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Αλαθνίλσζε 
 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζπκκεηείρε ζηελ θηλεηνπνίεζε ζπιιόγσλ ηεο Α΄ 

Αζήλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Δηεύζπλζε Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, ηε Δεπηέξα 21 Φεβξνπαξίνπ, γηα ηελ 

απηαξρηθή ελέξγεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε ό,ηη αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ηηκσξεηέσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ.4823/2021. 
 

πγθεθξηκέλα, κε απόθαζε ηνπ Γ.Γ. ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. εζηάιεζαλ επηζηνιέο ζε Δηεπζπληέο/ληξηεο θαη 

Πξντζηακέλνπο/εο Νεπηαγσγείσλ όηη ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην πξναλαθεξζέλ άξζξν θαη πξνρσξά ε αλαζηνιή 

νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο εμέιημεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηόκαηεο κηζζνινγηθήο εμέιημεο ησλ 

παξαιεπηώλ ηεο επηζηνιήο. Οη ελ ιόγσ επηζηνιέο θαίλεηαη λα έρνπλ ζηαιεί ζε 114 Δηεπζπληέο/ληξηεο θαη 

Πξντζηακέλνπο/εο ρνιηθώλ Μνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο. 
  
Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζπάεη ην έλα ξεθόξ απηαξρηζκνύ κεηά ην άιιν. Μεηά ηηο 

δηθαζηηθέο πξνζθπγέο, ηα «εληέιιεζζε» θαη ηνλ αλνηρηό εθθνβηζκό ησλ ζπλαδέιθσλ, ηώξα, θάλεη θαη ην 

επόκελν βήκα. Πξνρσξά ζε ζηνρνπνίεζε ησλ Δηεπζπληώλ/ξηώλ θαη Πξντζηακέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

απεξγία - απνρή ησλ ζπιιόγσλ ηνπο. 
 

Σν Τ.ΠΑΘ.Θ. επηδηώθεη, ζε απηή ηε θάζε, λα ζηνρνπνηήζεη ηνπο/ηηο ζπγθεθξηκέλνπο/εο ζπλαδέιθνπο, κε 

ζθνπό ηνλ εθθνβηζκό όινπ ηνπ θιάδνπ. Γηα κηα αθόκα θνξά παξαδέρνληαη όηη ηα αληηεθπαηδεπηηθά ζρέδηα ηεο 

ιεγόκελεο «αμηνιόγεζεο» είλαη ρξενθνπεκέλα ζηε ζπλείδεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ θιάδνπ, όηη δελ κπνξνύλ λα 

εθαξκνζηνύλ ρσξίο πεηζαξρηθέο θπξώζεηο θαη ζε απηό ζπληείλνπλ νη ζπλερείο αλαβνιέο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο 

αμηνιόγεζεο. 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο αξλνύκελν λα αλαγλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, αξλνύκελν λα απνδερηεί όηη ηα 

ζρέδηα ηνπ βξίζθνπλ απέλαληη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ζπλερίδεη ηνλ 

απηαξρηθό ηνπ θαηήθνξν. 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» εθθξάδεη ηε ζηήξημή ηνπ, ηελ αιιειεγγύε 

ηνπ θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηνπο/ζηηο Δηεπζπληέο/ληξηεο θαη Πξντζηακέλνπο/εο Νεπηαγσγείσλ απνδέθηεο 

ησλ απεηιεηηθώλ επηζηνιώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, απαηηεί λα ζηακαηήζεη θάζε πεηζαξρηθή δίσμε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία – απνρή ησλ ζπιιόγσλ ηνπο από ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ θαη θαηαγγέιιεη ηελ πξνζπάζεηα εθθνβηζκνύ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ.. 
 

Ο ασηαρτιζμός και η ηρομοκραηία δεν θα περάζοσν! 

 
      Γηα ην Δ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 
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