
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Δια μέσου της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά) 

 
ΑΝΑΦΟΡΑ 

 
 Του Γεώργιου Δημητρακόπουλου, Διευθυντή του 13ου Δ.Σ. Νίκαιας, κατοίκου........, οδός.......... 
αριθμός.... 

 
Αξιότιμε κύριε Περιφερειακέ, 
 

 Σχετικά με το υπ’ αριθμ. Φ.51/13070/26-9-2014 έγγραφό σας δια του οποίου καλούμαι - εκ 
νέου - να συμμετάσχω σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση, σας αναφέρω τα 
ακόλουθα: 

  
α) με την αριθμ. 8969/30-6-2014  αναφορά μου που υποβλήθηκε προς εσάς, μέσω της Διεύθυνσης 
Π.Ε. Πειραιά, αναφέρθηκα στους λόγους – που άπτονται των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 

3528/07 – και μου επέβαλαν να απόσχω της διαδικασίας της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης 
Διευθυντών Σχολικών Μονάδων που έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούνιο. 
 

β) Με νεότερο έγγραφό σας (Φ.51/13070/26-9-2014) καλούμαι - εκ νέου - να συμμετάσχω στην εξ 
αποστάσεως επιμόρφωση.  Με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα, ο υπάλληλος υποχρεούται να 
εκτελέσει μια διαταγή, την οποία ο ίδιος θεωρεί προδήλως παράνομη, «όταν σε διαταγή, η οποία 

προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και 
εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή 
που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες 
και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος…» (άρθρο 25, παρ. 3, εδ. β’). Στο ανωτέρω 

έγγραφό σας δεν γίνεται καμιά αναφορά σε τέτοιους λόγους, ώστε ως υπάλληλος να υποχρεωθώ 
να εκτελέσω την εν λόγω διαταγή. 
 

γ) Σας γνωρίζω, επίσης,  ότι ως μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας - Πειραιά, παίρνω 
μέρος στην απεργία – αποχή που κήρυξε η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (ΔΟΕ) 
σχετικά με τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης (αρ. πρωτ. 1045/23-9-2014, έγγραφό 

της προς τους Συλλόγους της χώρας). 
  
δ) Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων (σημεία (α) και (β)), καθώς «ο υπάλληλος είναι 

υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του 
ενεργειών» (άρθρο 25, παρ. 1 του Ν. 3528/07) αλλά και της άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής 
σε κηρυχθείσα - από νόμιμη οργάνωση - απεργία (σημείο (γ)), δια της παρούσας σας αναφέρω ότι 

είμαι υποχρεωμένος να απόσχω από την προγραμματισμένη επιμόρφωση Διευθυντών Σχολικών 
Μονάδων. 
 

   
 

Νίκαια, 15 Οκτωβρίου 2014 
 

Με εκτίμηση 
 

Ο Διευθυντής 
 

Γεώργιος Δημητρακόπουλος 


