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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
          Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας χαιρετίζει τη στάση των συλλόγων 

διδασκόντων για το θέμα της αυτοαξιολόγησης.  

           Η μάχη κατά της αυτοαξιολόγησης έληξε σε αυτή τη φάση με νίκη των 

εκπαιδευτικών απέναντι στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας για την 

εφαρμογή της.     

          Παρά τις κάθε λογής πιέσεις και εκβιασμούς η συντριπτική πλειοψηφία 

των συλλόγων διδασκόντων συντάχθηκε με τις αποφάσεις των συλλογικών 

μας οργάνων (Σύλλογος – ΔΟΕ). 

          Οι σύλλογοι διδασκόντων των παρακάτω σχολείων του Συλλόγου 

αποφάσισαν ομόφωνα ή με συντριπτική πλειοψηφία απεργία - αποχή:  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

89ο ΔΣ Αθήνας 43ο Ν/Γ Αθήνας 

91ο ΔΣ Αθήνας 70ο Ν/Γ Αθήνας 

93ο ΔΣ Αθήνας 86ο Ν/Γ Αθήνας 

94ο ΔΣ Αθήνας 135ο Ν/Γ Αθήνας 

96ο ΔΣ Αθήνας 2ο Ν/Γ Υμηττού 

100ο ΔΣ Αθήνας 3ο Ν/Γ Υμηττού 

103ο ΔΣ Αθήνας 5ο Ν/Γ Υμηττού 

117ο ΔΣ Αθήνας 4ο Ν/Γ Δάφνης 

123ο ΔΣ Αθήνας  

1ο ΔΣ Υμηττού  

2ο ΔΣ Υμηττού  

4ο ΔΣ Υμηττού  

1ο ΔΣ Δάφνης  

2ο ΔΣ Δάφνης  

4ο ΔΣ Δάφνης  

7ο ΔΣ Δάφνης  

8ο ΔΣ Δάφνης  

9ο ΔΣ Δάφνης  

 
Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τις παραπάνω αποφάσεις δεν μπορεί να γίνει 

καμία ανάρτηση στο παρατηρητήριο για την ΑΕΕ. 

Επίσης δεν μπορεί να αναρτηθεί στο παρατηρητήριο ο αρχικός 

προγραμματισμός (κατανομή τάξεων, εφημερίες, γιορτές κλπ). 
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Σημειώνουμε ότι οι σύλλογοι διδασκόντων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο 

παρατηρητήριο για τη διασφάλιση των παραπάνω αποφάσεων. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου χαιρετίζει επίσης τη στάση της Διευθύντριας του 

7ου ΔΣ Δάφνης, του Διευθυντή του 123ου ΔΣ Αθήνας και των Προϊσταμένων 

των νηπιαγωγείων: 43ου Αθήνας, 135ου Αθήνας, 2ου Υμηττού, 3ου Υμηττού 

και 5ου Υμηττού που απέχουν από κάθε αξιολογική διαδικασία δηλώνοντας 

απεργία – αποχή. 

 

Συνάδελφοι, 

 

Η μάχη κατά της αξιολόγησης και ο αγώνας για την υπεράσπιση του δημόσιου 

δωρεάν σχολείου δε σταματά εδώ. Κατακτήσαμε όμως μια σημαντική νίκη η 

οποία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την παραπέρα πορεία μας. 

Συνεχίζουμε ενωμένοι τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση 

με την πεποίθηση ότι το εκπαιδευτικό κίνημα θα πετύχει μια συνολική 

ιστορικής σημασίας νίκη ενάντια στον σύγχρονο επιθεωρητισμό. Ενάντια στο 

σχολείο της αγοράς, της υποχρηματοδότησης, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων 

των εκπαιδευτικών, του ανταγωνισμού, της κατακερματισμένης γνώσης και των 

ταξικών φραγμών. 

 

Δίνουμε τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση 

μαχητικά και συλλογικά. 

 

Συλλογικά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε άσκηση πίεσης από 

όπου κι αν προέρχεται. 

 
 

Το Δ.Σ. 
 

 


