θαη ν Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ. 2.Ζ δηαδηθαζία 

ηεο αμηνιόγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ γεληθόηεξν εθπαηδεπηηθό ζρεδηαζκό 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αλάπηπμε εηδηθώλ ζρεδίσλ δξάζεο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηνπο 

ηνκείο πνπ επηιέγεη θάζε ζρνιείν αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ….3. …..ην ηέινο θάζε δηδαθηηθνύ έηνπο ε 

ζρνιηθή κνλάδα θαηαξηίδεη έθζεζε αμηνιόγεζεο κε επζύλε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ θαη ηνπο ρνιηθνύο πκβνύινπο, ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ππνβάιιεηαη ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ Γηθηύνπ Πιεξνθόξεζεο ηεο ΑΔΔ…».  

 ε εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο εθδόζεθε ε ππ’ αξηζκόλ 190089/Γ1/10.12.2013 εγθύθιηνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηελ νπνία πξνβιέθζεθε όηη: «...Ζ εθαξκνγή ηεο ΑΔΔ ζηα ζρνιεία 

είλαη ππνρξεσηηθή θαη ηελ επζύλε ηεο πινπνίεζεο έρνπλ νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, κε ηελ 



επηζηεκνληθή /παηδαγσγηθή ζηήξημε ησλ ρ. πκβνύισλ θαη ηε δηνηθεηηθή ησλ Γ/ληώλ Γηεπζύλζεσλ… Ζ 

δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη από νκάδεο εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε απφθαζε ηνπ Σπιιφγνπ 

Δηδαζθφλησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αλαπηύζζνπλ ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο, δηεξεπλνύλ ηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ, 

αμηνπνηνύλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο ΑΔΔ (Σόκνο ΗΗΗ: «Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία δηεξεύλεζεο») θαζώο θαη 

πιηθό από ηηο θαιέο πξαθηηθέο ησλ ζρνιείσλ πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζην Παξαηεξεηήξην ηεο ΑΔΔ… Ζ 

δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2014 κε ηε ζύληαμε ηεο Έθζεζεο ηεο Γεληθήο Δθηίκεζεο ηεο 

εηθόλαο ηνπ ζρνιείνπ….. 2. Ζ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ΑΔΔ ζην ζρνιείν γίλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο θαη νινθιεξώλεηαη ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κε ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ηαθηηθέο ή έθηαθηεο νινκέιεηεο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ζύκθσλα κε ην Ν. 1566/85 (ΦΔΚ 167/30-09-

1985, η. Α΄, Άξζξν 11, παξ. Σ) θαη ην Άξζξν 37 ηεο κε αξηζκ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340, 

η. Β΄) Τπ. Απόθαζεο. Ο ύιινγνο ησλ Γηδαζθόλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ηεο δηαδηθαζίαο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη θαη ζε ώξεο πνπ ν 

ίδηνο ζεσξεί θαηάιιειεο, εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο».  

 ηε ζπλέρεηα εμεδόζε  ε ππ’ αξηζκόλ 44375/Γ1/24-3-2014 εγθύθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ζηηο ελέξγεηεο ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ θαη ζηελ ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο νκάδεο έξγνπ. ηελ εγθύθιην ηνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

επηθαιείηαη ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 15 ηεο ΤΑ Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 ε νπνία κεηαμύ ησλ 

άιισλ αξκνδηνηήησλ ησλ δηεπζπληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξνβιέπεη ηα εμήο: «15. Όηαλ ν ύιινγνο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν αδπλαηεί λα αλαζέζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ή ηελ θαηαλνκή 

ηάμεσλ θαη ηκεκάησλ, ηελ απόθαζε παίξλεη ν Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην ρνιηθό ύκβνπιν. 

Σε πεξίπησζε αδπλακίαο λα αλαηεζνχλ εξγαζίεο θαη ηνκείο επζχλεο, εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ απφθαζε 

παίξλεη ν Δηεπζπληήο».  

 Ζ νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπιιόγσλ δηδαζθόλησλ θαζώο θαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπο 

πξνβιέπνληαη ζηελ Τπνπξγηθή απόθαζε ΤΑ Φ.353.1/324/105657/Γ1 ΦΔΚ Β 1340 2002 «Αξκνδηόηεηα 

πξντζηακέλσλ, δηεπζπληώλ, ππνδ/ληώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ΔΚ».  

