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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Oι Σύλλογοι Διδασκόντων προχωρούν στη σύνταξη πρακτικού στο οποίο 

αναφέρεται η διαφωνία τους με την αυτοαξιολόγηση.  

Όσοι σύλλογοι έχουν ήδη πάρει τέτοιες αποφάσεις, να τις καταγράψουν άμεσα 

στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Καλούμε τους διευθυντές σχολείων μαζί με τους Συλλ. Διδασκόντων και όλο 

τον κλάδο, να μην υλοποιήσουν την εντολή της τελευταίας εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ για 

υποχρεωτική ανάθεση καθηκόντων στις ομάδες εργασίας. Οι συνάδελφοι διευθυντές 

καλούνται να εκφράσουν εγγράφως τη διαφωνία τους προς την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 

και την επιφύλαξη για τη νομιμότητά της, σύμφωνα με την εξώδικη αναφορά της 

ΟΛΜΕ προς του ΥΠΑΙΘ. Σαν τελικό μέτρο, οι συνάδελφοι διευθυντές καλούνται να 

υποβάλουν την παραίτησή τους, όπως ήδη έχουν κάνει διευθυντές σε όλη τη χώρα.  

Οι συνάδελφοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας, 

όπως δικαιούνται σύμφωνα με το νόμο.  

Σε περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης, δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να 

συμμετέχουν στις ομάδες και επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους.  

Σας επισυνάπτουμε ένα σχέδιο δήλωσης που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους 

συναδέλφους σ’ αυτή την κατεύθυνση.  

 

Επισημαίνουμε ότι:  

 

1) Σε περίπτωση που διευθυντής προχωρήσει σε υποχρεωτικές αναθέσεις, αυτό 

καταγράφεται στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ.  

 

2) Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων δεν καταγράφονται οι 

απόψεις/αρνήσεις συμμετοχής των συναδέλφων, παρά μόνο εάν οι ίδιοι το ζητήσουν.  

  

 Συνεχίζουμε τη μάχη για την απόκρουση της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης, 

με συλλογικές αποφάσεις, συσπειρωμένοι στα σωματεία μας, σε κοινή δράση με όλη 

την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. 

 

 
(ακολουθεί το σχέδιο ΔΗΛΩΣΗΣ) 

 

 

http://www.olme.gr/


ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕ 

 

Δηλώνω ότι δεν επιθυμώ τη συμμετοχή μου σε ομάδες εργασίας για την ΑΕΕ γιατί:  

 

 δεν θέλω ως εκπαιδευτικός να υλοποιήσω τον αντιδραστικό μηχανισμό της 

αξιολόγησης που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση σχολείων, εκπαιδευτικών 

και μαθητών, στο παραπέρα χτύπημα των μορφωτικών δικαιωμάτων των 

μαθητών και των εργασιακών - μισθολογικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών 

και στην απόλυση πολλών εξ αυτών.  

 

 Ερχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου 

μου (όπου υπάρχει),  

 

 την απόφαση του Σωματείου και της Ομοσπονδίας μου  

 

Θεωρώ, τέλος, ότι η όποια υποχρεωτική συμμετοχή μου ανατεθεί είναι και θεσμικά 

παράτυπη, υποβαθμίζει παιδαγωγικά και ουσιαστικά τη λειτουργία του Συλλόγου 

Διδασκόντων και επιφυλάσσομαι παντός νόμιμου δικαιώματος μου.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


