
  

 

                                                               Βόλος 10/11/2014                  

                             Προς: Τα µέλη του Συλλόγου 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  No 6 

 

Θέµα 1ο   : Απάντηση σε ερωτήµατα «περί υλοποίησης της αξιολόγησης»... 

  

  Έπειτα από πολλά ερωτήµατα που έχουµε δεχτεί σχετικά µε το αν ξεκίνησε η φάση υλοποίησης της 

αξιολόγησης, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σηµειώνει τα παρακάτω: 

• Βρίσκεται σε ισχύ η απόφαση του Δ.Σ., από τις 25-10-2014 για απεργία - αποχή από όλες τις 

διαδικασίες που σχετίζονται µε την Α.Ε.Ε. και την αξιολόγηση. Η απόφαση αυτή καλύπτει τον 

κάθε συνάδελφο και αποτελεί την απάντηση του Κλάδου σε όποια εγκύκλιο εκδοθεί και σε όσες 

πιέσεις ασκούνται ή πρόκειται να ασκηθούν. 

• Είναι σαφές ότι από τη στιγµή που έχει οριστεί συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. µε την πολιτική 

ηγεσία του ΥΠΑΙΘ στις 3/11/2014 µε αντικείµενο την αξιολόγηση, θα ήταν εκτός των 

κανόνων δεοντολογίας η προώθηση της εφαρµογής των διαδικασιών της αξιολόγησης. 

• Οι αναρτήσεις των ιστοσελίδων και οι κάθε είδους, έγκυρες ή όχι, πληροφορίες που παρέχουν 

δεν είναι δυνατό να υποκαθιστούν την επίσηµη ενηµέρωση των σχολείων από τη διοίκηση. 

  Καλούµε τους συναδέλφους να εφαρµόσουν την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε για αποχή από τις 

διαδικασίες της Α.Ε.Ε. και της αξιολόγησης. Η δυναµική στάση του Κλάδου είναι ο µόνος δρόµος για 

την ανατροπή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου που εγκαθιδρύει καθεστώς χειραγώγησης και 

κατηγοριοποίησης. 

 

 

 

 



Θέµα 2ο   Η θέσεις των ΔΟΕ-ΟΛΜΕ για την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση και τη δήθεν 

µισθολογική εξέλιξη µέσω αξιολόγησης.   

  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Με αποφάσεις των συλλογικών µας οργάνων προχωρούµε στην προκήρυξη Απεργίας -Αποχής 

από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατοµικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13)των εκπαιδευτικών, 

αλλά και της αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης της σχολικής µονάδας, όπως και κάθε διαδικασίας 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγµατοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού 

νοµοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10). 

Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων και τους 

σχολικούς συµβούλους να µη συµµετάσχουν σε καµιά διαδικασία µε την οποία υλοποιείται το 

παραπάνω νοµοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της απόφασης καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές 

σχολείων και τους σχολικούς συµβούλους να απέχουν από όσες διαδικασίες προβλέπονται στην 

πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (155922/Γ1-30-09-2014) και το ΠΔ 152/2013. Καλούµε τους 

συναδέλφους, χωρίς φόβο, να οργανώσουν την αντίστασή τους σε κάθε σχολείο µε βάση τις 

συλλογικές αποφάσεις του κλάδου. 

Πιο συγκεκριµένα: 

Α. Καλούµε τους διευθυντές (και υποδιευθυντές) των σχολείων να σταθούν δίπλα στους 

συναδέλφους και να µη µετατραπούν σε αξιολογητές τους. Αυτό σηµαίνει ότι, µε βάση την 

απεργία-αποχή που κήρυξαν τα αρµόδια όργανα της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, τους καλούµε να 

απέχουν: 

• από την εξ αποστάσεως επιµόρφωση, 

• από τον ορισµό οµάδων εργασίας, 

• από τον προγραµµατισµό δράσης ή τα σχέδια δράσης, 

• από τις διαδικασίες αξιολόγησής τους, και 

• από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους και γενικότερα από όλες τις 

διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης της σχολικής µονάδας και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. 

 Β. Καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς, µε βάση την απεργία-αποχή που κήρυξαν τα αρµόδια 

όργανα της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, να απέχουν: 

• από τη συγκρότηση οµάδων εργασίας, 

• από τον προγραµµατισµό, την κατάθεση σχεδίου εργασίας και την παράδοση του όποιου υλικού 

µπορεί να αναρτηθεί στο «Παρατηρητήριο» της αξιολόγησης, 

• από την «εθελοντική» αξιολόγηση, 

• από τη σύνταξη έκθεσης ατοµικής αξιολόγησης, 

• από κάθε διαδικασία αξιολόγησής τους από τον σχολικό σύµβουλο και τον διευθυντή του 

σχολείου, 



• από τη στελέχωση των 5µελών επιτροπών ανά νοµό, ως παραρτηµάτων της ΑΔΙΠΠΔΕ 

(Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Εκπαίδευση). 

  

Δεν συµβάλλουµε στην κατηγοριοποίηση του σχολείου µας µε οποιονδήποτε τρόπο. Υπερασπιζόµαστε 

τον ενιαίο χαρακτήρα της  εκπαίδευσης, το δηµόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά.  

Απέχουµε από όλα τα παραπάνω και οτιδήποτε άλλο γίνεται για να υλοποιηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο 

(αυτοαξιολόγηση - αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών). Η στάση µας αυτή έχει την απόλυτη και 

πλήρη κάλυψη από την απεργία - αποχή που κήρυξαν τα αρµόδια όργανα της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ. 