 ην άξζξν 37 (ύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ (.Γ.)) ηεο σο άλσ 

απνθάζεσο πξνβιέπεηαη: «1. Ο ύιινγνο ησλ Γηδαζθόλησλ (.Γ.) είλαη ζπιινγηθό όξγαλν ηνπ ζρνιείνπ θαη 

απνηειείηαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ ζ` απηό κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Έξγo ηνπ είλαη 

ε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλνο. Οη 

απνθάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ θηλνχληαη πάληνηε ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο. 2. 

Πξφεδξνο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Δηδαζθφλησλ είλαη ν Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο 

ηνπ. ….. 3. Δηδηθόηεξα ν ύιινγνο ησλ Γηδαζθόλησλ ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά ή έθηαθηα ύζηεξα από πξόζθιεζε 

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή. 

Απνπζία κέινπο από ηηο ζπλεδξηάζεηο πξέπεη λα είλαη απόιπηα δηθαηνινγεκέλε. 4. Σαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ γίλνληαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ: α) Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ 

καζεκάησλ ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. β) ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ή ηεηξακήλνπ. γ) Καηά ηελ εκέξα έθδνζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πξναγσγηθώλ, απνιπηεξίσλ, ή πηπρηαθώλ εμεηάζεσλ θαη δ) ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ 

δηδαθηηθνύ έηνπο. 6. Γε ζπγθαιείηαη ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιόγνπ, αλ ην ζέκα ή ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα 

ζπδήηεζε αλήθνπλ, ζύκθσλα κε ην λόκν, ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηνπ Γηεπζπληή ή άιινπ ζρνιηθνύ 



θνξέα ή όηαλ δελ είλαη ζύλλνκα. 7. Ο ύιινγνο Γηδαζθόλησλ ζπλεδξηάδεη πάληνηε εθηόο σξώλ δηδαζθαιίαο 

ησλ καζεκάησλ. 8. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, κε ηελ επηθύιαμε ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 5, 

θαη ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο νξίδεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή εθείλα ηα κέιε ηνπ 

πιιόγνπ πνπ δήηεζαλ ηε ζύγθιεζε ηνπ νξγάλνπ ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Εηζήγεζε επί ησλ ζεκάησλ θάλεη 

ν Δηεπζπληήο ή άιινο εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Δηεπζπληή. 15. Οη απνθάζεηο ηνπ Σπιιφγνπ 

ησλ Δηδαζθφλησλ ιακβάλνληαη πάληνηε κέζα ζηα φξηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα 

φινπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη πινπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

Καηαρσξνύληαη ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ πιιόγνπ θαη ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά από ηνλ πξόεδξν, ην 

γξακκαηέα θαη ηα παξόληα κέιε. ηελ ίδηα πξάμε θαηαρσξνύληαη θαη νη απόςεηο ηεο κεηνςεθίαο, αλ δεηεζεί. 

Εεηήκαηα ηα νπνία ξπζκίδνληαη από ηελ πθηζηάκελε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία δελ είλαη επηηξεπηό λα γίλνληαη 

ζέκαηα ζπλεδξίαζεο ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ θαη νύηε λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο αληίζεηεο κε ηηο 

ξπζκίζεηο απηέο».  

 Αλαθνξηθά κε ην έξγν ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ ην άξζξν 38 (Έξγo ηνπ πιιόγνπ ησλ 

Γηδαζθόλησλ) ηεο ίδηαο σο άλσ απνθάζεσο πξνβιέπεη: «1. Ο Σχιινγνο ησλ Δηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο 

κνλάδαο έρεη ηελ επζχλε λα πινπνηεί ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην έξγν ηνπ ζρνιείνπ πεξηιακβάλνληαη ηξεηο θπξίσο εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί 

α) Ζ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ γλσζηηθώλ θαη ησλ λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ. β) Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα γηα ηελ απνδνρή αξρώλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηηο αμίεο ηνπο θαη ζα επεξεάζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία. γ) Ζ θαιιηέξγεηα θαη 

δηεύξπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθώλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή γηα ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηελ νκαιή έληαμή ηνπ 

ζηελ θνηλσλία. 2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ν Σχιινγνο ησλ Δηδαζθφλησλ πξέπεη: 

