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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
Θέµα: Για τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση  

 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 
Το Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Ρήγας Φεραίος» χαιρετίζει 

όλους τους/τις συναδέλφους που συµµετείχαν στην ιστορική µάχη που έδωσε ο κλάδος 
ενάντια στην επιβολή της αξιολόγησης που θα τσάκιζε κάθε έννοια δηµοκρατίας και 
εργασιακής ενότητας στο δηµόσιο σχολείο και θα οδηγούσε στη µισθολογική εξαθλίωση 
και τις απολύσεις. 
Η αναστολή της εφαρµογής αυτού του εκτρώµατος της αξιολόγησης, µε το πρόσφατο 

κλείσιµο και της ιστοσελίδας του ΥΠΟΠΑΙΘ, αποτελεί µία νίκη του εκπαιδευτικού 
κινήµατος. Μία νίκη που ήρθε κάτω από την πολλαπλή πίεση της µεγάλης 
πλειονότητας εµάς των εκπαιδευτικών και των κινητοποιήσεών µας τα τελευταία 
χρόνια. 
Δεν ξεχνάµε ότι στον αγώνα µας αυτόν Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπ/σης, Διευθυντές 

Δ/νσεων Π.Ε. και Σχολικοί Σύµβουλοι ανάµεσα στα συµφέροντα του κλάδου και τις 
επιταγές της εξουσίας επέλεξαν το δεύτερο. Γι’ αυτό και σύµφωνα µε την απόφαση της 83ης 
Γενικής Συνέλευσης της ΔΟΕ δεν είναι πλέον µέλη του κλάδου µας και ούτε πρόκειται να 
επανέλθουν στο µέλλον.  
Η µάχη αυτή φυσικά δεν τελείωσε ούτε σε αυτό ούτε σε κανένα άλλο µέτωπο. Ο 

αγώνας µας συνεχίζεται µέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση όλου του νοµικού 
πλαισίου για την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση, καθώς και της επαναφοράς της 
ακώλυτης βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης. Η αναστολή αντί της κατάργησης 
αφήνει ανοιχτή την πόρτα για να επιστρέψουν τα σχέδια της πειθάρχησης. Μπορεί να 
λειτουργήσει εκβιαστικά για να γίνουν αποδεκτές άλλες λύσεις σχετικά µε µια υποτιθέµενη 
«καλή» αξιολόγηση. Γι’ αυτό και ζητάµε τώρα κατάργηση όλου του νοµοθετικού πλαισίου 
Η κατάσταση που άφησε στα σχολεία η µνηµονιακή λαίλαπα -συγχωνεύσεις, 

καταργήσεις τµηµάτων και σχολείων, τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και κάθε είδους 
υποδοµή, ακατάλληλα βιβλία, άθλιοι µισθοί, χιλιάδες νέοι άνεργοι συνάδελφοι- δεν 
αντιπαλεύεται παρά µε την ανάπτυξη του αγώνα για τη δικαίωση των αιτηµάτων του 
εκπαιδευτικού κινήµατος. Η νικηφόρα µάχη που δώσαµε έως τώρα στο µέτωπο της 
αξιολόγησης, η συσπείρωση και ενότητα στους συλλόγους µας,  η συλλογική απάντησή µας 
στην τροµοκρατία, το φόβο, τις απειλές, τους εκβιασµούς, η εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µας 
και στο δίκιο του αγώνα µας αποτελούν σηµαντικές παρακαταθήκες για να προχωρήσουµε 
σε νέους νικηφόρους αγώνες.   
Απαιτούµε:  
- Την κατάργηση όλων των νόµων της αξιολόγησης (4024/11, 4142/13, ΠΔ 152/13, 
3848/10, 3679/10, 2525/1997 και 2986/2002), καθώς και όλων των εγκυκλίων και 
υπουργικών αποφάσεων που τους συνοδεύουν. 



- Απαιτούµε η κατάργηση του νοµοθετικού πλαισίου που αφορά την αξιολόγηση να 
συνοδεύεται και από τη χορήγηση της ακώλυτης βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης 
για όλους τους εκπαιδευτικούς, όπως ακριβώς υπήρχε πριν την ψήφιση και εφαρµογή του 
υπάρχοντος νοµικού πλαισίου (αξιολόγηση-µισθολόγιο).  
- Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στα σχολεία µε ανάδειξη σε κυρίαρχου τον ρόλο 
του  συλλόγου διδασκόντων. 
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