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Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Συμμετοχή στην απεργία – αποχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Κανένας εκπαιδευτικός
αξιολογούμενος ή αξιολογητής
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Η Δ.Ο.Ε., όπως και όλες οι Ομοσπονδίες του Δημόσιου Τομέα, συμμετέχει με
απόφαση του Δ.Σ. στην απεργία – αποχή, που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από όλες
τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο δημόσιο.
Η μαζική συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην απεργία – αποχή, έχει
οδηγήσει την κυβέρνηση σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα να καταφεύγει σε κινήσεις
απεργοσπαστικού χαρακτήρα σε μια απέλπιδα προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης.
Με την νέα νομοθετική – απεργοσπαστική πρωτοβουλία της, που
υπερψηφίστηκε και από την αξιωματική αντιπολίτευση, καθιερώνεται η διαδικασία
της αυτοτελούς αξιολόγησης στο επίπεδο του υπαλλήλου, του Α΄ αξιολογητή
(Προϊσταμένου) και του Β΄ αξιολογητή ( Διευθυντή) και εκβιάζονται όσοι συμμετέχουν
στην απεργία – αποχή, υπάλληλοι και προϊστάμενοι με τον αποκλεισμό τους από
επόμενες κρίσεις για θέσεις ευθύνης. Η διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4489 που πήρε
εσπευσμένα Φ.Ε.Κ. στις 21/9/2017 επιχειρείται να ολοκληρωθεί μέσα σε ασφυκτικό
χρονικό πλαίσιο από την έναρξη της ισχύος του νόμου.
Το ζήτημα αφορά άμεσα και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προΐστανται σε
υπηρεσίες της διοίκησης της εκπαίδευσης (Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας,
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κλπ.).
Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί τόσο σε επίπεδο
Τμήματος, όσο και σε επίπεδο Διεύθυνσης πιέζονται εκβιαστικά από την τροπολογία
που κατέθεσε η κυβέρνηση, να ενεργήσουν αυτοτελώς την αξιολόγηση που
αντιστοιχεί στη θέση ευθύνης τους, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι οι ίδιοι ως
εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούνται με αυτό το σύστημα αξιολόγησης.
Είναι σαφές ότι η αξιολόγηση – χειραγώγηση είναι παρούσα. Το νομοθετικό
πλαίσιο που τη διέπει (Ν.3848/10, Π.Δ. 152/12) όχι μόνο δεν έχει καταργηθεί, παρά τις
διαρκείς δεσμεύσεις των Υπουργών Παιδείας των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αλλά
ενισχύεται από την εκβιαστική και απεργοσπαστική τακτική της κυβέρνησης σε όλο το
Δημόσιο.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους παραπάνω εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα
κληθούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης, να ακολουθήσουν τις
αποφάσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Δ.Ο.Ε. και να μην το πράξουν. Κανένας εκπαιδευτικός
σε ρόλο αξιολογητή, κανένας να μην αποδεχτεί την αξιολόγησή του.
Είναι εξαιρετικής σημασίας για τον αγώνα του κλάδου ενάντια στην
αξιολόγηση – χειραγώγηση, το να διαφυλαχθεί, σε αυτήν την πρώτη φάση, η
καθολική απεργία – αποχή στις Υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. σας κοινοποιεί γνωμοδότηση της Νομικής του Συμβούλου με
την οποία καταρρίπτεται το απεργοσπαστικό εγχείρημα της κυβέρνησης με το οποίο
προσπαθεί να εκφοβίσει ότι η συμμετοχή στην απεργία – αποχή θα σημάνει
αποκλεισμό από τη μελλοντική διεκδίκηση θέσεων ευθύνης, καθώς και σχετική
δήλωση που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να
αξιολογηθούν και να αξιολογήσουν.
Καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών να προχωρήσουν σε κινήσεις
ενίσχυσης της απεργίας – αποχής (παραστάσεις σε Περιφέρειες και Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς που καλούνται να
αξιολογηθούν καθώς και εκείνους που καλούνται να αξιολογήσουν από θέση ευθύνης
κλπ.) ώστε κανείς εκπαιδευτικός να μην αξιολογήσει και να μην αξιολογηθεί.

