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Θϋμα: Άςκηςη πιϋςεων και δημιουργύα κλύματοσ εκφοβιςμού για τισ
ςυνεδριϊςεισ των μόνιμων εκπαιδευτικών για την αξιολόγηςη των υποψόφιων
διευθυντών

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καταγγϋλλει την εκςτρατεύα παραπλϊνηςησ και
εκφοβιςμού των ςυναδϋλφων, ςτην οπούα ϋχουν αποδοθεύ τισ τελευταύεσ
ημϋρεσ υπηρεςιακού παρϊγοντεσ τησ εκπαύδευςησ αλλϊ, δυςτυχώσ, και
ςυνδικαλιςτικϋσ παρατϊξεισ και ςυνδικαλιςτικϊ ςτελϋχη ανϊ την Ελλϊδα, με
ςτόχο να αναγκϊςουν τουσ ςυναδϋλφουσ να ςυνεδριϊςουν και να
αξιολογόςουν τουσ υποψόφιουσ διευθυντϋσ αγνοώντασ την απόφαςη του Δ.Σ.
τησ Δ.Ο.Ε. για απεργύα – αποχό από τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα.
Η διαςπορϊ απειλών ότι αν δεν υπϊρχει η γνώμη των ςυναδϋλφων, ο
υποψόφιοσ διευθυντόσ θα τύχει χαμηλότερησ βαθμολογύασ και ότι θα
παρακρατηθεύ ο μιςθόσ όςων ςυμμετϋχουν ςτην απεργύα – αποχό εύναι οι
ςυνηθϋςτερεσ μϋθοδοι που χρηςιμοποιούν όςοι ϋχουν αποφαςύςει να
βρύςκονται απϋναντι ςτον κλϊδο και να επιβϊλλουν την αξιολόγηςη –
χειραγώγηςη. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τουσ καταγγϋλλει και τονύζει ότι οι ύδιοι
επιλϋγουν τη θϋςη του αντιπϊλου των αποφϊςεων του κλϊδου.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τονύζει για μια ακόμη φορϊ:


Η «αποχό υπαλλόλων» από ςυγκεκριμϋνα καθόκοντα, αποτελεύ μορφό απεργύασ και
προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του ν. 1264/82, όπωσ αυτϋσ ϋχουν ερμηνευθεύ από
αρμόδια δικαςτόρια (Διοικητικό Εφετεύο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014). Όπωσ
αναφϋρεται και ςτην απόφαςη τησ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «η μορφό τησ απεργύασ – αποχόσ εύναι
απολύτωσ νόμιμη και δεν υπϊρχει καμύα περύπτωςη πειθαρχικόσ ςυνϋπειασ για τουσ
εργαζόμενουσ που ςυμμετϋχουν».



Δεν μπορεύ να γύνει ςε καμύα περύπτωςη περικοπό αποδοχών, αφού οι
ςυνϊδελφοι απεργούν – απϋχουν μόνο από τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα,
βρύςκονται κανονικϊ ςτη ςχολικό τουσ μονϊδα εκτελώντασ τα υπόλοιπα










υπηρεςιακϊ καθόκοντϊ τουσ. Υπενθυμύζουμε ότι και προ διετύασ, όταν
ςυμμετεύχαμε ςτην απεργύα – αποχό από την αξιολόγηςη, δεν εύχαν επιβληθεύ
κρατόςεισ ςτη μιςθοδοςύα μασ.
Οι ςυνϊδελφοι δηλώνουν ότι ςυμμετϋχουν ςτην απεργύα-αποχό που ϋχει
κηρύξει η Δ.Ο.Ε. και απϋχουν από την ειδικό ςυνεδρύαςη.
Για να πραγματοποιηθεύ ςυνεδρύαςη απαιτεύται η ςυμμετοχό τησ πλειοψηφύασ
των μονύμων εκπαιδευτικών.
Όταν η πλειοψηφύα των εκπαιδευτικών τησ ςχολικόσ μονϊδασ ςυμμετϋχει
ςτην απεργύα-αποχό, δεν υπϊρχει απαρτύα και καμύα διαδικαςύα δεν μπορεύ να
υλοποιηθεύ ούτε ςυμπληρώνονται φύλλα αποτύμηςησ. Το μόνο ϋγγραφο που
ςυμπληρώνεται εύναι το κεύμενο που ϋχει ςτεύλει η Δ.Ο.Ε..
Η μειοψηφύα που, υποθετικϊ, θϋλει να εκφρϊςει ϊποψη δεν μπορεύ να το κϊνει.
Σε περύπτωςη που η πλειοψηφύα αποφαςύςει να ςυνεδριϊςει, ο κϊθε
ςυνϊδελφοσ ϋχει το δικαύωμα να απϋχει ςτο πλαύςιο τησ ςυμμετοχόσ του ςτην
απεργύα – αποχό και δεν υπογρϊφει κανϋνα πρακτικό. Υπογρϊφει μόνο τη
δόλωςη τησ ΔΟΕ για απεργύα – αποχό.
Η μόνη ημϋρα που ϋχει οριςτεύ ωσ ημϋρα ςυνεδρύαςησ εύναι η Τρύτη 20 Ιουνύου
και καμύα ϊλλη. Η εγκύκλιοσ του Υπουργεύου δεν προβλϋπει επαναληπτικϋσ
ςυνεδριϊςεισ λόγω ϋλλειψησ απαρτύασ. Καμύα επαναληπτικό ςυνεδρύαςη, με
λιγότερα μϋλη, δεν νομιμοποιεύται να πραγματοποιηθεύ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ όλουσ τουσ ςυναδϋλφουσ να δηλώςουν
καθολικϊ τη ςυμμετοχό τουσ ςτην απεργύα – αποχό. Κανϋνασ ςυνϊδελφοσ να
μη ςυμπληρώςει φύλλο αποτύμηςησ. Μπλοκϊρουμε την διαδικαςύα
αξιολόγηςησ ςε όλα τα ςχολεύα. Καλούμε, επύςησ, τουσ υποψόφιουσ διευθυντϋσ
να ςυνταχθούν με τισ θϋςεισ του κλϊδου και να ενιςχύςουν το κϊλεςμα για
απεργύα- αποχό. Καμιϊ "καλό υπηρεςύα" δεν προςφϋρει ςτουσ υποψόφιουσ
διευθυντϋσ η ςυμμετοχό των ςυναδϋλφων ςτισ ςυνεδριϊςεισ αυτϋσ που ϋχουν
μόνο γνωμοδοτικό και διακοςμητικό χαρακτόρα. Αντύθετα, οι ςυνεδριϊςεισ
αυτϋσ ειςϊγουν ςε κϊθε ςχολεύο την αξιολόγηςη. Αξιολόγηςη των διευθυντών
ςόμερα και αύριο την αξιολόγηςη όλων μασ. Απϋχουμε καθολικϊ και μαζικϊ
από τη διαδικαςύα τησ Τρύτησ, ςε όλα τα ςχολεύα και για όλουσ τουσ
υποψηφύουσ ςυναδϋλφουσ!

