
 

 

Θέμα: Πιέσεις και παράνομες ενέργειες για την επιβολή της αξιολόγησης. 

Διευκρινήσεις για πρακτικά ζητήματα 

 

  Σύμφωνα με καταγγελίες που φτάνουν καθημερινά στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., 

αυξάνεται ανησυχητικά το φαινόμενο των πιέσεων που ασκούν Διευθυντές 

Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι προς τους εκπαιδευτικούς για να τους 

οδηγήσουν σε συμμετοχή στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της 

αυτοαξιολόγησης. 

  Απειλές για αρνητική αξιολόγηση όσων δεν έχουν καταθέσει portfolio. Άμεσες 

ή έμμεσες «προειδοποιήσεις» σε τηλεφωνικές επαφές που πραγματοποιούνται 

ακόμα και εκτός του εργασιακού ωραρίου ( Σαββατοκύριακα, μεσημεριανές και 

βραδινές ώρες) για συμμετοχή στην ατομική αξιολόγηση και την 

αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, διασπορά φημών τύπου «μόνο εσείς 

έχετε μείνει εκτός» και δημιουργία κλίματος καθολικής αποδοχής της όλης 

διαδικασίας, κάτι που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα, είναι 

μέρος, πια, της λειτουργίας πολλών, δυστυχώς, στελεχών.  

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει όλες αυτές τις ενέργειες και προειδοποιεί τους 

ένθερμους υποστηρικτές της χειραγώγησης των εκπαιδευτικών ότι από τη 

στιγμή που  παραβιάζουν έμπρακτα το συνδικαλιστικό δικαίωμα της 

συμμετοχής στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θα 

πάρουν συνδικαλιστική απάντηση αλλά θα βρεθούν αντιμέτωποι και με τις 

αρμόζουσες νομικές ενέργειες. 

  Αρκετά προβλήματα παρουσιάζονται σε συλλόγους διδασκόντων όπου 

Διευθυντές ή Προϊστάμενοι δηλώνουν ότι από τη στιγμή που ο σύλλογος 

διδασκόντων απέχει (υλοποιώντας την απόφαση για απεργία – αποχή) από την 

αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας εκείνοι θα αναθέσουν στους 

εκπαιδευτικούς τις σχετικές εργασίες. Τονίζουμε ότι η μη υλοποίηση της 

αυτοαξιολόγησης μέσω της απεργίας – αποχής είναι απόφαση του Δ.Σ. της 

Δ.Ο.Ε. και όλοι οι συνάδελφοι που την εφαρμόζουν (δίχως πειθαρχικό κίνδυνο 

και δίχως οικονομικές περικοπές αφού εκτελούν πλήρως όλα τα καθήκοντά 

τους)  είναι απόλυτα καλυμμένοι. Όποιος επιχειρήσει να καταστρατηγήσει τα 

συνδικαλιστικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών είναι νομικά έκθετος και θα 

βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες της παράνομης πράξης του και τον Κλάδο. 
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  Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που Διευθυντές σχολείων αρνούνται να 

καλέσουν σε συνεδρίαση για το θέμα της αυτοαξιολόγησης το σύλλογο 

διδασκόντων (επικαλούμενοι την περσινή διαδικασία ή αποφάσεις που είχαν 

ληφθεί πριν τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και πριν την κήρυξη της απεργίας – 

αποχής από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.).  Υπενθυμίζουμε ότι στις συνεδριάσεις των 

συλλόγων διδασκόντων  που πραγματοποιούνται για τις διαδικασίες της 

αυτοαξιολόγησης οι συνάδελφοι  δηλώνουν (προφορικά) ότι συμμετέχουν 

στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η Δ.Ο.Ε. και απέχουν από τη συνεδρίαση 

για το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή 

την περίπτωση δε συντάσσεται πρακτικό (αφού η συνεδρίαση δεν 

πραγματοποιείται λόγω της συμμετοχής, όλων ή της πλειοψηφίας, στην 

απεργία – αποχή) και είναι λάθος να δίνεται η κατεύθυνση ότι γίνεται πρακτικό 

του συλλόγου διδασκόντων. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί ο Διευθυντής να 

αναφέρει στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ότι η αυτοαξιολόγηση δε γίνεται 

λόγω της συμμετοχής στην απεργία – αποχή. Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι δεν 

έχει κανείς το δικαίωμα με δική του πρωτοβουλία να κάνει ανάρτηση στο 

παρατηρητήριο προγραμματισμού ή αυτοαξιολόγησης αφού η απόφαση είναι 

αποκλειστική αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων. 

  Η συμμετοχή στην απεργία – αποχή είναι αναφαίρετο συνδικαλιστικό 

δικαίωμα. Διευθυντές ή προϊστάμενοι που έκαναν επιβεβαίωση στοιχείων, 

συμμετείχαν στην προαξιολογική ενημέρωση ή και κατέθεσαν portfolio έχουν 

κάθε δικαίωμα, και τους καλούμε να το κάνουν, να αναθεωρήσουν τη στάση 

τους και δηλώνοντας ότι συμμετέχουν στην απεργία – αποχή να μην 

αξιολογηθούν. Είναι απαράδεκτη η στάση Διευθυντών Εκπαίδευσης και 

Σχολικών Συμβούλων που διατείνονται το αντίθετο και τους ασκούν πιέσεις για 

να μην αλλάξουν τη στάση τους. Το ίδιο ισχύει και για συλλόγους διδασκόντων 

οι οποίοι πήραν αποφάσεις, δίχως να είναι πλήρως και σωστά ενημερωμένοι, 

να εφαρμόσουν την αυτοαξιολόγηση και έπειτα από την πλήρη ενημέρωσή 

τους αποφασίζουν να συμμετέχουν στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει το 

Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να συνταχθούν με τις 

αποφάσεις και τις θέσεις του Κλάδου για την αξιολόγηση, ώστε να μην 

εφαρμοστεί η αξιολόγηση – χειραγώγηση της κατηγοριοποίησης των σχολείων, 

της διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης και των απολύσεων. 

 

 


