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Απεργία – αποχή από την αξιολόγηση 

Συνάδελφοι, 

Η  Γενική Συνέλευση των Προέδρων 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 εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που 

πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, 

ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10). Με την ίδια απόφαση η ΓΣ καλεί όλους τους 

εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές σχολείων και τους Σχολικούς Συμβούλους να μη 

συμμετάσχουν σε καμιά διαδικασία με την οποία υλοποιείται το παραπάνω νομοθετικό 

πλαίσιο για την Αξιολόγηση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 

Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης για την ημερομηνία έναρξης αυτής.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτής της απόφασης καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, 

διευθυντές σχολείων και σχολικούς συμβούλους να απέχουν από όσες διαδικασίες 

προβλέπονται στην πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (155922/Γ1–30–09–2014) και το ΠΔ 

152/2013. Καλούμε τους συναδέλφους, χωρίς φόβο, να οργανώσουν την αντίστασή τους 

σε κάθε σχολείο με βάση τις συλλογικές αποφάσεις του κλάδου. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Α. Καλούμε τους διευθυντές (και υποδιευθυντές) των σχολείων να σταθούν δίπλα στους 

συναδέλφους και να μην μετατραπούν σε αξιολογητές τους. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση 

την απεργία-αποχή που κήρυξε η Γεν. Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, να απέχουν: 

 Από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση. 

 Από τον ορισμό ομάδων εργασίας. 

 Από τον προγραμματισμό δράσης ή τα σχέδια δράσης. 

 Από τις διαδικασίες αξιολόγησής τους. 

 Από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους και γενικότερα από όλες 

τις διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης σχολ. μονάδας και αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών. 

 Β. Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, με βάση την απεργία-αποχή που κήρυξε η Γεν. 

Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ, να απέχουν: 

 Από τη συγκρότηση ομάδων εργασίας. 
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 Από τον προγραμματισμό, την κατάθεση σχεδίου εργασίας και από την παράδοση 

του όποιου υλικού μπορεί να αναρτηθεί στο παρατηρητήριο της αξιολόγησης. 

 Από την «εθελοντική» αξιολόγηση. 

 Από την σύνταξη έκθεσης ατομικής αξιολόγησης. 

 Από κάθε διαδικασία αξιολόγησής τους από τον Σχολ. Σύμβουλο και τον Δ/ντή του 

σχολείου.  

Δε συμβάλλουμε στη διαφοροποίηση του σχολείου μας με οποιονδήποτε τρόπο. 

Υπερασπιζόμαστε τον ενιαίο χαρακτήρα της  εκπαίδευσης, το δημόσιο και δωρεάν σχολείο 

για όλα τα παιδιά.  

Απέχουμε από όλα τα παραπάνω και ό,τιδήποτε άλλο γίνεται για να υλοποιηθεί το 

νομοθετικό πλαίσιο (αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών). Η στάση 

μας αυτή έχει την απόλυτη και πλήρη κάλυψη από την απεργία – αποχή που κήρυξε η ΟΛΜΕ 

από την Παρασκευή 10-10-2014.  

Συνάδελφοι, 

Και  στον  υπόλοιπο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι δεν έχουν υποκύψει, ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 

ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ της ΑΔΕΔΥ μπλοκάροντας το καλοκαίρι τη διαδικασία 

ενώ, με αποφάσεις μαζικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν κατέθεσαν τη φόρμα της ατομικής 

αξιολόγησης αλλά την παρέδωσαν στα σωματεία τους. 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. 

 Όλοι μαζί συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της αξιολόγησης! 

 

 


