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Πρακτικά μέτρα κατά της αυτοαξιολόγησης 

υναδέλφισσα-συνάδελφε, 

Η ΟΛΜΕ και όλες οι ΕΛΜΕ της χώρας, με αποφάσεις τους έχουν ταχθεί κατά της 

αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και έχουν αποφασίσει την 
ακύρωσή της στην πράξη.  

Η ΕΛΜΕ Ηλείας καλεί τους συναδέλφους Διευθυντές να μη σπεύσουν να 

συγκαλέσουν συνεδριάσεις υλλόγων για την ΑΕΕ ώστε να δοθεί η δυνατότητα 

ενημέρωσης και διαβούλευσης μέσα στους υλλόγους.  

Θυμίζουμε σε όλους ότι η καταληκτική ημερομηνία που ορίζει το ΤΠΕΠΘ για 

την ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου προγραμματισμού στο παρατηρητήριο 

της ΑΕΕ είναι η 30η Νοέμβρη. 

 

Ενημερώνουμε επίσης ότι προετοιμάζεται(βγήκε προκήρυξη) για τη στελέχωση 5μελών 

επιτροπών σε κάθε ΠΤΔΕ, των ράμπο-εξωτερικών αξιολογητών, με αρμοδιότητες  

τον έλεγχο-αξιολόγηση(κατηγοριοποίηση) της σχολικής μονάδας αλλά και την εκδίκαση 

των ενστάσεων σχετικά με την αξιολόγηση διευθυντών και εκπαιδευτικών. 

  

 Σο Δ της ΕΛΜΕ Ηλείας καλεί τους συναδέλφους, στα πλαίσια των  απόφασεων 

ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΤ-Ομοσπονδιών του Δημοσίου για ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ σε κάθε 

διαδικασία αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης. Καλούμε τους χολικούς 

υμβούλους  και τους Διευθυντές να συνταχθούν με τις αποφάσεις του κλάδου.  

Πρακτικά μέτρα υλοποίησης της παραπάνω απόφασης. 

1. Με βάση τις αποφάσεις της ΟΛΜΕ και της ΑΔΕΔΤ για ΑΠΕΡΓΙΑ –ΑΠΟΧΗ ο 

σύλλογος διδασκόντων  να απέχει από οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης.   

2. Προτείνουμε στους συλλόγους διδασκόντων για τον προγραμματισμό δράσης των 

σχολικών μονάδων με βάση τις παραπάνω αποφάσεις την παρακάτω οπτική:  «Ο 
προγραμματισμός δράσης στο σχολείο μας ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ σε καμία 

διαδικασία αξιολόγησης (αυτό-αξιολόγηση-ατομική αξιολόγηση–εξωτερική 

αξιολόγηση). Ο σύλλογος δεσμεύεται ότι ο προγραμματισμός δράσης ΔΕΝ 
ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ σε κανένα site αξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

(παρατηρητήριο ΑΕΕ), ούτε γίνεται αντικείμενο αξιολόγησης από 

οποιοδήποτε φορέα ή μηχανισμό αξιολόγησης».  
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υναδέλφισσα-συνάδελφε, 

Μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου (N.4024) οι νέοι ιδιαίτερα συνάδελφοι έχουν  

απαξιωθεί μισθολογικά. Η οικονομική τους αναβάθμιση όμως, που συμπεριλαμβάνεται 

στις διεκδικήσεις της ΟΛΜΕ, δεν εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή τους στην 

αξιολόγηση-χειραγώγηση που προωθεί το υπουργείο. Εξασφαλίζεται μόνο μέσα από 

συλλογικούς αγώνες και όχι από ατομικές λύσεις και συναδελφικούς ανταγωνισμούς. 

ε όλο σχεδόν το δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΝ  ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΗΝ 
ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση.  Ήδη, πάνω από 20 Ομοσπονδίες του 

δημόσιου τομέα έχουν κηρύξει, όπως και η ΟΛΜΕ, απεργία-αποχή από κάθε 

διαδικασία αξιολόγησης με εξώδικα που έχουν αποστείλει στα αντίστοιχα υπουργεία.   

υνεχίζουμε ενωτικά, αποφασιστικά, μαχητικά  

Ακυρώνουμε στην πράξη την αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση 

 


