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Απεργία – αποχή από την αξιολόγηςη 

υνάδελφοι, 

Η  Γενική υνζλευςη των Προζδρων των ΕΛΜΕ  τησ χώρασ ςτισ 27-09-2014, αποφάςιςε, 

την προκήρυξη Απεργίασ –Αποχήσ, από όλεσ τισ διαδικαςίεσ υλοποίηςησ τησ ατομικήσ 

αξιολόγηςησ (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικϊν, αλλά και τθσ αυτοαξιολόγθςθσ – 

αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και κάκε διαδικαςία αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου που πραγματοποιείται ςε υλοποίθςθ του ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου (ν. 

4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10). Με τθν ίδια απόφαςθ θ Γ καλεί 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ Διευθυντζσ ςχολείων και τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ να 

μη ςυμμετάςχουν ςε καμιά διαδικαςία με την οποία υλοποιείται το παραπάνω 

νομοθετικό πλαίςιο για την Αξιολόγηςηκαι εξουςιοδότηςε το Διοικητικό υμβοφλιο τησ 

Ομοςπονδίασ Λειτουργών Μζςησ Εκπαίδευςησ για την ημερομηνία ζναρξησ αυτήσ. Σο 

Δ.. ςυνεχίηοντασ τθν ίδια αταλάντευτθ ςτάςθ που τιρθςε θ ΕΛΜΕ μασ κατά  τθσ 

αξιολόγθςθσ, καλεί όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ, χωρίσ φόβο, να οργανϊςουν τθν αντίςταςι 

τουσ ςε κάκε ςχολείο,  με βάςθ τισ ςυλλογικζσ αποφάςεισ του κλάδου, και να μθ 

ςυμμετζχουν ςε καμία διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 

το πλαίςιο υλοποίθςθσ αυτισ τθσ απόφαςθσ καλοφμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, 

διευθυντζσ ςχολείων και ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ να απζχουν από όςεσδιαδικαςίεσ 

προβλζπονται ςτθν πρόςφατθ εγκφκλιο του ΤΠΑΚΙ (155922/51–30–09–2014) και το ΠΔ 

152/2013. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

Α. Καλοφμε τουσ διευθυντζσ (και υποδιευθυντζσ) των ςχολείων να ςταθοφν δίπλα ςτουσ 

ςυναδζλφουσ και να μην μετατραποφν ςε αξιολογητζσ τουσ. Αυτό ςημαίνειότι, με βάςη 

την απεργία-αποχή που κήρυξε η Γεν. υνζλευςη των Προζδρων των ΕΛΜΕ, να απζχουν: 

 Από τθν εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ. 

 Από τον οριςμό ομάδων εργαςίασ. 

 Από τον προγραμματιςμό δράςθσ ι τα ςχζδια δράςθσ. 

 Από τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςισ τουσ. 

 Από τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου τουσ και γενικότερα από όλεσ 

τισ διαδικαςίεσαυτό-αξιολόγθςθσςχολ. μονάδασ και αξιολόγθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν. 

 Β. Καλοφμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ,με βάςη την απεργία-αποχή που κήρυξε η Γεν. 

υνζλευςη των Προζδρων των ΕΛΜΕ, να απζχουν: 
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 Από τθ ςυγκρότθςθ ομάδων εργαςίασ. 

 Από τον προγραμματιςμό, τθν κατάκεςθ ςχεδίου εργαςίασ και από τθν 

παράδοςθτου όποιου υλικοφ μπορεί να αναρτθκεί ςτο παρατθρθτιριο τθσ 

αξιολόγθςθσ. 

 Από τθν«εκελοντικι» αξιολόγθςθ. 

 Από τθν ςφνταξθ ζκκεςθσ ατομικισ αξιολόγθςθσ. 

 Από κάκε διαδικαςία αξιολόγθςισ τουσ από τον χολ. φμβουλο και τον Δ/ντι του 

ςχολείου. 

Δε ςυμβάλλουμε ςτθ διαφοροποίθςθ του ςχολείου μασ με οποιονδιποτε τρόπο. 

Τπεραςπιηόμαςτε τον ενιαίο χαρακτιρα τθσ  εκπαίδευςθσ, το δθμόςιο και δωρεάν ςχολείο 

για όλα τα παιδιά.  

Απζχουμε από όλα τα παραπάνω και ό,τιδιποτε άλλο γίνεται για να υλοποιθκεί το 

νομοκετικό πλαίςιο (αυτοαξιολόγθςθ – αξιολόγθςθ ςχολείων και εκπαιδευτικϊν). Η ςτάςθ 

μασ αυτι ζχει τθν απόλυτθ και πλιρθ κάλυψθ από τθν απεργία – αποχή που κιρυξε θ 

ΟΛΜΕ από τθν Παραςκευι 10-10-2014.  

υνάδελφοι, 

Και  ςτον  υπόλοιπο δθμόςιο τομζα, οι εργαηόμενοι δεν ζχουν υποκφψει, ΤΜΜΕΣΕΙΧΑΝ 

ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ τησ ΑΔΕΔΤ μπλοκάροντασ το καλοκαίρι τθ διαδικαςία 

ενϊ, με αποφάςεισ μαηικϊν Γενικϊν υνελεφςεων, δεν κατζκεςαν τθ φόρμα τθσ ατομικισ 

αξιολόγθςθσ αλλά τθν παρζδωςαν ςτα ςωματεία τουσ. Θδθ, πάνω από 20 Ομοςπονδίεσ 

του δημόςιου τομζα ζχουν κηρφξει ΟΠΩ ΚΑΙ Η ΟΛΜΕ απεργία-αποχή από κάθε 

διαδικαςία αξιολόγηςησ *ανάμεςά τουσ και οι ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί τησ ΔΟΕ+ ΜΕ 

ΕΞΩΔΚΚΑ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΑΠΟΣΕΚΛΕΚ ΣΑ ΑΡΜΟΔΚΑ ΤΠΟΤΡΓΕΚΑ. 

·        ΟΛΟΚ ΜΑΖΚ ΤΝΕΧΚΖΟΤΜΕ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΞΚΟΛΟΓΗΗ! 

·        Ε ΚΑΙΕ ΠΕΡΚΠΣΩΗ ΖΗΣΑΜΕ ΝΑ ΜΑ ΔΟΙΕΚ ΓΡΑΠΣΑ  ΟΠΟΚΑΔΗΠΟΣΕ  ΕΝΣΟΛΗ ΜΑ 

ΦΑΚΝΕΣΑΚ ΠΑΡΑΣΤΠΗ Θ  ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΚ ΓΚΑ ΟΠΟΚΟΔΗΠΟΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΚΚΟΚΝΩΝΟΤΜΕ 

ΜΕ ΣΟ Δ.. ΣΗ ΕΛΜΕ 

 

 


