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ΠΡΟΣ: TA ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ, ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Θέμα: Πώς προχωράμε ενάντια στην «αυτοαξιολόγηση»
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Η δικτατορική εγκύκλιος του υπουργείου παιδείας για την ανάθεση από τους
διευθυντές των σχολικών μονάδων των ομάδων εργασίας της
«αυτοαξιολόγησης» στην ουσία καταργεί το ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων
και προχωράει σε μια νέα επιστράτευση. Η κατάσταση που διαμορφώνεται για
τα εργασιακά μας δικαιώματα και το μέλλον του δημόσιου και δωρεάν
σχολείου γίνεται πλέον πολύ σοβαρή.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπ’ όψη τις γενικότερες κινήσεις και αποφάσεις του
κλάδου καλεί:
- Τους συλλόγους διδασκόντων που ακόμα δεν έχουν συνεδριάσει να
προχωρήσουν σε πρακτικά άρνησης της επιχειρούμενης αυτοαξιολόγησης
και μη συγκρότησης των ομάδων εργασίας, για να καταδειχτεί η μαζική μας
αντίθεση στις πολιτικές του υπουργείου. Δεν πρέπει κανείς συνάδελφος να
δηλώσει συμμετοχή σε ομάδα εργασίας. Ήδη μέχρι στιγμής η συντριπτική
πλειονότητα των συλλόγων διδασκόντων των δημοτικών σχολείων του
συλλόγου μας έχουν προχωρήσει σε πρακτικά άρνησης (17 από τα 21
δημοτικά σχολεία), ενώ κανένα σχολείο δεν έχει συγκροτήσει εθελοντικά
ομάδα εργασίας.
- Τους συλλόγους διδασκόντων των νηπιαγωγείων να προχωρήσουν άμεσα
και αυτοί σε πρακτικό μη συγκρότησης των ομάδων εργασίας της
αυτοαξιολόγησης.
- Όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία της 4/4
και στη συγκέντρωση στις 12 μμ στο Υπουργείο Παιδείας, για να
διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στο σφαγείο της αξιολόγησης και να
μπλοκάρουμε τα σεμινάρια της ντροπής στους σχολικούς συμβούλους της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία
της απεργίας και της συγκέντρωσης.

Είναι προφανές ότι η έμπρακτη από μέρους μας ματαίωση της εγκυκλίου του
υπουργού και της «αυτοαξιολόγησης» μπορεί να γίνει μόνο με μαζικούς
όρους και καθολική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.
 Κατ’ αρχήν εκφράζουμε έγγραφα (διευθυντές και εκπαιδευτικοί) ότι η
υποχρεωτική σύσταση ομάδων εργασίας όπως ορίζει η τελευταία εγκύκλιος
είναι παράνομη (επισυνάπτουμε το σχετικό κείμενο της ΔΟΕ που αναφέρει τη
διαδικασία και τα βήματα που ακολουθούμε).
 Στη συνέχεια μπλοκάρουμε ενωμένα τη λειτουργία των ομάδων εργασίας με
στάσεις εργασίας, την ώρα συνεδρίασης της κάθε ομάδας. Η ΔΟΕ έχει
κηρύξει διαρκή στάση εργασίας για όλους τους εκπαιδευτικούς μέχρι το
τέλος της χρονιάς. Η συμμετοχή μας σε αυτή τη μορφή αγώνα πρέπει να είναι
καλά οργανωμένη και καθολική.
Ο Σύλλογός μας ακόμα έχει πάρει τις ακόλουθες αποφάσεις :
- Συμμετέχει στο συντονισμό των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. και ΕΛΜΕ
που θα εκδώσουν κοινή αφίσα για τον αγώνα μας όπως και γράμμα προς
εργαζόμενους και γονείς καθώς και ραδιοφωνικό spot.
- Καλεί τη ΔΟΕ να προχωρήσει άμεσα σε κύκλο νέων Γενικών
Συνελεύσεων και ολομέλεια προέδρων για να παρθούν περαιτέρω
αγωνιστικές αποφάσεις.
- Καλεί τους σχολικούς συμβούλους να μην συμμετέχουν στα σεμινάρια
της ντροπής.
Συνάδελφοι, στον αγώνα που δίνει ο κλάδος μας τη μεγαλύτερη σημασία έχει η
ενότητα και η καθολική συμμετοχή στις ψηφισμένες αποφάσεις του. Μόνο
έτσι θα καταφέρουμε την απόκρουση αυτής της πολιτικής που μας εξαθλιώνει
οικονομικά, καταργεί τα βασικότερα δημοκρατικά δικαιώματα, διαλύει τη
δημόσια εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας.
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ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση της απόφασης της Δ.Ο.Ε. της 30-3-2014 σε σχέση με τις
ενέργειες των συλλόγων διδασκόντων
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την απόφασή του στις 30 Μαρτίου 2014, έπειτα από την
«επιστράτευση» που επέβαλε με την εγκύκλιο της 24ης Μαρτίου ο Υπουργός
Παιδείας, κάλεσε τους συλλόγους διδασκόντων «…να επιβεβαιώσουν τη
βούλησή τους να μη στελεχώσουν εθελοντικά τις ομάδες εργασίας, να
ολοκληρώσουν τη σύνταξη των πρακτικών και να γνωστοποιήσουν την
απόφασή τους στον τοπικό Σύλλογο».
Στη συνέχεια οι «επιστρατευμένοι» διευθυντές των σχολικών μονάδων,
αναγκαστικά, ορίζουν τις ομάδες εργασίας.
Με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα, παρ. 2 του άρθρο 25 του Ν. 3528/2007 (όπως
αναφέρει και η γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε.), « Ο υπάλληλος
οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή,
την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την
αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή
δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν».

Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξειδικεύοντας την απόφασή του,
καλεί τους συναδέλφους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύνταξης
των πρακτικών με τα οποία αρνούνται την εθελοντική συγκρότηση των
ομάδων εργασίας (σχετικό υπόδειγμα έχει αποσταλεί), να προχωρήσουν στις
παρακάτω ενέργειες :
 Οι Διευθυντές αναγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ότι « Έπειτα
από την υπ’ αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων
εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ.5 του
Καθηκοντολογίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη της ιδίας
Υπουργικής απόφασης, η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο

Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης.
Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς
αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία
αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του
θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας
λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο. (Σύμφωνα με την από 28-3-2014
γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)»
 Μετά την πράξη ανάθεσης του Διευθυντή, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου,
αφού πάρουν αντίγραφο της πράξης, θα πρέπει να συντάξουν έγγραφο,
συνολικά ή ο καθένας χωριστά, το οποίο θα καταθέσουν στο Διευθυντή του
σχολείου και θα αναφέρει, «Κύριε Διευθυντά (ή Κυρία Διευθύντρια), έλαβα
αντίγραφο της υπ’ αριθμόν ……….. απόφασής σας με την οποία με ορίζετε
μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω
αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει
ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι
θεωρώ την εντολή σας παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας, (Σύμφωνα με την
από 28-3-2014
γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)και
επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου».
Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείμενο σε δύο
αντίτυπα ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του
σχολείου.
Είναι πολύ σημαντικό οι Διευθυντές να διατυπώσουν οπωσδήποτε την
παραπάνω άποψη ώστε οι όποιες ευθύνες να βαρύνουν μόνο το Υπουργείο
Παιδείας και όχι τους ίδιους.
Η άσκηση του δικαιώματος της αναφοράς σε περίπτωση που ο υπάλληλος
θεωρεί ότι η εντολή που έχει λάβει είναι παράνομη, αποτελεί δικαίωμα και
παράλληλα υποχρέωση του υπαλλήλου (σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα)
και έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.
Υπενθυμίζουμε ότι η Δ.Ο.Ε. έχει ήδη δώσει εντολή στη Νομική της Σύμβουλο
για κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και
θα προχωρήσει σε επιλεγμένες νομικού χαρακτήρα κινήσεις. Είναι απαραίτητο
να τονίσουμε ότι καμία κίνηση μεμονωμένη δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί
παρά μόνο έπειτα από συνεννόηση με τη Δ.Ο.Ε.
Σχετικά με το τι θα πρέπει να πράξουν οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί καθώς και οι
συνάδελφοι που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια σχολεία, το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι, προφανώς σκόπιμα, υπάρχει διάχυτη εκ μέρους της διοίκησης
ασάφεια και απουσία συγκεκριμένων οδηγιών με αποτέλεσμα πολλοί
Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι με «υπερβάλλοντα ζήλο» να
πιέζουν τους εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση της συγκρότησης ομάδων
εργασίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υλικό της αξιολόγησης και συγκεκριμένα
στον Τόμο 2: «Ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, η
διαδικασία της γενικής εκτίμησης αναπτύσσεται με την εργασία των συμμετεχόντων στην
ολομέλεια ή και σε επιμέρους ομάδες εργασίας» και στον ίδιο Τόμο 2, σελίδα 15 παρ.

3.2 «Ένας ολιγομελής σύλλογος (για παράδειγμα ένα νηπιαγωγείο ή ένα μικρό δημοτικό
σχολείο) είναι δυνατόν να εργαστεί ως μια ομάδα». Η εγκύκλιος του Υπουργείου
Παιδείας 190089/Γ1/10-12-2013, αναφέρει ότι «οι σχολικές μονάδες της προσχολικής
αγωγής δεν υποχρεούνται στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας ,εκτός και εάν το επιλέξουν
με δική τους απόφαση».

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων
και των νηπιαγωγείων δεν είναι υποχρεωμένοι να συγκροτήσουν ομάδες
εργασίας (την πραγματοποίηση της γενικής εκτίμησης πραγματοποιεί η
ολομέλεια του συλλόγου διδασκόντων) ούτε και να προχωρήσουν στη σύνταξη
σχεδίων εργασίας.