α) Να πξνγξακκαηίδεη θαη λα νξγαλψλεη ην έξγν ηνπ, λα ην παξαθνινπζεί θαη, ηέινο, λα ην αμηνινγεί β) 

Να εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα κέιε ηνπ λα επηκνξθψλνληαη δηαξθψο, λα αλαλεψλνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο (ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

θαηάξηηζε), γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν ηνπο. γ) Να παξεκβαίλεη ζε πεξηπηώζεηο θαηλνκέλσλ 

ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη δηαξξνήο ησλ καζεηώλ, εθαξκόδνληαο θαηάιιεια αληηζηαζκηζηηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζή ηνπο. δ) Να αλαλεώλεη θαη λα αμηνπνηεί ηα δηαηηζέκελα 

επνπηηθά κέζα θαη ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία ζηε δηδαθηηθή πξάμε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε άζθεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ».  

 Σέινο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 (Καζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ) ηεο 

ίδηαο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απνθάζεσο πξνβιέπεηαη: «Α. Γεληθά: 1. Ο Σχιινγνο ησλ Δηδαζθφλησλ ζε ηαθηηθή 

ζπλεδξίαζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 

φιν ην ζρνιηθφ έηνο. α) ηνλ ηνκέα ηεο επηκόξθσζεο ιακβάλεη ππόςε ηηο αλάγθεο ησλ κειώλ ηνπ θαη κε βάζε 

απηέο ππνβάιιεη πξόηαζε ζην ρνιηθό ύκβνπιν ή ζην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ζηνλ Πξντζηάκελν 

Γξαθείνπ, θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ κε ηελ ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε. Ο Σχιινγνο 

ζπλεθηηκά θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. β) Σρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ιακβάλεη ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαηά ην πξνεγνχκελν δηδαθηηθφ έηνο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ην δηάζηεκα απηφ. πλεθηηκά, δειαδή εάλ εθαξκόζηεθαλ πξνγξάκκαηα 

Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο ηήξημεο, έληαμεο παιηλλνζηνύλησλ ή άιισλ εθπαηδεπηηθώλ 



θαηλνηνκηώλ, ζε πνηνπο καζεηέο θαη κε πνην απνηέιεζκα. γ) Σηνλ ηνκέα ησλ κέζσλ, ησλ πφξσλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ εζσζρνιηθήο δσήο ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. 2. Ο Σχιινγνο 

Δηδαζθφλησλ παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη, εθφζνλ, ρξεηαζζεί 

παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά. 3. Σην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γίλεηαη ε απηναμηνιφγεζε, θαηά ηελ νπνία 

αμηνινγείηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, πνπ ηέζεθαλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ. Η έθζεζε απηναμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί, 

ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ αξκφδην Σρνιηθφ Σχκβνπιν θαη ζηνλ Πξντζηάκελν 

Γξαθείνπ. ..».  

 Επεηδή ζην Σχληαγκα ηεο Ειιάδαο, ζην άξζξν 16 νξίδεηαη όηη «..2.Η παηδεία απνηειεί βαζηθή 

απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη έρεη ζθνπό ηελ εζηθή, πλεπκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη θπζηθή αγσγή ησλ Ειιήλσλ, 

ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο θαη ηε δηάπιαζή ηνπο ζε ειεύζεξνπο θαη ππεύζπλνπο 

πνιίηεο. 3. Τα έηε ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξα από ελλέα. 4. Όινη νη Έιιελεο έρνπλ 

δηθαίωκα δωξεάλ παηδείαο, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο, ζηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα. Τν Κξάηνο εληζρύεη ηνπο 

ζπνπδαζηέο πνπ δηαθξίλνληαη, θαζώο θαη απηνύο πνπ έρνπλ αλάγθε από βνήζεηα ή εηδηθή πξνζηαζία, αλάινγα κε 

ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο.» 

