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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το ΔΣ της ΔΟΕ με την υπ’ αριθμόν 757/30-3-2014 απόφασή του 

καθόρισε τη στάση του κλάδου (απεργιακές κινητοποιήσεις, διαρκείς στάσεις 

εργασίας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των ομάδων εργασίας, πρόθεση υποβολής 
παραίτησης Διευθυντών, αίτηση ακύρωσης της εγκυκλίου, άλλες νομικές ενέργειες 

κλπ) απέναντι στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την 
αυτοαξιολόγηση/αξιολόγηση.  

Ένα Υπουργείο πανικόβλητο μπροστά στις αποφάσεις των συλλόγων 
διδασκόντων (στις οποίες οι εκπαιδευτικοί με συντριπτικά ποσοστά αποφάσισαν να 

μη συμμετέχουν με τη θέλησή τους στη συγκρότηση ομάδων εργασίας) μέσα από 
τρεις εγκυκλίους έφτασε στο σημείο, με μια παράνομη εντολή (βλ. σχετική 

γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου ΔΟΕ), να προσπαθεί να υλοποιήσει την 
αντιεκπαιδευτική του πολιτική. 

Με πρακτικές του τύπου «αποφασίζουμε και διατάζουμε» καλεί τους 
Διευθυντές των σχολικών μονάδων να προχωρήσουν σε ανάθεση (με δική τους 

προσωπική πράξη, με μια πράξη «επιστρατευμένη», κόντρα στις 
αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων που έχουν ήδη συνεδριάσει και 

αποφασίσει), και προχωρά έτσι στην ακύρωση της λειτουργίας των συλλόγων 

διδασκόντων με αυταρχικές και αντιδημοκρατικές διαδικασίες. 
Στον σύλλογό μας κανένα σχολείο δε συγκρότησε ομάδες εργασίας, 

όπως καταγράφηκε άλλωστε και στα πρακτικά των συνεδριάσεων από 
τους Διευθυντές των σχολείων, και σε συνδυασμό με τις 58.560 (93,5%) 

υπογραφές των εκπαιδευτικών της Π.Ε. έδωσε την απάντηση στον Υπουργό 
Παιδείας και στην επιχειρούμενη προσπάθεια υποταγής των εκπαιδευτικών, στην 

κατηγοριοποίησή τους μέσα από την αξιολόγηση και στην κατηγοριοποίηση των 
σχολικών μονάδων μέσα από την αυτοαξιολόγηση.  

Το Δ.Σ. του συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» καλεί τα μέλη του, στα πλαίσια 
υλοποίησης της απόφασης της Ομοσπονδίας, να λάβουν μέρος στην 24ωρη 

απεργία, την Παρασκευή 4 Απριλίου (ημέρα που λήγει η προθεσμία ανάθεσης 
με πράξη του Διευθυντή για τη συγκρότηση ομάδων εργασίας) και στη 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.00 στο Υ.ΠΑΙ.Θ προκειμένου να 
ακυρωθούν τα προγραμματισμένα σεμινάρια των Σχολικών Συμβούλων της Π.Ε. 

 
Για το Δ.Σ 
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