
	  

 
 

Α′ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 
“ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ” 

ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1  , ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18533 
                      e-mail: info@rigasfereospeiraias.gr      http://www.rfp.gr 

     
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ  2/12/2014 

         
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 
Ο Σύλλογός µας συµµετέχει, µε απόφαση της γενικής του συνέλευσης, στην πρωτοβουλία και 
στο κείµενο των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και ΕΛΜΕ για την 
αποτροπή των µέτρων της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης και εφαρµογή της απόφασης του 
κλάδου για απεργία-αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία.  
 

Πρακτικά βήµατα  
για τη µη εφαρµογή της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης 

 
ΑΠΕΡΓΙΑ–ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

  
Σε όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς δόθηκε ένας µεγάλος αγώνας για την αποτροπή της 
εφαρµογής της Α.Ε.Ε. η οποία σαφώς συνδέεται µε την αξιολόγηση των νόµων 3848, 4024 
και του ΠΔ 152. Στον αγώνα αυτό, εκτός όλων των άλλων, αναδείχτηκε ο κυρίαρχος ρόλος 
του συλλόγου διδασκόντων ως του οργάνου που αποκλειστικά αποφασίζει για τη στάση που 
ακολουθεί η σχολική µονάδα.  
 
Τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο. Λ. Μ. Ε. έχουν ήδη κηρύξει απεργία – αποχή από κάθε 
διαδικασία που αφορά την αξιολόγηση και την Α.Ε.Ε. από 2-11-2014 µέχρι και 23-12-
2014 και η οποία ανανεώνεται κάθε δίµηνο. 
Σύµφωνα µε την κοινή ανακοίνωσή ΟΛΜΕ-ΔΟΕ καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να 
απέχουν από όλες τις διαδικασίες Α.Ε.Ε. και αξιολόγησης, να µην δεχθούν να 
αξιολογήσουν αλλά και να αξιολογηθούν. Δεν διατρέχουν κανένα πειθαρχικό κίνδυνο µε 
το να µην συµµετέχουν στην όποια διαδικασία αξιολόγησης και δεν τίθεται θέµα 
παρακράτησης χρηµάτων αφού εκτελούν πλήρως το εκπαιδευτικό τους έργο και όλα τους τα 
καθήκοντα ως εκπαιδευτικοί και απέχουν µόνο από τις αξιολογικές διαδικασίες. 

 



Τι σηµαίνει απεργία-αποχή; 
Απέχουµε από το συγκεκριµένο κάθε φορά αξιολογικό έργο και όχι από κάθε έργο. Δεν είναι 
στάση εργασίας. Εκτελούµε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά µας (διδακτικά και διοικητικά) 
εκτός από αυτά που απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της 
αυτοαξιολόγησης. Με βάση αυτό καλούµε: 

 Α. Τους/τις Διευθυντές/ντριες Δηµοτικών, Γυµνασίων, Λυκείων και τους/τις 
προϊστάµενους/ες Νηπιαγωγείων: 

Ø Να δηλώσουν  απεργία-αποχή και να µην συµµετέχουν σε καµιά διαδικασία αξιολόγησης. 

Ø Να µην συµµετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησής τους και να µην καταθέσουν το 
portfolio (προσωπικό φάκελο) στην πλατφόρµα αξιολόγησης. 

Ø Να µην συµµετέχουν στις δια ζώσεις και εξ αποστάσεως επιµορφώσεις και ενηµερώσεις 
για την αξιολόγηση κι όσοι/ες συµµετείχαν να αποσύρουν τις εργασίες τους. 

Ø Να µην αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς και να µην πιέζουν τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου τους να συµµετέχουν σε όποια σχετική µε την αξιολόγηση διαδικασία. 

Β. Τους εκπαιδευτικούς συνολικά: 

Ø Να µην κάνουν αίτηση για εθελοντική αξιολόγηση. 

Ø Να δηλώνουν απεργία-αποχή και να µην παραδίδουν έκθεση ατοµικής αξιολόγησης, να µη 
δέχονται κανέναν αξιολογητή στην τάξη. 

Ø Να µην αναρτούν τίποτα στο Παρατηρητήριο της αξιολόγησης, να µην συναινούν στην 
ανάρτηση του προγραµµατισµού, να µην δέχονται την εκπόνηση του σχεδίου δράσης και τη 
συµµετοχή τους στις σχετικές οµάδες, να µη συµβάλλουν στη διαφοροποίηση του σχολείου 
µας µε οποιονδήποτε τρόπο. 

Για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων: 

1. Όταν καλούµαστε σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων όπου έχει θέµα σχετικό µε 
την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, δηλώνουµε προφορικά τη συµµετοχή µας στην απεργία-
αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ – ΟΛΜΕ. Η συµµετοχή µας στην απεργία-αποχή αφορά το 
συγκεκριµένο και µόνο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Αν δηλ. ο σύλλογος διδασκόντων έχει 
κι άλλα θέµατα, συµµετέχουµε σε όλα τα υπόλοιπα και απέχουµε στο θέµα που αφορά την 
αυτοαξιολόγηση. 

Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας συµµετέχει στην απεργία-
αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και ο σύλλογος διδασκόντων δεν προχωρά στην υλοποίηση της 
όποιας διαδικασίας σχετίζεται µε την αυτοαξιολόγηση, ακόµη και αν κάποια µειοψηφία 
εκπαιδευτικών θέλει να συµµετέχει. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε συνάδελφος, ανεξαρτήτως 
του αν η πλειοψηφία συµµετέχει στην αυτοαξιολόγηση, έχει το δικαίωµα να απέχει στο 
πλαίσιο της συµµετοχής του στην απεργία-αποχή.  



Στην περίπτωση που η πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων συµµετέχει στην απεργία-
αποχή 

>ο/η διευθυντής/ντρια του Δηµοτικού σχολείου, του Γυµνασίου ή Λυκείου και η/ο 
προϊσταµένη/ος Νηπιαγωγείου γράφει στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή/προϊσταµένης 
ότι λόγω της συµµετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η 
ΔΟΕ µε την απόφασή της µε Α.Π. 1201/31-10-2014 ή η Ο.Λ.Μ.Ε. µε την απόφασή της µε 
την από 7/10/2014 απόφαση της ΓΣ προέδρων και µε το εξώδικο που απέστειλε προς τον 
Υπουργό Παιδείας και Οικονοµικών, ο σύλλογος διδασκόντων που καλέστηκε µε θέµα 
την εγκύκλιο «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής 
µονάδας - Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015», ουδεµία 
διαδικασία που αφορά την αυτοαξιολόγηση δεν προχωρά και τίποτα δεν αναρτάται στο 
Παρατηρητήριο. 

ή 

>συντάσσεται πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων στο οποίο αναφέρεται: «Συγκλήθηκε 
σύλλογος διδασκόντων µε θέµα την εγκύκλιο “Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπ/κου 
Έργου της σχολικής µονάδας - Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-
2015”. Οι εκπαιδευτικοί (οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία) δήλωσαν ότι συµµετέχουν στην 
απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ µε την απόφασή της µε Α.Π. 1201/31-10-2014 ή η 
Ο.Λ.Μ.Ε. µε την απόφασή της µε την από 7/10/2014 απόφαση της ΓΣ προέδρων και µε το 
εξώδικο που απέστειλε προς τον Υπουργό Παιδείας και Οικονοµικών. Ως εκ τούτου, 
ουδεµία διαδικασία που αφορά την αυτοαξιολόγηση δεν προχωρά και τίποτα δεν 
αναρτάται στο Παρατηρητήριο».  
Το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλους αλλά δεν γράφονται τα ονόµατα των 
εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στην απεργία-αποχή, εκτός κι αν οι ίδιοι το ζητήσουν. 
 

2. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων είναι δεσµευτικές για τον/τη 
διευθυντή/ντρια, προϊστάµενο/η της σχολικής µονάδας να µην αναρτήσει ΤΙΠΟΤΑ στο 
Παρατηρητήριο. Οτιδήποτε αναρτάται στο Παρατηρητήριο θεωρείται συµµετοχή στην 
αυτοαξιολόγηση αλλά και αξιολογήσιµο υλικό για τις επερχόµενες 5µελείς Επιτροπές 
Εξωτερικής Αξιολόγησης. Οποιαδήποτε ανάρτηση που παραβιάζει την απόφαση του 
συλλόγου διδασκόντων είναι παράνοµη (υπενθυµίζουµε και τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
της ΔΟΕ). Οι σύλλογοι διδασκόντων δικαιούνται και πρέπει να ελέγχουν την τήρηση των 
αποφάσεών τους.  
Στο Παρατηρητήριο δεν µπορούν να αναρτηθούν ατοµικές δράσεις ή απόψεις που δεν 
έχουν εγκριθεί από το σύλλογο διδασκόντων γιατί η αυτοαξιολόγηση, µε βάση την υπάρχουσα 
νοµοθεσία, αποτελεί την  κατά πλειοψηφία αποτίµηση της σχολικής µονάδας και όχι ατοµική 
άποψη. 
 



3. Οι διευθυντές/τριες και προϊστάµενοι/ες των σχολικών µονάδων δε συγκροτούν 
οµάδες εργασίας µόνοι τους ούτε ισχύει το περσινό «εντέλλεσθε». Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση καλύπτονται από την απεργία-αποχή που έχουν κηρύξει οι εκπαιδευτικές 
οµοσπονδίες.  
 
