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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο Υπουργός Παιδείας με τη με Αρ. Πρωτ. 10940/20-10-2014 απόφασή του 
καθορίζει νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αξιολόγησης ως εξής: 

 
α) Μέχρι 10/11/2014 κάθε Διευθυντής σχολικής μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου 

(πρώην Σ.Ε.Κ.) και κάθε Προϊστάμενος ολιγοθεσίου Δημοτικού ή Προϊστάμενος 
Νηπιαγωγείου καταχωρίζει και επιβεβαιώνει στην πλατφόρμα αξιολόγησης τα στοιχεία της 
οικείας σχολικής μονάδας, του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και των Σχολικών 

Συμβούλων από τους οποίους προβλέπεται να αξιολογηθούν, σύμφωνα με το Π.Δ. 
152/2013.  

Μέσα στην ίδια προθεσμία οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταχωρίζουν στην πλατφόρμα 
αξιολόγησης και επιβεβαιώνουν τους αξιολογουμένους και αξιολογητές των περιπτώσεων 
ι΄ έως ιθ΄, κ΄ και κα΄ της παρούσης εγκυκλίου, αφού προηγουμένως οι Περιφερειακοί 

Διευθυντές Εκπαίδευσης έχουν ορίσει τους Σχολικούς Συμβούλους – αξιολογητές της 
περίπτωσης ια’ του άρθρου 4 του Π.Δ. 152/2013. 

 
β) H Ομάδα εργασίας κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης επιβεβαιώνει (από 13 έως 
15/11/2014) στην πλατφόρμα αξιολόγησης του Ι.Ε.Π. το ορθόν όλων των καταχωρίσεων 

για τους αξιολογουμένους και τους αξιολογητές της οικείας Περιφέρειας. 
 

γ) Από 12/11/2014 έως και 27/11/2014 ο κάθε αξιολογούμενος καταχωρίζει στην 
πλατφόρμα αξιολόγησης εκείνα τα στοιχεία που θεωρεί ότι θα πρέπει να θέσει υπόψη των 
αξιολογητών του (portfolio). 

 
δ) Από 10/11/2014 έως και 27/12/2014 οι αξιολογητές είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως 

επικοινωνούν με όσους αξιολογούν και ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την επικείμενη 
αξιολόγηση των δευτέρων και 
 

ε) Από 28/11/2014 έως και 31/12/2014 οι αξιολογητές καταχωρίζουν στην πλατφόρμα 
αξιολόγησης τις αξιολογήσεις τους. 

 
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τη με Αρ. Πρωτ. 1201/31-10-2014 απόφασή του, έχει 
κηρύξει απεργία – αποχή από τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής 

αξιολόγησης, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας και κάθε διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που 

πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (Ν. 
3848/2010, Ν.4024/2011, Π.Δ.152/2013) από 2/11/2014 έως 23/12/2014. 

Τι σημαίνει απεργία-αποχή: 

Σημαίνει ότι απέχουμε από συγκεκριμένο έργο και όχι από κάθε έργο. Δεν είναι στάση 

εργασίας και δεν έχει οικονομικό κόστος. Εκτελούμε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά μας 
(διδακτικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά) εκτός από αυτά που απορρέουν από τις 
διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Με βάση αυτό: 
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Α. Οι Διευθυντές των σχολείων και οι Προϊστάμενες νηπιαγωγείων δηλώνοντας 
απεργία-αποχή: 

Δε συμμετέχουν σε καμία διαδικασία αξιολόγησης. 
Δε συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησής τους. 

Δε συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση και όσοι συμμετείχαν  
αποσύρουν τις εργασίες τους. 

Δεν αξιολογούν εκπαιδευτικούς. 
Δεν πιέζουν τους συναδέλφους προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Β. Οι εκπαιδευτικοί συνολικά: 

Δεν αναρτούμε τίποτα στο Παρατηρητήριο της αξιολόγησης. 

Δεν κάνουμε αίτηση για εθελοντική αξιολόγηση. 
Δεν παραδίδουμε έκθεση ατομικής αξιολόγησης. 
Δε δεχόμαστε κανέναν αξιολογητή στην τάξη. 

Δε συμβάλλουμε στη διαφοροποίηση του σχολείου μας με οποιονδήποτε τρόπο. 

Τι κάνουμε για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων δημοτικών και 
νηπιαγωγείων: 

Όταν καλούμαστε σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων όπου έχει θέμα σχετικό 

με την αυτοαξιολόγηση–αξιολόγηση, δηλώνουμε συμμετοχή στην απεργία-
αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ. Η συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή αφορά το 

συγκεκριμένο και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αν ο σύλλογος διδασκόντων έχει κι άλλα θέματα, συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα και 
στο θέμα που αφορά την αυτοαξιολόγηση, δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-
αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ. 

Επιδιώκουμε σε κάθε σύλλογο διδασκόντων η συμμετοχή στην απεργία-αποχή να 

είναι πλειοψηφική, γι’ αυτό και ο σύλλογός μας θα ενημερώσει όλους τους 
συλλόγους διδασκόντων γι’ αυτό το θέμα. Είναι αυτονόητο ότι και ο κάθε σύλλογος 

διδασκόντων μπορεί να καλέσει το Δ.Σ. του συλλόγου οποιαδήποτε στιγμή. 

Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην 
απεργία-αποχή, τότε στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει απαρτία ο σύλλογος 

διδασκόντων και άρα δεν μπορεί να προχωρήσει καμία διαδικασία σχετικά με την 
αυτοαξιολόγηση. 

Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής, -ντρια του δημοτικού σχολείου και η Προϊσταμένη 
νηπιαγωγείου γράφει ότι, λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-

αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της και με το εξώδικο που απέστειλε 
προς το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών, οι διαδικασίες που 

αφορούν την αυτοαξιολόγηση με βάση την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. 155922 /Γ1/30–09-
2014 και θέμα «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής 

μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» δεν 
προχωρούν. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» καλεί τις Διευθύντριες, τους Διευθυντές, 
τις Προϊσταμένες και τους Συλλόγους Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών 

Σχολείων του συλλόγου μας, σε υλοποίηση της απόφασης της ΔΟΕ, να μη συμμετέχουν 
σε καμία διαδικασία αξιολόγησης, να εκφράσουν την αντίθεση τους στην αξιολόγηση-

χειραγώγηση, στην αξιολόγηση της κατηγοριοποίησης, στην αξιολόγηση της τιμωρίας και 
των απολύσεων, στην αξιολόγηση της μισθολογικής - βαθμολογικής καθήλωσης, στην 
αξιολόγηση των ποσοστώσεων  του Ν.4024/2011 και να μη συναινέσουν στην εφαρμογή 

της, συντασσόμενοι με τις θέσεις του κλάδου. 
 

 
 



ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
 

ΜΑΖΙΚΟΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ, ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΝΑΝΤΙΑ  ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
 

 
Για το Δ.Σ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 
Τάκης Ρουμπής 

 

 
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

 
Ελισάβετ Σπυριδάκη 

 
 

 

 
 

 
 

 


