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ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ  ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
 
Με την ψήφιση του νέου μισθολόγιου – βαθμολόγιου (ν.4024/11), τα 

προεδρικά διατάγματα που ετοιμάζονται για την εφαρμογή της διαδικασίας 
αξιολόγησης αλλά και τη νέα εγκύκλιο (14841/Γ/13-2-12) του Υπ. Παιδείας, η 
κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κήρυξε τον πόλεμο στους 
εκπαιδευτικούς. 

Με τον πλέον ακραίο τρόπο άλλωστε η Υπουργός Παιδείας μίλησε και 
πρόσφατα δημόσια για το τιμωρητικό και ακραία νεοφιλελεύθερο μοντέλο 
αξιολόγησης που προωθεί, οδηγώντας όχι μόνο στη χειραγώγηση των 
εκπαιδευτικών, στη μισθολογική και  βαθμολογική καθήλωση τους, αλλά και στις 
απολύσεις.  

Αποκαλυπτικά τα λόγια της κας Α. Διαμαντοπούλου: «Φέτος θα εφαρμοστεί 
υποχρεωτικά, γιατί όσοι καθηγητές και δάσκαλοι δεν συμμετέχουν δεν θα μπορούν 
να έχουν καμία εξέλιξη»! Η απόλυτη σύνδεση μισθού και βαθμού με την 
αξιολόγηση – απόδοση, θέση που απορρίπτεται ακόμα και από τους πιο ένθερμους 
θιασώτες της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Ο «ελεύθερα» εξαρτώμενος από την 
διοίκηση και το υπουργείο εκπαιδευτικός, θέλουν να είναι υποτακτικός και χωρίς 
αντιστάσεις για τα όσα μας επιβάλλει η καταστροφική «τροϊκανή» εκπαιδευτική και 
οικονομική πολιτική τους, στην εφαρμογή της οποίας η κα Διαμαντοπούλου 
φαίνεται πως επιδιώκει τον επιτελικό ρόλο του «διευθυντή της ορχήστρας».  

Την ίδια ώρα στα φιλικά μέσα ενημέρωσης διοχετεύεται η «πληροφορία» 
πως οι επιδόσεις των μαθητών θα καθορίζουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 
Είναι προφανές ότι παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία και οι τεχνοκράτες του 
ΥΠΕΠΘ γνωρίζουν πολύ καλά τις κοινωνικές παραμέτρους της σχολικής επίδοσης, 
στοχεύουν ξεκάθαρα μέσα από την καθιέρωση της αξιολόγησης στην απόλυτη 
χειραγώγηση των εκπαιδευτικών. 

Από την άλλη  μεριά, η λεγόμενη αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση των 
σχολείων θα οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση και τελικά στο κλείσιμο αρκετών 
από αυτά. Τόσο η κατεύθυνση της εφαρμοζόμενης τροϊκανής πολιτικής, όσο και η 
διεθνής εμπειρία όπου εφαρμόστηκε εκεί οδηγούν. 

 Οι πρόσφατες δηλώσεις του κ. Ρέππα για την αξιολόγηση και την 
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την κατάργηση των οργανικών θέσεων με 
αποφάσεις επιτροπών σε κάθε Υπουργείο αλλά και της «αξιολόγησης» του 
προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, έπειτα από γραπτές εξετάσεις και συνεντεύξεις, 
αποκαλύπτουν τα εργαλεία που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για 
κατάργηση μονάδων και απολύσεις στο δημόσιο, έχοντας συμφωνήσει με την 



τρόικα τη μείωση κατά 150.000 δημοσίων υπαλλήλων (ανάμεσα τους και 
εκπαιδευτικών) ως το 2015, βάζοντας επίσης ως στόχο τις 15.000 απολύσεις στο 
δημόσιο τη φετινή χρονιά. 

Είναι πλέον σαφές πως δεν συζητά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και το 
Υπουργείο Παιδείας διαδικασίες για το πώς θα βελτιωθεί το δημόσιο σχολείο. 
Του δημόσιου σχολείου που με την πολιτική τους, κυβέρνηση και τρόικα 
επιχειρούν να το διαλύσουν: δραματική και συνεχής μείωση δαπανών, 
συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών δομών 
μαθητές χωρίς βιβλία,  κατάργηση βιβλιοθηκών, κατάργηση ενισχυτικής 
διδασκαλίας και ΠΔΣ κ.λπ. 

Ως συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών έχουμε επανειλημμένα 
δηλώσει ότι θα αντισταθούμε για να μην περάσει η αξιολόγηση – χειραγώγηση 
των εκπαιδευτικών, που φέρνει την υποταγή, τη διάσπαση του κλάδου, τη 
μισθολογική καθήλωση, την άρση της μονιμότητας και τις απολύσεις. Είμαστε 
αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τις αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων του 
κλάδου μας.  

Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι κατανοητό και στους πλέον 
δύσπιστους πως η αξιολόγηση θα είναι το κύριο εργαλείο για τις απολύσεις 
εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό όλοι οι παράγοντες και τα στελέχη της εκπαίδευσης 
καλούνται σήμερα να αποφασίσουν με ποιόν είναι. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που 
από τη θέση τους στελέχους είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην χειραγώγηση, την 
μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση των συναδέλφων τους; Υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί που από τη θέση τους στελέχους είναι δυνατόν να αποτελέσουν το 
φορέα των απολύσεων των συναδέλφων τους; Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Γι’ 
αυτό και το ΔΣ της ΟΛΜΕ κάνει έκκληση σε όλους τους Σχολικούς Συμβούλους, σε 
όλους τους Διευθυντές σχολείων, σε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης να πάρουν 
σαφή θέση ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνουν ο δούρειος ίππος της εξαθλίωσης 
και των απολύσεων των εκπαιδευτικών. Κανείς εκπαιδευτικός αξιολογητής. Κανείς 
εκπαιδευτικός συνεργός στις απολύσεις. Δεν έχει θέση στον κλάδο όποιος 
συνεργήσει σε απολύσεις. Πρέπει να διαλέξουν όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης 
με ποιόν είναι: με το δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό ή με την τρόικα και 
την πολιτική διάλυσης του δημόσιου σχολείου;   

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ υλοποιώντας την τελευταία απόφαση της ΓΣ των προέδρων 
των ΕΛΜΕ (4/2/2012) θα πάρει όλα εκείνα τα μέτρα για να ακυρώσει στην πράξη 
την υλοποίηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Στην 
κατεύθυνση αυτή θα εργαστούμε για να ακυρώσουμε όλες τις διαδικασίες 
προετοιμασίας της εφαρμογής της αξιολόγησης.  

Καλούμε τις ΕΛΜΕ σε επαγρύπνηση και δράση. 
Όλοι μαζί θα ανατρέψουμε αυτή  την πολιτική.  

 