 

 Επεηδή ζχκθσλα κε ηνλ λ.3848/2010, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα Άξζξν 32.«Πξνγξακκαηηζκόο θαη 

αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλ.    1. Κάζε ζρνιηθή κνλάδα, κέρξη ην 

ηέινο επηεκβξίνπ, θαηαξηίδεη πξόγξακκα δξάζεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο γηα ην ζρνιηθό έηνο πνπ 

μεθηλά.   2………3. Σν πξόγξακκα δξάζεο θαη ε έθζεζε αμηνιόγεζεο, ηα νπνία θαηαξηίδνληαη κε επζύλε ηνπ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζύιινγν δηδαζθόληωλ θαη ηνπο ζρνιηθνύο 

ζπκβνύινπο, γλωζηνπνηνύληαη ζηνπο καζεηέο θαη ζην ζύιινγν γνλέωλ, δεκνζηεύνληαη ζην δηαδίθηπν ζηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο εθπαίδεπζεο θαη ππνβάιινληαη ζην Κέληξν 

Εθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Ε.Ε.). …7. Σελ αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξόληνο άξζξνπ αθνινπζεί ε αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.» 

 Επεηδή ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 Ν.1566/1985 πξνβιέπεηαη φηη «…Σ’ ύιινγνη δηδαζθόληωλ. 1. 

Ο ζύιινγνο δηδαζθόλησλ θάζε ζρνιείνπ απνηειείηαη από όινπο ηνπο δηδάζθνληεο ζην ζρνιείν κε νπνηαδήπνηε 

ζρέζε εξγαζίαο θαη έρεη σο πξόεδξν ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ…….. 3. Ο ζύιινγνο δηδαζθόληωλ απνηειεί 

ζπιινγηθό όξγαλν γηα ηε ράξαμε θαηεπζύλζεωλ γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη 

ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ………….. Ιεξαξρεί ηηο ζρνιηθέο αλάγθεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπο. Αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην δηδαθηηθό πξνζωπηθό θαη ηνπο 

θνηλωληθνύο θνξείο ηνπ ηόπνπ. Μπνξεί λα απνθαζίζεη ην ρσξηζκό ησλ κειώλ ηνπ ζε ηνκείο γλώζεσλ, κε ζηόρν 

ηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ. 4. Ο ηξόπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, νη εηδηθόηεξεο αξκνδηόηεηέο ηνπ θαη ηα εηδηθά ζέκαηα, ζηε ζπδήηεζε ησλ 

νπνίσλ παξίζηαληαη εθπξόζσπνη ησλ καζεηώλ, νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ. 

 Επεηδή Σχκθσλα κε ηελ  Υπνπξγηθή Απφθαζε Φ.353.1/324/10565/Δ1/θεθ 1340/16.10.2002. αξζξν 

39 νξίδνληαη ηα θαζήθνληα θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ πιιόγνπ ησλ Γηδαζθόλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα: «Α. Γεληθά: 1. 



Ο Σύιινγνο ησλ Δηδαζθόλησλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηίδεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα όιν ην ζρνιηθό έηνο α).5. Οξγαλώλεη ηνλ θαηακεξηζκό ησλ εξγαζηώλ ζηα κέιε 

ηνπ, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Δηεπζπληή, έηζη ώζηε λα αμηνπνηνύληαη νη δπλαηόηεηεο όισλ ησλ κειώλ ηνπ θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο..» 

  Επεηδή Σπκθ. κε ηελ Υ.Α. αξηζκ. 30972/Γ1/5.3.2013 (1) Άξζξν 2 «Πεδίν εθαξκνγήο1. Οη ζρνιηθέο 

κνλάδεο όισλ ησλ ηύπσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρώξαο (πεδίν εθαξκνγήο: 

άξζξν 4 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 2986/2002 θαη άξζξν 32, παξ. 2 ηνπ λ. 3848/2010) αμηνινγνύλ θάζε έηνο ην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηόρσλ. 2. Κάζε ζρνιηθή κνλάδα κέρξη ην 

ηέινο επηεκβξίνπ, ζέηεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο, πξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

θαη θαηαξηίδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηώλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο έξγνπ. Αμηνιόγεζε ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο Σρνιηθήο 

Μνλάδαο – Δηαδηθαζία Απηναμηνιόγεζεο».  Άξζξν 4 Μέζνδνο/Δηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο1. Η αμηνιόγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ (ΑΕΕ) ζηε ζρνιηθή κνλάδα γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο. Σελ επζύλε 

εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο έρνπλ ν Δηεπζπληήο θαη ν ύιινγνο Δηδαζθόληωλ ηνπ ζρνιείνπ. 

  Επεηδή ην ίδην επαλαιακβάλεη θαη ην Παξαηεξεηήξην Αμηνιφγεζεο Εθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, πνπ 

ζπζηήζεθε κε ηελ ίδηα σο άλσ Τπνπξγηθή απόθαζε,  ην νπνίν νξηνζεηεί ζην Πιαίζην Αμηνιόγεζεο κεηαμύ 

άιισλ όηη   ‘‘Ο Ρόινο ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ θαη ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόληωλ: Η πινπνίεζε ηεο ΑΕΕ 

βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθώλ ζρέζεωλ επηθνηλωλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη αλαηξνθνδόηεζεο κεηαμύ 

όιωλ ηωλ παξαγόληωλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Σελ επζύλε εθαξκνγήο ηεο αμηνιόγεζεο έρνπλ ν 

Δηεπζπληήο θαη ν ύιινγνο Δηδαζθόληωλ ηνπ ζρνιείνπ, ελώ ηε δηαδηθαζία πινπνηνύλ νκάδεο εξγαζίαο από 

κέιε ηνπ πιιόγνπ Δηδαζθόληωλ.» 

 Επεηδή  ζην ΠΔ152/2013, γηα ηελ αηνκηθή αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνβιέπεηαη φηη «Άξζξν 3 

Κξηηήξηα δηνηθεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, παξ. 10 ππνπαξ. δ . 

Καηεγνξία ΗV- ππεξεζηαθή ζπλέπεηα θαη επάξθεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο θξηηήξηα (πληειεζηήο 

βαξύηεηαο 1,50): αα)Σππηθέο ππαιιειηθέο ππνρξεώζεηο.  ββ) 

Σπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηελ απηφ-αμηνιφγεζή ηεο. 

  Επεηδή ζύκθσλα κε ηνλ Β Σόκν Αμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Σόκνο Β ζει. 7, πξνβιέπεηαη θαηά γξάκκα όηη «2.1. Ο ζπληνληζκόο 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπκκεηνρή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ.  Ο ζρεδηαζκόο απνηειεί κηα δσληαλή θαη δπλακηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία ελζσκαηώλεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Τε γεληθή επζύλε ηνπ 

ζπληνληζκνύ ηεο δηαδηθαζίαο έρεη ν Δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. Δελ ζεωξείηαη απνηειεζκαηηθό, αιιά νύηε θαη 

εθηθηό λα εκπιέθνληαη όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρεδηαζκνύ. Γη’ απηό θαη ν αξηζκόο ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη νη εηδηθόηεξνη ξόινη πνπ αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην 

ηωλ νκάδωλ εξγαζίαο κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ζρνιείν ζε ζρνιείν. Σε θάζε πεξίπησζε, σζηόζν, ε ελεξγόο 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ, ε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη ε αλάπηπμε 

ζρέζεσλ ηζνηηκίαο θαη ζπλεξγαζίαο εληζρύνπλ ηελ απνδνρή, ηελ εγθπξόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο». 

 

 Δπεηδή ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηεξαξρηθά αλώηεξν όξγαλν πξαγκαηώλεη ηε βνύιεζή ηνπ, όρη 

αθπξώλνληαο ή ηξνπνπνηώληαο πξάμεηο ζηηο νπνίεο έρεη ήδε εθθξαζηεί ε βνύιεζε ηνπ ηεξαξρηθά θαηώηεξνπ 



νξγάλνπ ή δηακνξθώλνληαο ηε βνύιεζή ηνπ, επεκβαίλνληαο πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο ηνπ αιιά 

εθδίδνληαο ζηε ζέζε ηνπ ηηο πξάμεηο κόλν όηαλ  ην ηειεπηαίν αξλείηαη ή απιά αδξαλεί λα εθδώζεη! Ζ βνύιεζε 

ηνπ ηεξαξρηθά αλώηεξνπ νξγάλνπ επηθξαηεί βέβαηα κόλν αλ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ζηελ αδξάλεηα ηνπ 

θαηώηεξνπ νξγάλνπ  ηε δηθή ηνπ δξάζε , θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ. Αλ αληίζεηα, ε ππνθαηάζηαζε απηή 

επηβάιιεηαη απφ ην λφκν(δελ πξνθχπηεη εθ ηνπ λφκνπ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε), είλαη δειαδή, 

ππνρξεσκέλν λα πξνζθχγεη ζε απηή θάζε θνξά πνπ ην ηεξαξρηθά αλψηεξν φξγαλν αδξαλεί, είλαη θαλεξφ 

πσο ε βνχιεζε  πνπ επηθξαηεί ηειηθά είλαη εθείλε ηνπ λνκνζέηε ζηελ νπνία θαη ην ίδην ππνηάζζεηαη. 

