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Δήλωση των εκπροσώπων 
των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στο Δ.Σ της ΔΟΕ 
 Δημήτρη Πολυχρονιάδη (6974750410) -  Ηλία Σμήλιου (6975308409) 
 

για την άρνηση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να συνεδριάσει και  

να οργανώσει τη συλλογική αντίσταση του κλάδου στην επιβολή της 

αξιολόγησης 

 
Πάνω από δυο μήνες τώρα οι εξελίξεις στο ζήτημα της αξιολόγησης είναι καταιγιστικές, με το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. να βγάζει τη μια εγκύκλιο-χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης-

εξωτερικής αξιολόγησης μετά την άλλη, τους σχολικούς συμβούλους και τ’ άλλα στελέχη της 

εκπαιδευτικής ιεραρχίας να πιέζουν για προγραμματισμούς, σχέδια δράσης και “καινοτόμα” 

προγράμματα και τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται ανήμποροι να αντισταθούν στην πολύπλευρη 

επίθεση. Δυο μήνες τώρα το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δηλώνει “απών”, αφού η πλειοψηφία του (ΔΑΚΕ-

ΠΑΣΚ/ΔΗ.ΣΥ.) αρνείται πεισματικά να συζητήσει την οργάνωση και το συντονισμό των εκπαιδευτικών 

και των Συλλόγων τους για την απόκρουση της επίθεσης. 

>Χρειάστηκε ένα μήνα για να απαντήσει στην πρώτη υπουργική απόφαση της νέας πολιτικής 

ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αξιολόγηση (30/7) και να καλέσει τους εκπαιδευτικούς, με όπλο την 

απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ, να μη συμμετέχουν σε καμιά αξιολογική διαδικασία (5/9)  

>Κήρυξε (και επαναπροκήρυξε πρόσφατα) την απεργία-αποχή (με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.) 

χωρίς όμως ποτέ να εξηγήσει στους εκπαιδευτικούς πώς θα την κάνουν πράξη, πολύ δε περισσότερο 

να πάρει πρακτικά μέτρα για τη στήριξή της 

>Αρνήθηκε πεισματικά όχι μόνο να δεχτεί αλλά έστω και να συζητήσει οποιαδήποτε από τις 

προτάσεις που καταθέσαμε ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είτε κατατέθηκαν από 

Συλλόγους Π.Ε. στην Ολομέλεια των προέδρων: περιφερειακές συσκέψεις διευθυντών σχολικών 

μονάδων, συλλογή υπογραφών σε δήλωση «δεν αξιολογώ-δεν αξιολογούμαι», μαζικές υπηρεσιακές 

παραιτήσεις διευθυντών στη διάθεση της ΔΟΕ και των Συλλόγων κ.ά. 

>Δεν έχει βγάλει ούτε ένα έγγραφο με το οποίο να αποκαλύπτει τον καταλυτικό ρόλο που έρχονται 

να παίξουν οι 5μελείς επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης, τις οποίες ήδη στήνει το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θα 

οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση, υποχρηματοδότηση και κλείσιμο σχολείων 

>Δεν δέχεται (με δικαιολογίες του τύπου «τώρα έχουμε εκλογές» ή «το μισό Δ.Σ. λείπει σε συνέδριο 

στην Κύπρο»…) ούτε καν να συνεδριάσει όπως εδώ και μέρες έχουν ζητήσει πολλοί Σύλλογοι Π.Ε. της 

Αττικής για τη συζήτηση μέτρων αποτροπής της υλοποίησης της αξιολόγησης, ενώ το ίδιο ζητούν τις 

τελευταίες μέρες και πολλοί άλλοι Σύλλογοι της Αττικής και της επαρχίας, μετά την πρόσφατη (20-10-

2014) υπουργική απόφαση για την εφαρμογή τα αξιολόγησης 

>Κι όταν το υπουργείο βγάζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της αξιολόγησης η 

πλειοψηφία του Δ.Σ. εκδίδει άλλη μια ανακοίνωση-χυλό που ούτε καν μια συγκεκριμένη αναφορά στο 

χρονοδιάγραμμα δεν έχει ούτε ένα κάλεσμα στους διευθυντές, ώστε να μην υποβάλλουν (όποτε κι αν 

τους ζητηθεί τελικά) την πλατφόρμα-“δήλωση υποταγής”, που θα σημάνει την έναρξη της ατομικής 

αξιολόγησης 

>Την ίδια στιγμή διαπραγματεύθηκαν, όπως φαίνεται, με το υπουργείο (που δεν τους αρνήθηκε το 

προεκλογικό δωράκι…) την προσωρινή αναστολή της έναρξης των αξιολογικών διαδικασιών για λίγες 

μέρες, αμέσως δηλ. μετά τη διενέργεια των εκλογών για τα υπηρεσιακά συμβούλια. Ν’ αρπάξουν μ’ άλλα 

λόγια την ψήφο των εκπαιδευτικών και μετά “γαία πυρί μιχθήτω”… 

Φτάνουν πια τα παιχνίδια με τη δουλειά μας, το ψωμί μας τη ζωή μας. Οι εκπαιδευτικοί της τάξης κι 

οι Σύλλογοί μας πρέπει να επιβάλουμε στο Δ.Σ. της ΔΟΕ να αναλάβει δράση. 



Καλούμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να συνεδριάσει άμεσα και με τις αποφάσεις του να στηρίξει έμπρακτα τους 

εκπαιδευτικούς, οργανώνοντας με όρους κινήματος τη συλλογική αντίσταση του κλάδου στο σύγχρονο 

επιθεωρητισμό: 

>να καλέσει τους διευθυντές και προϊσταμένους των σχολικών μονάδων να μην υπογράψουν τη δήλωση 

υποταγής και να μη συμπληρώσουν τη σχετική πλατφόρμα όποτε τους ζητηθεί, να δηλώσουν συμμετοχή 

στην απεργία-αποχή της ΔΟΕ-ΑΔΕΔΥ από όλες τις αξιολογικές διαδικασίες,  

>να οργανώσει με συγκεκριμένα μέτρα την απεργία–αποχή από την αξιολόγηση - Με μαζικές 

περιφερειακές συσκέψεις Δ.Σ. Συλλόγων και διευθυντών σχολικών μονάδων στην Αθήνα κι όλες τις μεγάλες 

πόλεις - Με τη δημόσια λίστα υπογραφών και  συλλογή υπογραφών σε κάθε Σύλλογο. 


