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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  
ΘΕΜΑ: Να αποσυρθεί άμεσα η παράνομη και αυταρχική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 
 

Σε ακόμα μία διολίσθηση σε επικίνδυνες για τη δημοκρατία και τη 
νομιμότητα ατραπούς προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, εκδίδοντας στις 24 Μαρτίου την εγκύκλιο Α.Π.: 44375/Γ1 με την 
οποία, παρακάμπτοντας το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και με τη μέθοδο του 
"εντέλλεσθε", υποχρεώνει  ΠΑΡΑΝΟΜΑ τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να 
προχωρήσουν οι ίδιοι στη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εφαρμογή του 
θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.). 

Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει τον πανικό της μνημονιακής συγκυβέρνησης 
μετά το φιάσκο της εφαρμογής του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου της Α.Ε.Ε. σε 
όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Η εκπαιδευτική κοινότητα, παρά το 
κλίμα τρομοκράτησης και εκφοβισμού που μεθοδευμένα καλλιεργείται στο χώρο 
της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, απέρριψε τα σχέδια της κυβέρνησης και 
υπέγραψε κατά της αξιολόγησης- χειραγώγησης στο συντριπτικό ποσοστό του 93% 
των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.   

Αποτέλεσμα της ομόθυμης αντίδρασης της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν 
να ακυρωθούν τα "επιμορφωτικά" σεμινάρια για τους διευθυντές των σχολικών 
μονάδων, να οδηγηθούν σε φιάσκο τα σεμινάρια για τα στελέχη εκπαίδευσης και 
σύσσωμοι οι εκπαιδευτικοί πανελλαδικά, να αρνηθούν να συγκροτήσουν ομάδες 
εργασίας.  

Σε απάντηση, το Υ.ΠΑΙ.Θ., διαπιστώνοντας την αποτυχία να εφαρμόσει το -
βασικό για την εφαρμογή και νομιμοποίηση των ακραίων νεοφιλελεύθερων και 
αντιδραστικών πολιτικών στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης- εργαλείο της 
"αξιολόγησης", δε δίστασε να "επιστρατεύσει" ακόμα και τους Διευθυντές των 
σχολικών μονάδων χωρίς νομικά και ηθικά ερείσματα, αποκαλύπτοντας για ακόμα 
μία φορά το αυταρχικό πρόσωπο της μνημονιακής συγκυβέρνησης. 

Μάλιστα, η προχειρότητα, οι σπασμωδικές κινήσεις και ο πανικός της 
κυβέρνησης να επιβάλει την "αξιολόγηση" με το "έτσι θέλω", διαπιστώνεται από το 
γεγονός ότι στην εν λόγω εγκύκλιο γίνεται επίκληση του άρθ. 39, παρ.15, ΦΕΚ 
1340/2002 που ουδεμία σχέση έχει με την αξιολόγηση, αλλά αφορά την ανάθεση 
διδασκαλίας μαθημάτων και την κατανομή τμημάτων.  

Tην ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δαπανά 
εκατομμύρια ευρώ για την «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, για την 
προετοιμασία της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκε 



επιμόρφωση των Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων της γενικής 
εκπαίδευσης της χώρας. Για την υλοποίησή της προβλέφθηκαν  κονδύλια μέσω 
ΕΣΠΑ ύψους συνολικά 8.690.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά καλύπτουν, μεταξύ 
άλλων, αμοιβές, έξοδα μετακίνησης, κόστος διαμονής και διατροφής, αναλώσιμα, 
καθώς και  αμοιβές ανά ανθρωπομήνα των Σχολικών Συμβούλων και των 
Διευθυντών των σχολικών μονάδων.  

 
Επειδή η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι προδήλως παράνομη και παράλληλα 
διαπιστώνεται προσχηματική επίκληση άσχετων διατάξεων για την αυταρχική 
επιβολή της βούλησης της ηγεσίας του Υπουργείου, 
 
Επειδή καταργεί τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και παρακάμπτει το ρόλο 
των Συλλόγων Διδασκόντων και των ίδιων των εκπαιδευτικών στα μείζονα 
εκπαιδευτικά θέματα,  
 
Επειδή η εκπαιδευτική κοινότητα απέρριψε το θεσμό της "αξιολόγησης", όπως τον 
σχεδίασε η συγκυβέρνηση, στη βάση του γεγονότος ότι αυτή χρησιμοποιείται ως 
πρόσχημα με απώτερο στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την αξιολόγηση - 
χειραγώγηση των απολύσεων και τη διάλυση του δημόσιου σχολείου, 
 
Επειδή καμιά μορφή αυτοαξιολόγησης δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη 
συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και το διάλογο μαζί της,  
 
Επειδή είναι διάτρητες οι επικίνδυνες νεοφιλεύθερες μνημονιακές πολιτικές που 
επιχειρήθηκε να ενδυθούν το μανδύα της κοινωνικής συναίνεσης πίσω από το 
εφεύρημα της δήθεν "αξιολόγησης" και του "εξορθολογισμού" του δημοσίου, αλλά 
συνάντησαν την σθεναρή αντίσταση της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν 
υπέκυψε στις τακτικές του εκφοβισμού και της τρομοκράτησης, 
 
Επειδή το λειτούργημα του εκπαιδευτικού βάλλεται από την αυταρχική και 
παράνομη άσκηση πολιτικής σε μείζονα εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως οι 
μετατάξεις, η μη πραγματοποίηση των μεταθέσεων, οι αναγκαστικές μετακινήσεις 
εκπαιδευτικών υπό την απειλή της απόλυσης, οι διαθεσιμότητες και αποκορύφωμα 
όλων, οι πρόσφατες  απολύσεις εκπαιδευτικών παρά τις περί του αντιθέτου 
δεσμεύσεις και μεγαλοστομίες, 
 
Επειδή ο χώρος της δημόσιας εκπαίδευσης έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα από τις 
νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές που έχουν υποβαθμίσει το δημόσιο 
σχολείο, όπως με την υποστελέχωση των σχολικών μονάδων, τις χιλιάδες χαμένες 
διδακτικές ώρες, τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και τις συμπτύξεις τμημάτων, 
το στοίβαγμα υπεράριθμων μαθητών σε αίθουσες και την υποχρηματοδότηση των 
σχολικών επιτροπών,  

 
ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

 Θα σταματήσει επιτέλους να παρανομεί,  εκδίδοντας διαδοχικές εγκυκλίους οι οποίες 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο; 



 Θα ανακαλέσει τις παράνομες εγκυκλίους, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει κλίμα 
διχόνοιας και αντιπαράθεσης μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα; 

 Θα σταματήσει η κατασπατάληση χρημάτων για το καταστροφικό έργο της δήθεν 
αυτοαξιολόγησης, το οποίο μάλιστα έχει απαξιωθεί από το σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας;    

 
 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Τάσος Κουράκης 

Γιάννης Αμανατίδης 

Τζένη Βαμβακά 

Έφη Γεωργοπούλου- Σαλτάρη 

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ 

Γιώργος Πάντζας 

Παναγιώτα Δριτσέλη 

Μαντάς Χρήστος  

Φωτίου Θεανώ 

Κανελλοπούλου Μαρία 

Πετράκος Θανάσης 



 

 