πλεπώο αλ ν λνκνζέηε επηζπκνύζε ηε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθόλησλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ζα ην 

είρε εθθξάζεη ξεηώο! ....Αλ  ην θαηψηεξν φξγαλν  είλαη ππνρξεσκέλν απφ ην λφκν λα δξάζεη πξνο νξηζκέλε 

θαηεχζπλζε , ε παξέκβαζε ηνπ αλψηεξνπ νξγάλνπ  αθφκα θαη φηαλ γίλεηαη κε θξηηήξηα ζθνπηκφηεηαο δελ 

κπνξεί παξά λα είλαη ελαξκνληζκέλε  κε ηελ βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε. 

 Επεηδή ε κεηαθνξά  αξκνδηφηεηαο απφ  έλα φξγαλν ζε άιιν είλαη δπλαηή κφλν κε λφκν θαη δελ 

είλαη επηηξεπηή κε αλάζεζε αξκνδηνηήησλ κέζσ εγθπθιίσλ (ςεπδνεξκελεπηηθψλ), πνπ νπδεκία 

ξπζκηζηηθή δπλαηφηεηα έρνπλ. Η κεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο γίλεηαη λνκίκσο κφλν κε έθδνζε δηνηθεηηθήο 

πξάμεσο, ε νπνία έρεη θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη αθνξά θαηεγνξία ππνζέζεσλ (ΣηΕ 607/1971, 

3467/1985, 250/1987). Επίζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ ε κεηαβίβαζε 

αξκνδηφηεηαο απαγνξεχεηαη. Ο πην πάλσ θαλφλαο θάκπηεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηε κεηαβίβαζε 

επηηξέπνπλ ξεηέο δηαηάμεηο(άξζξν 9 παξ.2 ηνπ ΚΔΔ).Όζν δελ ππάξρεη ξεηή δηάηαμε λφκνπ νη πξάμεηο ηνπ 

νξγάλνπ ζην νπνίν κεηαβηβάζηεθαλ αξκνδηφηεηεο απφ άιιν φξγαλν , πάζρνπλ αθπξφηεηα(ΣΤΕ 933/36 

Οι.),ζέζε πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα  ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε κεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο 

απαγνξεχεηαη( Δηνηθεηηθφ δίθαην, Λχηξαο ζει.107). 

 Επεηδή ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 15 ηεο σο άλσ Υπνπξγηθήο Απφθαζεο, ηελ νπνία 

επηθαιείηαη ην Υπνπξγείν, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ (απφ ην Σχιινγν 

ζηνλ Δηεπζπληή) αθελφο είλαη άζρεηε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο (αθνχ αλαθέξεηαη ζε θαηαλνκή 

καζεκάησλ θαη ηάμεσλ θαη ζηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ελ γέλεη ζηνλ ζρνιείν) θαη αθεηέξνπ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε πξνο ξεηή εηδηθή δηάηαμε (ην άξζξν 38 ηεο ίδηαο σο άλσ απνθάζεσο) θαη ζπλεπεία απηνχ δελ 

κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε. «Η αξκνδηφηεηα πνπ έρεη αλαηεζεί ζε νξηζκέλν 

φξγαλν δελ κπνξεί λφκηκα λα αζθεζεί απφ άιιν φξγαλν, αθφκε θαη αλψηεξν ηνπ αξκνδίνπ, εθηφο θαη εάλ 

ππάξρεη ξεηή αληίζεηε δηάηαμε» (Ε. Σπειησηφπνπινπ Εγρεηξίδην Δηνηθεηηθνχ Δηθαίνπ ζει. 154 επ.), 

πξάγκα, πνπ βεβαίσο δελ ζπληξέρεη ζηελ επίκαρε πεξίπησζε. Άξα ζε πεξίπησζε  παξάλνκεο 

κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο, ην φξγαλν, ζην νπνίν απηή κεηαβηβάζηεθε δελ θαζίζηαηαη αξκφδην θαη νη 

πξάμεηο ηνπ πάζρνπλ απφ αθπξφηεηα (ΣηΕ 367/1993, 2179/1987). Είλαη ζπλεπεία απηνχ, παληειψο 

εζθαικέλε ε εγθχθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ, δηα ηεο νπνίαο επηρεηξεί λα εμέιζεη απφ ην αδηέμνδν ηεο κε 

ζχζηαζεο νκάδσλ έξγνπ. 