Και  στον  υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα, οι εργαζόµενοι δεν έχουν υποκύψει. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 

ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ - ΑΠΟΧΗ της ΑΔΕΔΥ µπλοκάροντας το καλοκαίρι τη διαδικασία, 

ενώ, µε αποφάσεις µαζικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν κατέθεσαν τη φόρµα της ατοµικής 

αξιολόγησης, αλλά την παρέδωσαν στα σωµατεία τους. Ήδη, πάνω από 20 Οµοσπονδίες του 

δηµόσιου τοµέα έχουν κηρύξει  απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης µε εξώδικα που 

έχουν αποστείλει στα αντίστοιχα υπουργεία. 

Όλοι µαζί συνεχίζουµε τον αγώνα κατά της αξιολόγησης!  

 Το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προσπαθούν να σε πείσουν να αξιολογηθείς εθελοντικά. Σε 

έχουν κυριολεκτικά καθηλώσει µισθολογικά µε το νέο µισθολόγιο - βαθµολόγιο (νόµος 4024/11) και 

τώρα σου τάζουν ελπίδες για µισθολογική βελτίωση. Αρκεί να υποκύψεις. 

Σου λένε «δέξου να αξιολογηθείς για να αλλάξεις βαθµό και να βελτιώσεις το µισθό σου». Είναι όµως 

έτσι; Σου λένε για το «τυρί», αλλά σου αποκρύπτουν τη «φάκα». 

ΝΑ, ΛΟΙΠΟΝ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

-          Η αξιολόγηση έχει προκαθοριστεί: από όσους εκπαιδευτικούς «αξιολογηθούν» θετικά µόνο 

ένα ποσοστό θα περνάει στον επόµενο βαθµό (το 100% από τον ΣΤ΄ στον Ε΄ βαθµό, το 90% από τον 

Ε΄ στον Δ΄,  το 80% από τον Δ΄ στον Γ΄, το 70% από τον Γ΄ στον Β΄, το 30% από τον Β΄ στον Α΄, 

νόµος 4024/11, άρθρο 7 παρ. 6). 

-        Αυτό το ποσοστό όµως είναι το ανώτερο. Στην πραγµατικότητα ο Υπουργός Οικονοµικών 

θα αποφασίζει ποιο θα είναι το ποσοστό και θα το «µειώνει ανάλογα µε τις δηµοσιονοµικές 

δυνατότητες» (νόµος 4024/11, άρθρο 7, παρ. 6). 

-        Ακόµα, όµως, και αν όλ' αυτά τα εµπόδια τα ξεπεράσεις, καµία βαθµολογική - µισθολογική 

βελτίωση δεν θα έχεις. Σύµφωνα µε το νόµο 4263/14 (µεσοπρόθεσµο), µέχρι το 2016 η 

βαθµολογική ωρίµανση είναι «παγωµένη». Μετά δε το 2016, αυτή θα γίνεταισταδιακά για µια 

τριετία, µέχρι το 2018, αν δεν υπάρξει βέβαια κάποιο νέο µεσοπρόθεσµο µέχρι τότε, µε βάση τις 

κατευθύνσεις Κυβέρνησης - ΕΕ  - ΔΝΤ (Τρόικας). 

-        Εξωφρενική είναι επίσης και η παρ. 4 του άρθρου 8 του νόµου 4024/11, που προβλέπει ότι ο 

εκπαιδευτικός που κρίνεται αρνητικά «τιµωρείται» και δεν έχει δικαίωµα να διεκδικήσει την 

προαγωγή του τα επόµενα δύο χρόνια. 



-        Ετοιµάζουν νέες υποψηφιότητες για διαθεσιµότητες - απολύσεις. Ο εκπαιδευτικός «ο 

οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες µη προακτέων στον ίδιο βαθµό, παραπέµπεται ..... στο 

υπηρεσιακό συµβούλιο, το οποίο ..... µπορεί να τον απολύσειή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθµό» 

(άρθρο 95 του νόµου 3528/2007). 

-        Από την άλλη µεριά, γνωρίζουµε πολύ καλά τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης για νέο µισθολόγιο 

στο Δηµόσιο, που θα σφαγιάζει ακόµα περισσότερο τους µισθούς, στη λογική της σύγκλισης µε τον 

ιδιωτικό τοµέα. 

Είναι κατανοητό, λοιπόν, πως πρέπει να αποφύγουµε τη «φάκα» της αξιολόγησης, όπως ήδη έχει 

νοµοθετηθεί από την κυβέρνηση. 

Όλα τα παραπάνω είναι βέβαιο πως θα οδηγήσουν σε ανταγωνιστικές σχέσεις ανάµεσα στα µέλη του 

συλλόγου διδασκόντων σε κάθε σχολείο, θα υπονοµεύσουν την αναγκαία, οξυγονούχα συλλογικότητά 

µας και θα µετατρέψουν τις ανθρώπινες σχέσεις µέσα στο σχολείο σε «ζούγκλα». 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Οφείλουµε να πούµε «όχι» στην υλοποίηση της αξιολόγησης που προωθούν µε το ψηφισµένο 

νοµοθετικό πλαίσιο το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση. 

Οφείλουµε να αντισταθούµε. Να διασφαλίσουµε τη συλλογικότητά µας. Να αγωνιστούµε συλλογικά για 

να διασφαλίσουµε τα δηµοκρατικά µας δικαιώµατα, τις εργασιακές κατακτήσεις και τα µορφωτικά 

δικαιώµατα των µαθητών. 

Συµµετέχουµε µαζικά στην απεργία - αποχή που κήρυξαν ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. 

  

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

                                                         

Απόστολος Μούσιος               Κώστας Πολύζος 

 


