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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την υπ’ αριθμόν 1045/23-9-2014 απόφασή του (η οποία και 
ανακοινώθηκε με εξώδικο στο Υ.ΠΑΙ.Θ. στις 25-9-2014), 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) 
με ημερομηνία έναρξης την 23η Σεπτεμβρίου. 

 
Η απάντηση του κλάδου στις πιέσεις του Υπουργείου Παιδείας, ενός Υπουργείου 
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, δε θα μπορούσε να 

είναι άλλη από την απεργία – αποχή απέναντι στην πρόθεση της ηγεσίας του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. να επιβάλει αυτή την πολιτική. Αυτή η πολιτική ηγεσία επιχειρεί να συνεχίσει 

την τακτική της στο θέμα της αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης είτε με παρατάσεις στον 
προγραμματισμό (μέχρι 30/11) και στη στελέχωση των επιτροπών αξιολόγησης 
(μέχρι 21/10) είτε με προαιρετική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, επιχειρώντας 

προφανώς με αυτόν τον τρόπο να χρυσώσει το χάπι και να διαιρέσει τον κλάδο. 
 

Η επιχειρούμενη ανάρτηση του προγραμματισμού και των σχεδίων εργασίας των 
Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων στο παρατηρητήριο της ΑΕΕ, αλλά και η 
πρόσκληση Περιφερειακών Διευθύνσεων προς τους Διευθυντές των σχολείων που δε 

συμμετείχαν στην εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση για την αξιολόγηση τον Ιούνιο, να το 
κάνουν μέχρι 15/10, φανερώνει τις προθέσεις τους. 
 

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 από τις παραπάνω διαδικασίες και να μη συναινέσουν στην εφαρμογή της 
ΑΕΕ – αξιολόγησης, συντασσόμενοι με τις θέσεις του κλάδου. 

 

 
Για το Δ.Σ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 
Τάκης Ρουμπής 

 

 
Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

 
Ελισάβετ Σπυριδάκη 
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