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Η ΔΗΘΕΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Σσναδέλθιζζα, Σσνάδελθε,  

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε πξνζπαζνύλ λα ζε πείζνπλ λα αμηνινγεζείο 

εζεινληηθά. Σε έρνπλ θπξηνιεθηηθά θαζειώζεη κηζζνινγηθά κε ην λέν κηζζνιόγην – βαζκνιόγην 

(λόκνο 4024/11) θαη ηώξα ζνπ ηάδνπλ ειπίδεο γηα κηζζνινγηθή βειηίσζε. Αξθεί λα ππνθύςεηο.  

Σνπ ιέλε «δέμνπ λα αμηνινγεζείο γηα λα αιιάμεηο βαζκό θαη λα βειηηώζεηο ην κηζζό ζνπ». 

Δίλαη όκσο έηζη; Σνπ ιέλε γηα ην «ηπξί» αιιά ζνπ απνθξύπηνπλ ηε «θάθα».  

ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ 

- Η αμηνιόγεζε έρεη πξνθαζνξηζηεί:από όζνπο εθπαηδεπηηθνύο «αμηνινγεζνύλ» ζεηηθά, 

κόλν έλα πνζνζηό ζα πεξλάεη ζηνλ επόκελν βαζκό (ην 100% από ην ΣΤ ζηνλ Δ, ην 90% από ηνλ Δ 

ζην Γ, ην 80% από ην Γ ζην Γ, ην 70% από ηνλ Γ ζηνλ Β, ην 30% από ηνλ Β ζηνλ Α), λόκνο 

4024/11, άξζξν 7 παξ. 6. 

- Απηό ην πνζνζηό όκσο είλαη ην αλώηεξν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Υπνπξγόο 

Οηθνλνκηθώλ ζα απνθαζίδεη πνην ζα είλαη ην πνζνζηό, γηαηί ζα ην «κεηώλεη αλάινγα κε ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο δπλαηόηεηεο»,  λόκνο 4024/11, άξζξν 7, παξ. 6. 

- Αθόκα όκσο θαη αλ όι’ απηά ηα εκπόδηα ηα μεπεξάζεηο, θακία βαζκνινγηθή – κηζζνινγηθή 

βειηίσζε δελ ζα έρεηο. Σύκθσλα κε ην λόκν 4263/14 (κεζνπξόζεζκν) κέρξη ην 2016, ε 

βαζκνινγηθή σξίκαλζε είλαη «παγσκέλε». Μεηά δε ην 2016, απηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά γηα κηα 

ηξηεηία, κέρξη ην 2018, αλ δελ ππάξμεη βέβαηα θάπνην λέν κεζνπξόζεζκν κέρξη ηόηε, κε βάζε ηηο 

θαηεπζύλζεηο Κπβέξλεζεο – ΔΔ  - ΓΝΤ (Τξόηθαο). 

- Εμσθξεληθή είλαη επίζεο θαη ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λόκνπ 4024/11 πνπ πξνβιέπεη όηη 

ν εθπαηδεπηηθόο πνπ θξίλεηαη αξλεηηθά «ηηκσξείηαη» θαη δελ έρεη δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη ηελ 

πξναγσγή ηνπ ηα επόκελα δύν ρξόληα. 
- Εηνηκάδνπλ λέεο ππνςεθηόηεηεο γηα δηαζεζηκόηεηεο – απνιύζεηο. Ο εθπαηδεπηηθόο «ο 

οποίος εγγράθεηαι ζε δύο διαδοτικούς πίνακες μη προακηέων ζηον ίδιο βαθμό, παραπέμπεηαι ….. ζηο 

σπηρεζιακό ζσμβούλιο, ηο οποίο ….. μπορεί να ηον απολύσει ή να ηον υποβιβάσει καηά έναν 

βαθμό»,άξζξν 95 ηνπ λόκνπ3528/2007. 

- Από ηελ άιιε κεξηά γλσξίδνπκε πνιύ θαιά ηηο δεζκεύζεηο ηεο Κπβέξλεζεο γηα λέν 

κηζζνιόγην ζην δεκόζην, πνπ ζα ζθαγηάδεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηνπο κηζζνύο ζηε ινγηθή 

ζύγθιηζεο κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα.  

 

Δίλαη θαηαλνεηό ινηπόλ πσο πξέπεη λα απνθύγνπκε ηε «θάθα» ηεο αμηνιόγεζεο, όπσο ήδε έρεη 

λνκνζεηεζεί από ηελ θπβέξλεζε.  

Όια ηα παξαπάλσ, είλαη βέβαην πσο ζα νδεγήζνπλ ζε αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 

κέιε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ζε θάζε ζρνιείν, ζα νδεγήζνπλ ζε δηάιπζε ηελ αλαγθαία 

νμπγνλνύρα ζπιινγηθόηεηά καο θαη ζα κεηαηξέςνπλ ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο κέζα ζην ζρνιείν ζε 

«δνύγθια».  

Σσναδέλθιζζα, Σσνάδελθε,  

Οθείινπκε λα πνύκε «όρη» ζηελ πινπνίεζε ηεο αμηνιόγεζεο πνπ πινπνηείκε ην ςεθηζκέλν 

λνκνζεηηθό πιαίζην ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ε Κπβέξλεζε. 

Οθείινπκε λα αληηζηαζνύκε. Να δηαζθαιίζνπκε ηε ζπιινγηθόηεηά καο.Να αγσληζηνύκε 

ζπιινγηθά γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηα δεκνθξαηηθά καο δηθαηώκαηα, ηηο εξγαζηαθέο θαηαθηήζεηο θαη 

ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ.  

Σπκκεηέρνπκε καδηθά ζηελ απεξγία – απνρή πνπ θήξπμε ε νκνζπνλδία καο. 

 

 

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr

