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ΑΝΑΦΟΡΑ 

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

 
Αξιότιμε κύριε Περιφερειακέ, 
 

 Σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν Φ.51/Ε.Π.573/19-6-2014 εγγράφου σας δια του οποίου 
καλούμαι να συμμετάσχω σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση, σας αναφέρω τα 
ακόλουθα: 

  
(α) Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – με τον ιδρυτικό νόμο 3966/2011 - συνιστά Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που γνωμοδοτεί ή εισηγείται 

για θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη 
μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Στην παρ. 3 του ανωτέρου νόμου 
αναφέρεται ότι το ΙΕΠ γνωμοδοτεί ή εισηγείται για «θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των 

διοικητικών και των εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
των εκπαιδευτικών» (σημείο δδ). Στο σημείο δ (εδ. α’) της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι το ΙΕΠ 
υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων πολιτικών, η υλοποίηση δε των 

δράσεων αυτών ανατίθεται στο ΙΕΠ με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (εδ. 
β’). Καθόσον είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχει εκδοθεί  και δημοσιευθεί η - κατ’ εξουσιοδότηση 
του κοινού νομοθέτη - Υπουργική Απόφαση.   

 
(β) Το νομικό πλαίσιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών διέπεται από τις διατάξεις του Π. Δτος 
152/2013, στο οποίο ορίζεται (άρθρο 2, παρ. 4) ότι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση στελέχους 

δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν έχουν προηγουμένως επιμορφωθεί 
σχετικώς.   Στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται - ρητά και κατηγορηματικά - ότι με απόφαση του 
υπουργού καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της εν λόγω επιμόρφωσης. Καθόσον, 

επίσης, είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχει εκδοθεί - μέχρι σήμερα - η εν λόγω Υπουργική Απόφαση.  
 
(γ) Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) ο υπάλληλος είναι 

υπεύθυνος για την άσκηση των καθηκόντων του και για τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του 
ενεργειών (παρ. 1), καθώς και να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του (παρ. 2, εδ. α’). Αν 
η διαταγή είναι προδήλως παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το 

αναφέρει δίχως αναβολή (παρ. 3, εδ. α’). 
 

Κατόπιν των παραπάνω αναφερομένων (σημεία (α) και (β)), η διαδικασία της 

επιμόρφωσης των Διευθυντών Σχολικών μονάδων δεν φαίνεται να καλύπτεται από τις 
προϋποθέσεις του Νόμου και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα 
(σημείο (γ)) είμαι υποχρεωμένος να απόσχω από τη διαδικασία και δια της παρούσας να σας το 

αναφέρω.  
 

Νίκαια, 30 Ιουνίου 2014 
 

Με εκτίμηση 
 

Ο Διευθυντής 
 

Γεώργιος Δημητρακόπουλος 


