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Θέμα: Υλοποίηςη τησ απόφαςησ για απεργία – αποχή από τισ διαδικαςίεσ
αξιολόγηςησ.

Συναδϋλφιςςεσ, ςυνϊδελφοι
Με την α.π. 1363/30-5-2017 απόφαςό του, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. κόρυξε απεργύα
– αποχό από τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ, που ειςϊγει με την κατ’ επύφαςη
γνωμοδοτικό

διαδικαςύα

τησ

«ειδικόσ

ςυνεδρύαςησ

των

μονύμων

ςυνυπηρετούντων», η κυβϋρνηςη μϋςα από τον πρόςφατα ψηφιςμϋνο νόμο
4473/2017 ςτο πλαύςιο του ιςχύοντοσ θεςμικού πλαιςύου (Ν.3848/2010 και Π.Δ.
152/2013).
Ο κλϊδοσ ϋδωςε με επιτυχύα τον αγώνα ενϊντια ςτην αξιολόγηςη –
χειραγώγηςη ςτο πρόςφατο παρελθόν. Στον ύδιο δρόμο καλούμαςτε να
ςυνεχύςουμε και ςόμερα.
Υπογραμμύζεται, ότι 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 μορφή τησ απεργίασ – αποχήσ είναι απολύτωσ νόμιμη και δεν υπάρχει καμία
περίπτωςη πειθαρχικήσ ςυνέπειασ για τουσ εργαζόμενουσ που ςυμμετέχουν».
Επίςησ, υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήςεισ. Υπενθυμίζουμε ότι προ
διετίασ δεν είχαν επιβληθεί κρατήςεισ ςτη μιςθοδοςία μασ για τη μορφή τησ
απεργίασ – αποχήσ.
Προκειμϋνου να μην υπϊρχουν παρερμηνεύεσ και δυςχϋρειεσ ςτην
υλοπούηςη τησ απόφαςησ, ςασ κοινοποιούμε «ςχέδιο δήλωςησ των μόνιμων

εκπαιδευτικών τησ ςχολικήσ μονάδασ για μη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία
αξιολόγηςησ». Το κεύμενο αυτό θα κοινοποιηθεύ ςτο Συμβούλιο Επιλογόσ.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκφρϊζει την ϊποψη ότι το όργανο ςτο οπούο
καλούμαςτε να ςυμμετϋχουμε δεν αποτελεύ ςυλλογικό όργανο, κατϊ την ϋννοια
του νόμου, δεν φϋρει νόμιμη ςυγκρότηςη, όπωσ αυτό προβλϋπεται ςτον Κώδικα
Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και εν τϋλει δεν μπορεύ να λειτουργόςει νομύμωσ.
Παρϊ το γεγονόσ αυτό, τα Υπηρεςιακϊ Συμβούλια πρόκειται να
αποςτεύλουν ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ απόφαςη ςυγκρότηςησ του οργϊνου όπου θα
ορύζεται ο προεδρεύων αρχαιότεροσ καθώσ και το «ςώμα» των μόνιμων
ςυνηπηρετούντων. Σε αυτό το πλαύςιο, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., επιςημαύνει,
διευκρινιςτικϊ, τα παρακϊτω:


Οι ςυνϊδελφοι δηλώνουν ότι ςυμμετϋχουν ςτην απεργύα-αποχό που ϋχει

κηρύξει η Δ.Ο.Ε. και απϋχουν από την ειδικό ςυνεδρύαςη.


Σε κϊθε περύπτωςη, 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.


Σε περύπτωςη που η πλειοψηφύα αποφαςύςει να ςυνεδριϊςει, ο κϊθε

ςυνϊδελφοσ ϋχει το δικαύωμα να απϋχει ςτο πλαύςιο τησ ςυμμετοχόσ του ςτην
απεργύα – αποχό.
Καλούμε 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.