 Επεηδή κνλαδηθφ αξκφδην φξγαλν γηα λα ζπζηήζεη ηηο νκάδεο έξγνπ είλαη θαη εμαθνινπζεί λα 

είλαη ν Σχιινγνο Δηδαζθφλησλ, δεδνκέλνπ, φηη απηφ ξεηψο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππ’ αξηζκφλ 

190089/Γ1/10.12.2013 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αιιά πξνθχπηεη κε 

απφιπηε ζαθήλεηα θαη απφ ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 ηεο ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, πνπ 

αλαζέηεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηνλ 



πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ ηνπ. Εμάιινπ, απφ ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο, πξνθχπηεη, φηη ν Δηεπζπληήο 

νπζηαζηηθά απνηειεί ην  φξγαλν εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Σπιιφγνπ Δηδαζθφλησλ θαη φρη 

απνθαζίδνλ φξγαλν ζηελ δηαδηθαζία. Εμάιινπ, ε ίδηα ε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο, φπσο εθηίζεηαη 

ζηνλ λφκν, ζηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Υπνπξγείνπ ζπληζηά απνηέιεζκα 

ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη κνλνκεξψλ απνθάζεσλ ησλ Δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ. 

 Δπεηδή από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ σο άλσ ελ ηζρύ λνκνζεηηθώλ θεηκέλσλ, πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα όηη δελ 

πξνβιέπεηαη θαη νύηε εξκελεύεηαη σο  ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθνύ ζε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ 

απηναμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζρνιηθήο κνλάδαο. Κάζε αληίζεηε ζπκπεξηθνξά θαη επηβνιή 

πξάμεσλ εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο απνηειεί  λνκηθά ηεθκεξησκέλε παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο 

λνκηκόηεηαο, 

 Δπεηδή ε θαηά αλαγθαζκό ζύζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο, ρσξίο ηελ ειεύζεξε βνύιεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ππεξβαίλεη ηα όξηα  δηθαηνδνζίαο ηεο δηνίθεζεο, θαζόζνλ ζηελ πεξίπησζε απηή, ιεηηνπξγεί 

 θαηαρξεζηηθά πέξαλ ησλ σο άλσ ξεηά πξνβιεπνκέλσλ, 

 

 Δπεηδή νη εζπεπζκέλεο θαη  παξά ην λόκν 1900089/10.12.2013 θαη 44375/Γ1/24-3-2014  εγθύθιηνη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ εληέιιεηαη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο αμηνιόγεζεο εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ελ 

κέζσ ζρνιηθήο ρξνληάο, θαη όρη θαηά ηα ινηπά πξνβιεπόκελα, δελ αλαθέξεη πνπζελά ηελ αηνκηθή ππνρξέσζε 

ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε νκάδεο εξγαζίαο, αθνύ  ε αλάζεζε είλαη ζέκα ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ θαη 

έγθεηηαη ζηελ αηνκηθή ειεύζεξε επηινγή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ. 

ΓΘΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Καη κε ξεηή επηθύιαμε παληόο λνκίκνπ δηθαηώκαηόο καο ελώπηνλ πάζεο αξκνδίαο εζληθήο θαη 

θνηλνηηθήο δηθαζηηθήο θαη δηνηθεηηθήο αξρήο 

ΖΗΤΟΥΜΕ 

 Τελ άκεζε αλάθιεζε απάλησλ ησλ έσο ζήκεξα παξαλφκσο εθδνζεηζψλ εγθπθιίσλ  

φπσο θαη ηε κε έθδνζε θαη εθηέιεζε (εθεμήο) θάζε παξάλνκεο, θαηά αλσηέξσ αλαιπηηθά 

δηαιακβαλφκελα, πξάμεο ζπλαθνχο πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο Απηναμηνιφγεζεο (ΑΕΕ).  

 

 


