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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

     
 Σν Γ.. ηεο ΠΟΤΠ ραηξεηίδεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ καο 

δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ αιιά θαη ηηο εθαηνληάδεο απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ 

ζηεξίδνπλ ηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο θαη δξάζεηο θαη κε ηελ ιήμε, ζήκεξα, ηεο 

πξνζεζκίαο αμηνιόγεζεο ησλ ππαιιήισλ, θαηέζεζαλ ηε δήισζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή  

ζηελ απεξγία – απνρή από θάζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. 

Ιδηαίηεξα ζα ζέιακε λα ραηξεηίζνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξεηνύλ ζηηο 

εζραηηέο ηεο Διιάδνο, όπσο ζε ζρνιεία ηνπ  Έβξνπ όπνπ απηνβνύισο αλαδήηεζαλ ηε 

δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ απεξγία, ηελ ππέγξαςαλ θαη ηελ θαηέζεζαλ. 

  

Από ηα πξώηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπιιέμεη:                                        

- ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία  ηνπ ΤΠΠΔΘ, κέρξη λσξίο ην κεζεκέξη  ππέγξαςαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία – απνρή πεξηζζόηεξνη από 240 ζπλάδειθνη (θαη ππήξρε 

πξνζέιεπζε).  

Δπίζεο κέρξη ηελ ίδηα ώξα είραλ ππνγξάςεη 40 ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ ( Γελ. 

Γηεπζπληέο, Γηεπζπληέο, Σκεκαηάξρεο).  

πκκεηνρή πξσηόγλσξε γηα ην Τπνπξγείν καο. 

- ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο, θαίλεηαη όηη έρνπκε πνζνζηά 

πάλσ από  70% . Υαξαθηεξηζηηθά: 

Α/ζκηα & Β/ζκηα εξξώλ 100%, Α/ζκηα & Β/ζκηα Λαθσλίαο 100% , Α/ζκηα Υίνπ 

100%, Α/ζκηα & Β/ζκηα Κνξίλζνπ 95%, Α/ζκηα Αλαη. Θεζζαινλίθεο 95%, Α/ζκηα – 

Β/ζκηα & ΠΓΔ Κέξθπξαο 95%, Β/ζκηα Αλαη. Θεζζαινλίθεο 90%, ΠΓΔ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 85%, όπνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απεξγία – απνρή θαη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ. 

Ήδε έρνπλ επηθνηλσλήζεη καδί καο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ απεξγία-απνρή θαη ζα ην δειώζνπλ ηηο επόκελεο εκέξεο. 

 

 Η ΠΟΤΠ ζα ζπλερίζεη ηελ ελεκέξσζε θαη ην επόκελν δηάζηεκα, ώζηε λα 

πεηζζνύλ θαη  νη ζπλάδειθνη πνπ γηα  δηθνύο ηνπο ιόγνπο, δελ ζηήξημαλ ηηο ζπιινγηθέο 

καο απνθάζεηο θαη  ελέδσζαλ ζηνλ θόβν,  θαηαζέηνληαο ηηο εθζέζεηο αμηνιόγεζεο. 

 

 Σέινο, έρνπλ πεξηέιζεη εηο γλώζε καο θαηαγγειίεο γηα κεζόδνπο εθθνβηζκνύ θαη 

ρεηξαγώγεζεο  ππαιιήισλ από  νξηζκέλνπο Γηεπζπληέο  Δθπαίδεπζεο. Πεξηκέλνπκε νη 

θαηαγγειίεο λα γίλνπλ ελππόγξαθα, γηα λα πξάμνπκε ηα δένληα. 

 

 Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζα ζπλερίζνπλ ηα επόκελα ζηάδηα ηεο 

αμηνιόγεζεο ( Πξντζηακέλνπο, Γ/ληέο & Γελ.Γ/ληέο ) λα  αλακεηξεζνύλ κε ην θαζήθνλ, 

ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε ζπλείδεζε ηνπο,  λα ππεξαζπηζηνύλ ηηο ππεξεζίεο καο, λα 

ζεβαζηνύλ ηηο ήδε δνκεκέλεο πιεηνςεθίεο, λα απμήζνπλ ηα πνζνζηά ηεο ελόηεηα θαη 

ηεο αιιειεγγύεο θαη όρη ηα πνζνζηά πνπ αηηνύληαη νη δαλεηζηέο καο!    

   

                                                     Γηα ην Γ.. 
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