
 

 

Σχετικά με τις φήμες για την τιμωρητική αντιμετώπιση  των Διευθυντών και 

Προϊσταμένων που δε συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Με αισθήματα έκπληξης και οργής πληροφορηθήκαμε μέσω γνωστής 

ιστοσελίδας, η οποία είθισται να διαχέει «αποκλειστικές πληροφορίες από 

κύκλους και παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας» ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, η 

πολιτική ηγεσία σχεδιάζει να «τιμωρήσει» τους διευθυντές σχολείων και 

τους/τις προϊστάμενους/ες ολιγοθέσιων σχολείων και νηπιαγωγείων που, 

πειθαρχώντας στην απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για απεργία – αποχή από όλες 

τις διαδικασίες της αξιολόγησης δεν κατέθεσαν το περίφημο portfolio ώστε να 

αξιολογηθούν. 

Σας θυμίζουμε, ότι οι συνάδελφοί μας δεν έπραξαν τίποτε το οποίο να 

αιτιολογεί την οποιαδήποτε τιμωρητική μεταχείρισή τους είτε με το να 

αξιολογηθούν ως «ανεπαρκείς» είτε με το να αποκλεισθούν από μελλοντικές 

διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Εκτελούν πλήρως όλα τους τα 

καθήκοντα τόσο ως «στελέχη διοίκησης» των σχολικών τους μονάδων όσο και 

ως εκπαιδευτικοί της τάξης. Αυτό που πράττουν είναι να μη συμμετέχουν σε 

μια διαδικασία ευτελισμού των εκπαιδευτικών αλλά και της έννοιας της 

αξιολόγησης η οποία υλοποιείται σε έωλο νομικό πλαίσιο και με παραβίαση 

ακόμη και των διαδικασιών που ορίζουν οι σχετικοί νόμοι (π.χ. αξιολογούνται 

μόνο ως προς το διοικητικό και όχι και ως προς το εκπαιδευτικό μέρος) και 

μάλιστα ασκώντας ένα απολύτως νόμιμα δικαίωμα τους, ήτοι το δικαίωμα 

στην απεργία. 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει ήδη ενημερώσει εκπαιδευτικούς με γνωμοδότηση 

της νομικής του συμβούλου ότι: « … Τόσο από την ίδια την συνταγματική αλλά και 

υπερνομοθετική αναγνώριση του δικαιώματος της απεργίας όσο και από την ρητή 

διατύπωση του άρθρου 46 του ν.3528/2007 προκύπτει με σαφήνεια, ότι η συμμετοχή σε 

απεργία, οποιασδήποτε μορφής, συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου, προστατεύεται 

πλήρως από την έννομη τάξη και σε καμία περίπτωση η άσκηση ενός νομίμου 
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δικαιώματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς κάτι τέτοιο 

αφενός θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση προς την ίδια την έννοια του πειθαρχικού 

παραπτώματος και αφετέρου θα έπληττε καίρια τον πυρήνα του δικαιώματος της 

απεργίας. Περαιτέρω, οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση διοικητική συνέπεια εις βάρος των 

απεργών δημοσίων υπαλλήλων, εξαιτίας της συμμετοχής σε απεργιακή κινητοποίηση, 

ελέγχεται για την νομιμότητα της, καθώς η ενάσκηση ενός νομίμου δικαιώματος δεν 

μπορεί να επιφέρει οποιαδήποτε κύρωση εις βάρος του φορέα αυτού.  » καθώς και ότι : 

«η μη υποβολή της εκθέσεως και του ατομικού φακέλου δεν μπορεί να αποτελέσει βάση 

για μια δυσμενή κρίση του στελέχους, τόσο βάσει των σκέψεων, που αναπτύχθηκαν στην 

αμέσως προηγούμενη (υπ’ αριθμόν 2) παράγραφο όσο και βάσει του γεγονότος, ότι από 

την ίδια την διατύπωση του νόμου προκύπτει, ότι η υποβολή της αυτοαξιολόγησης και του 

ατομικού φακέλου δεν είναι υποχρεωτική ενώ εξάλλου δεν δεσμεύει τον αξιολογητή. Σε 

περίπτωση, που παρατηρηθούν φαινόμενα χαμηλής βαθμολόγησης εξαιτίας της μη 

υποβολής ατομικού φακέλου και εκθέσεως αυτοαξιολόγησης, αυτό θα αποτελεί μια 

ισχυρή ένδειξη, ότι η χαμηλή βαθμολόγηση των στελεχών, που συμμετέχουν στην αποχή 

οφείλεται στην άσκηση ενός νομίμου δικαιώματος τους και γίνεται για λόγους άσχετους 

προς τα πραγματικά τους προσόντα.» αλλά και: «για την αποστέρηση του δικαιώματος 

συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να υφίσταται υπαιτιότητα εκ μέρους 

του εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, οποιασδήποτε μορφής 

συνιστά άσκηση νομίμου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί, 

ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, που του 

αποστερεί το δικαίωμα επιλογής σε θέση στελέχους». 

Τέλος, υπογραμμίζουμε, ότι σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση: 

«…πρέπει να τονιστεί, ότι η κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του ν. 1264/1982 η καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο επέμβαση στην άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων συνιστά ποινικό αδίκημα 

για τον εργοδότη και τα όργανα αυτού.». 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας καλεί να διαψεύσετε άμεσα τις «διαρροές» που 

διοχετεύονται  με σαφή σκοπό την κάμψη του αγωνιστικού φρονήματος των 

εκπαιδευτικών και κάνει ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να ανεχτεί οποιαδήποτε 

ενέργεια, που θα έχει ως στόχο την τιμωρία των εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στην απεργία – αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης αλλά 

θα απαντήσει τόσο συνδικαλιστικά όσο και δια της νομικής οδού, στρεφόμενη 

κατά παντός υπευθύνου, σε περίπτωση, που γίνει η όποια τέτοιου είδους 

απόπειρα. 

 
 