4. Οι σύλλογοι διδασκόντων δε δεσµεύονται από την περσινή απόφαση τους, ακόµα και 
αν είχαν αποφασίσει–προγραµµατίσει σχέδιο δράσης. Τους καλούµε να συµµετέχουν στην 
απεργία-αποχή και να µην προχωρήσουν φέτος καµία διαδικασία που να αφορά την 
αυτοαξιολόγηση. 
 
5. Στα πλαίσια εφαρµογής της αξιολόγησης, ήδη, Δ/ντές Εκ/σης και σχολικοί σύµβουλοι, 
καλούν τους Διευθυντές/τριες των σχολικών µονάδων, προϊσταµένους/ες ολιγοθέσιων 
σχολείων και νηπιαγωγείων σε ενηµερωτικές συναντήσεις. Δηλώνουµε απεργία-αποχή και δεν 
συµµετέχουµε ενώ οι Σύλλογοι Π.Ε.-ΕΛΜΕ µε παραστάσεις διαµαρτυρίας των Δ.Σ. και 
στάσεις εργασίας (ώστε να καλύπτονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και να συµµετέχουν 
στις συγκεντρώσεις) οργανώνουν τη µαταίωση των προαξιολογικών συναντήσεων. 
 
6. Σε κάθε κλήση ατοµικής αξιολόγησης απαντάµε οργανωµένα, δεν πηγαίνουµε ο/η 
καθένας/καθεµία ξεχωριστά αλλά όλοι µαζί οι υπό αξιολόγηση δ/ντές και προϊστάµενοι/ες 
και στα πλαίσια κινητοποίησης όλου του Συλλόγου Π.Ε.-ΕΛΜΕ και δηλώνουν ότι 
συµµετέχουν στην απεργία-αποχή που έχουν κηρύξει οι οµοσπονδίες 
 
7. Οι διευθυντές/ντριες και οι προϊσταµένες/οι δηλώνουν τη συµµετοχή στους στην 
απεργία – αποχή στο βιβλίο πράξεων διευθυντή – προϊσταµένου ως εξής: «Δε συµµετέχω 
στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την µε α.π. 1201/31-10-2014  απόφαση του 
Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και 
Οικονοµικών».  
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
  
Το επόµενο διάστηµα θα ενταθούν οι πιέσεις από το διοικητικό µηχανισµό της 

αξιολόγησης για να αλλάξουν οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων και σε πολλές 
περιπτώσεις για να γίνουν παραβιάσεις στην πλατφόρµα. Το ΥΠΑΙΘ προτρέπει έµµεσα σε 
εκβιασµούς, θεωρώντας τη συµµετοχή ή όχι της σχολικής µονάδας στην αυτοαξιολόγηση 
προσόν ή µειονέκτηµα για την ατοµική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης! Θα 
βρεθούν διάφορα πρόθυµα στελέχη εκπαίδευσης που θα προσπαθήσουν µε εκβιασµούς, ακόµα 
και αναρτώντας στην πλατφόρµα της ΑΕΕ διαφορετικά στοιχεία από αυτά που αποφάσισε ο 
σύλλογος διδασκόντων για να εξασφαλίσουν καλούς βαθµούς στην αξιολόγησή τους! Κάθε 
εκβιασµός και παραβίαση των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων από όπου κι αν 
συµβεί θα καταγγελθεί επώνυµα.  



Μπορούµε να µπλοκάρουµε την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση. Αυτό έχει γίνει στο 
υπόλοιπο δηµόσιο, όπου ΔΕΝ προχωρά καµία απολύτως διαδικασία αξιολόγησης του 
προσωπικού ενώ µε βάση την ψηφισµένη νοµοθεσία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από 
τον Ιούνιο του 2014. 
 
Αγωνιζόµαστε ενάντια στο σχολείο της αγοράς, ενάντια στην αυτοαξιολόγηση και την 
αξιολόγηση, που οδηγεί στο κλείσιµο σχολείων και προωθεί τη διαθεσιµότητα-
κινητικότητα-απόλυση των εκπαιδευτικών, ενάντια  στη δουλεία των ελαστικών-
ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, τη συρρίκνωση της δηµόσιας εκπαίδευσης και την 
προώθηση του σχολείου της αγοράς, τον εγκλωβισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων και των µετρήσιµων δεικτών που αυτές επιβάλλουν, ενάντια 
στην κατάρτιση, µαθητεία, φτηνή εργασία για τους µαθητές µας. 
	  

ΑΓΩΝΑΣ	  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ	  ΓΙΑ	  12ΧΡΟΝΗ	  ΔΗΜΟΣΙΑ	  ΚΑΙ	  ΔΩΡΕΑΝ	  ΠΑΙΔΕΙΑ	  για	  όλα	  
τα	  παιδιά	  

Ενάντια	  στις	  απολύσεις,	  την	  αξιολόγηση,	  τις	  περικοπές,	  τη	  διάλυση	  του	  
δημόσιου	  σχολείου	  	  

	  
	  
	  
	  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
	  


