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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Θέμα: Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης
Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,
Ο κλάδος μας την περασμένη χρονιά έδωσε τη μάχη ενάντια στην επιχειρούμενη
αξιολόγηση, που χειραγωγεί και κατηγοριοποιεί σχολεία και εκπαιδευτικούς, οδηγεί στη
μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση και τις απολύσεις. Η πλέον επιτυχημένη στιγμή
ήταν στο τέλος του Ιουνίου με την καθολική ματαίωση των σεμιναρίων των διευθυντών
από τη μαζική συμμετοχή χιλιάδων εκπαιδευτικών στις πόρτες των σχολείων. Στη
μάχη ενάντια στην «αυτοαξιολόγηση», μάσκα και προοίμιο της συνολικής αξιολόγησης, ο
Σύλλογός μας είχε τον εξής απολογισμό: 15 στα 21 δημοτικά και 16 στα 22 νηπιαγωγεία
συντάχτηκαν με το κοινό κείμενο της Ομοσπονδίας, ενώ 2 νηπιαγωγεία αρνήθηκαν
πλήρως να στείλουν τη φόρμα αξιολόγησης!
Τώρα μπροστά μας έχουμε τις προσπάθειες από την κυβέρνηση εφαρμογής της
ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, πράγμα που σημαίνει ότι ο κλάδος μας θα
πρέπει να σταθεί με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή ενωμένος και αποφασισμένος για να
αποτρέψει το σφαγείο που μας ετοιμάζουν.
Δεν είμαστε όμως πλέον μόνοι!
Μέσα στο καλοκαίρι δόθηκε η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση και στον υπόλοιπο
δημόσιο τομέα με θετικά αποτελέσματα. Η συντριπτική πλειονότητα των Σωματείων και
των Ομοσπονδιών, ύστερα από απόφαση της ΑΔΕΔΥ για απεργία-αποχή από τις
διαδικασίες εφαρμογής του νόμου 4250/2014 για την αξιολόγηση (που προβλέπει ότι το
15% των εργαζομένων κάθε υπηρεσίας πρέπει να χαρακτηριστεί «άχρηστο»), κάλεσαν τα
μέλη τους να αρνηθούν τη διαδικασία αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση,
επιμερισμό ποσοστών κ.λπ.) και να καταθέσουν τα αντίστοιχα φύλλα αξιολόγησης
ασυμπλήρωτα στα σωματεία τους. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το
κάλεσμα. Η κυβέρνηση με απαράδεκτες ενέργειες επιχείρησε να βγάλει παράνομες τις
κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ με αποτέλεσμα την ακόμα μαζικότερη συμμετοχή στη διαρκή
απεργία-αποχή αλλά και στις 24ωρες απεργίες. Η αντιδημοκρατική αυτή προσπάθεια της
κυβέρνησης συνεχίζεται αλλά συναντάει την αντίσταση του οργανωμένου εργατικού
κινήματος.
Το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είναι να μην έχει γίνει καμία μορφής αξιολόγηση
στην πλειονότητα των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, να έχει αναγκαστεί η
κυβέρνηση σε συνεχείς υποχωρήσεις ως προς την υλοποίηση του νόμου 4250, αλλά και
να έχει αποτύχει να κηρύξει την απεργία-αποχή παράνομη και καταχρηστική, μιας και

οι αποφάσεις των δικαστηρίων, κάτω από την πίεση των εργαζομένων, δίνουν τη
δυνατότητα στην ΑΔΕΔΥ να προχωρήσει με την ίδια μορφής αγώνα!
Η νεότερη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ από τις 21/8 για απεργίααποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης επεκτείνεται πλέον και περιλαμβάνει και τον
κλάδο της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, η απεργία-αποχή για την εκπαίδευση αφορά: «όλες τις διαδικασίες
υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της
αυτοαξιολόγησης-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του
σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν.
3679/10)». Έτσι και με τη βούλα της ΑΔΕΔΥ είμαστε πλήρως καλυμμένοι για αποχήάρνηση από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης! (Στέλνονται
συνημμένα: η απόφαση του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ, το εξώδικο της ΑΔΕΔΥ, η απόφαση της
ΔΟΕ).
 Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων, ακόμα και αυτούς που δεν συντάχτηκαν με
τις αποφάσεις του κλάδου ενάντια στην αυτοαξιολόγηση, να μην προχωρήσουν σε
καμία έγκριση ή εφαρμογή σχεδίων δράσης της αυτοαξιολόγησης, να απέχουν από
όλες τις διαδικασίες και να μην αποστείλουν τίποτε. Οι συνάδελφοι καλύπτονται
συνδικαλιστικά και νομικά πλήρως από τις παραπάνω αποφάσεις των Ομοσπονδιών.
 Καλούμε τους διευθυντές-διευθύντριες των σχολείων σε πιθανή κλήση υποβολής
φακέλων αξιολόγησης να συνταχτούν με τις αποφάσεις ΔΟΕ-ΑΔΕΔΥ, που καλύπτουν
κάθε ενέργεια αποχής.
Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι την ακύρωση των επαίσχυντων
νόμων. Με τον αγώνα μας ενάντια στην αξιολόγηση-χειραγώγηση υπερασπιζόμαστε τα
εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα της δημόσιας εκπαίδευσης. Τα επιτυχημένα
αποτελέσματα του αγώνα αυτού δείχνουν τη δυναμική των ενωτικών και οργανωμένων
αγώνων. Με θάρρος και πίστη στις αγωνιστικές δυνάμεις μας, συσπειρωνόμαστε στις
συλλογικές αποφάσεις και συνεχίζουμε.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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