
 
 

Αθήνα 13/1/2014 

Στάση εργασίας την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου και συγκέντρωση στις 

8π.μ. στο 72ο ΔΣ Αθηνών για την ακύρωση σεμιναρίου για την αυτοαξιολόγηση 
  

Τα Δ.Σ των συλλόγων εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο Παρθενώνας» και «Ο Μακρυγιάννης» ενεργοποιούν την 3ωρη 

στάση εργασίας της ΔΟΕ (την επισυνάπτουμε) για την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου από 8-11 π.μ και καλούν όλους 

τους συναδέλφους σε συγκέντρωση στο 72ο ΔΣ Αθηνών στις 8π.μ, προκειμένου να μπλοκάρουμε το σεμινάριο 

για την αυτοαξιολόγηση, που έχει προγραμματίσει ο σχ. Σύμβουλος της 10ης Περιφέρειας κ.Χάρης 

Παπαδόπουλος για τους Δ/ντές των σχολείων ευθύνης του. 

 

 

 

  

 Καλούμε τον σχ. Σύμβουλο να ακυρώσει το σεμινάριο. 

 Καλούμε τους συναδέλφους Διευθυντές που έχουν κληθεί να πάρουν μέρος στο σεμινάριο να μη 

συμμετάσχουν και να συνταχτούν με τις αποφάσεις των συλλόγων και της ΔΟΕ, δηλώνοντας στάση εργασίας, 

ώστε να είναι συνδικαλιστικά και υπηρεσιακά καλυμμένοι.  

 Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στη στάση εργασίας και τη συγκέντρωση ώστε να 

ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ τη διεξαγωγή του σεμιναρίου ακολουθώντας τα δεκάδες παραδείγματα των συναδέλφων σε 

όλη τη χώρα. Να στείλουμε μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση ότι η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση λαιμητόμος 

των δικαιωμάτων μας και των σχολείων ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ. 

 Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ενημερώσουν τον σύλλογο σε περίπτωση που κληθεί σύλλογος 

διδασκόντων να συζητήσει για την αυτοαξιολόγηση. 

Ήρθε η ώρα για την υπεράσπιση του συλλογικού μας «όχι στην αξιολόγηση» και στα προγράμματα 

της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, γιατί κατανοούμε ότι η προώθηση της 

αξιολόγησης σημαίνει κινητικότητα και απολύσεις- μισθολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών, με βάση τη 

σύνδεση της αξιολόγησης με το ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο και τις ποσοστώσεις του - κατηγοριοποίηση των 

σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών και την πλήρη διάλυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας, 

μετατροπή της παιδείας και της εκπαίδευσης από δημόσιο δωρεάν αγαθό, σε ατομική ευθύνη ενός άνεργου ή 

απασχολήσιμου γονέα, ενός κομματιασμένου μαθητή, ενός υπό απόλυση ελαστικά εργαζόμενου 

εκπαιδευτικού… 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ, ΜΑΖΙΚΟ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 

Καλούμε τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ να παραστούν στη συγκέντρωση   
Καλούμε τους συναδέλφους σε ετοιμότητα. Σε ενδεχόμενη αλλαγή του τόπου ή της ώρας, θα σας 
ενημερώσουμε άμεσα.     

Για τα Δ.Σ  
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 

«Ο Παρθενώνας»  
 

Αδριανή Προκόπη 

  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου  

«Ο Μακρυγιάννης» 
 

Τάκης Ρουμπής 
                      

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ 

ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 

«Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ» 
http://www.syllogosmakrygiannis.gr 

mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com 

 

 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Παρθενώνας» 

Κυκλώπων 6, 11852 Αθήνα τηλ.     697 4143638

   syllogosparthenonas@gmail.com

   

 

 

Οι δύο σύλλογοι προκηρύσσουν 3ωρη επιπλέον στάση εργασίας από τις 11π.μ έως τις 2μ.μ για να καλυφθεί 

ολόκληρο το ωράριο των συναδέλφων. Οι συνάδελφοι μπορούν να επιλέξουν αν θα κάνουν χρήση της μίας 

ή και των 2 στάσεων εργασίας. 
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