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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την υπ’ αριθμόν 822/2-5-2014 απόφασή του, 

προτίθεται να κοινοποιήσει, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κείμενο - 

απάντηση σχετικά με τη διαδικασία της Α.Ε.Ε. ώστε με συντεταγμένο τρόπο ο 
κλάδος να σταθεί απέναντι στις πιέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ένα 

Υπουργείο που προσπαθεί με κάθε τρόπο και μέσο να υλοποιήσει την 
αντιεκπαιδευτική του πολιτική, μια πολιτική που κατηγοριοποιεί τις σχολικές 

μονάδες μέσα από την αυτοαξιολόγηση και τους εκπαιδευτικούς μέσα από την 
αξιολόγηση – χειραγώγηση. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» καλεί τους Συλλόγους 
Διδασκόντων να μη συνεδριάσουν μέχρι την έκδοση του κειμένου – 
απάντησης της Ομοσπονδίας, να υιοθετήσουν (όπου δεν έχει γίνει μέχρι τώρα) 

τη στάση που πρότεινε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σχετικά με την ανάθεση (από τις/τους 

Διευθύντριες/-ές, Προϊσταμένες) συμμετοχής στις ομάδες εργασίας με ανάδειξη 
του παράνομου χαρακτήρα της εγκυκλίου του Υπουργού Παιδείας και υπενθυμίζει 

ότι έχει κηρυχθεί διαρκής στάση εργασίας για όλο το χρονικό διάστημα ως το 
τέλος της σχολικής χρονιάς, όταν καλούνται σε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οριστεί σε ομάδες εργασίας μπορούν να 
προγραμματίσουν τις συνεδριάσεις σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες 
(εντός βεβαίως του εργασιακού τους ωραρίου). Σχετικά με τον αριθμό των 

συνεδριάσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Γενικής Εκτίμησης 
υπενθυμίζουμε ότι στο σχετικό υλικό της Α.Ε.Ε. τόμος ΙΙ σελίδα 15 αναφέρεται 

πως «Εκτιμάται ότι με συντονισμένες συζητήσεις των συμμετεχόντων και 

προετοιμασμένες εισηγήσεις των ομάδων, η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν 
απαιτεί περισσότερες από 2-4 συνεδριάσεις». 

Τέλος, αρμόδιο όργανο για τη σύνταξη των Εκθέσεων Γενικής Εκτίμησης 
των σχολικών μονάδων είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων και μόνο αυτός και 
κανείς βεβαίως δεν μπορεί να τον υποκαταστήσει. 

 

Για το Δ.Σ 
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