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Θέµα: «Διευκρινήσεις και φόρµες συµπλήρωσης της αποχής-απεργίας 
σχετικά µε τις διαδικασίες για την “αυτοαξιολόγηση”» 

 
 
Μετά από ερωτήµατα συναδέλφων και διευθυντών σχετικά µε τα βήµατα που 

ακολουθούµε για τη µη συµµετοχή µας στη διαδικασία της «αυτοαξιολόγησης» 
διευκρινίζουµε τα εξής: 

 
• Για να αναρτηθεί οτιδήποτε στο παρατηρητήριο χρειάζεται πλειοψηφική απόφαση 
από το Σύλλογο Διδασκόντων. Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της 
σχολικής µονάδας συµµετέχει στην απεργία-αποχή, τότε στο συγκεκριµένο 
ζήτηµα δεν έχει απαρτία ο Σύλλογος Διδασκόντων και άρα δεν µπορεί να 
προχωρήσει καµία διαδικασία σχετικά µε την αυτοαξιολόγηση. Οι αποφάσεις 
αυτές δεσµεύουν το/τη διευθυντή/ντρια της σχολικής µονάδας να µην αναρτήσει 
τίποτα στο Παρατηρητήριο. Οτιδήποτε αναρτάται στο Παρατηρητήριο θεωρείται 
συµµετοχή στην αυτοαξιολόγηση. 

 

• Στο Παρατηρητήριο δεν µπορούν να αναρτηθούν ατοµικές δράσεις ή απόψεις 
γιατί η “αυτοαξιολόγηση” υποτίθεται, µε βάση την υπάρχουσα νοµοθεσία, ότι 
αποτελεί κατά πλειοψηφία αποτίµηση της σχολικής µονάδας και όχι ατοµική 
άποψη. 

 

• Οποιαδήποτε ανάρτηση που παραβιάζει την απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων είναι παράνοµη (υπενθυµίζουµε και τη σχετική απόφαση του ΔΣ 
της ΔΟΕ). Οι σύλλογοι διδασκόντων να ελέγχουν την τήρηση των αποφάσεών 
τους. Υπενθυµίζουµε ότι πέρυσι όσοι σύλλογοι αρνήθηκαν να εγκρίνουν 
οποιαδήποτε έκθεση αυτοαξιολόγησης δεν ανάρτησαν τίποτα στο παρατηρητήριο 
ενώ άλλοι σύλλογοι διδασκόντων αποφάσισαν και ανέβασαν το ενιαίο κείµενο της 
ΔΟΕ. Η οποιαδήποτε διαφορετική ανάρτηση στο παρατηρητήριο συνιστά 
παραβίαση της απόφασης του συλλόγου διδασκόντων! 

 



• Συνεχίζεται  η αντίσταση των εκπαιδευτικών και, για το λόγο αυτό, το ΥΠΑΙΘ 
µετέθεσε, για άλλη µια φορά, την ηµεροµηνία ανάρτησης του 
προγραµµατισµού στο παρατηρητήριο από 30 Νοεµβρίου στις 15 Δεκεµβρίου. 

 

• Το επόµενο διάστηµα θα ενταθούν οι πιέσεις από το διοικητικό µηχανισµό 
της αξιολόγησης για να αλλάξουν οι αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων 
και σε πολλές περιπτώσεις για να γίνουν παραβιάσεις στην πλατφόρµα. Ο 
λόγος είναι προφανής! Το ΥΠΑΙΘ προτρέπει έµµεσα σε εκβιασµούς, θεωρώντας 
τη συµµετοχή ή όχι της σχολικής µονάδας στην αυτοαξιολόγηση, προσόν ή 
έλλειψη για την ατοµική αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης! Εν ολίγοις, 
θα βρεθούν διάφορα πρόθυµα στελέχη εκπαίδευσης που θα προσπαθήσουν µε 
εκβιασµούς, ακόµα και αναρτώντας στην πλατφόρµα της ΑΕΕ, διαφορετικά 
στοιχεία από αυτά που αποφάσισε ο σύλλογος διδασκόντων να εξασφαλίσουν 
τους βαθµούς τους στην αξιολόγησή τους!  
Κάθε εκβιασµός και παραβίαση των αποφάσεων των Συλλόγων 
Διδασκόντων, από όπου κι αν προέρχεται, θα καταγγέλλεται.  
 
Καλούµε όλους τους εκπαιδευτικούς, σε όποια θέση κι αν βρίσκονται, να 

συµµετέχουν στην απεργία-αποχή σχετικά µε την αξιολόγηση και την 
αυτοαξιολόγηση. Ο σύλλογος µας, η ΔΟΕ και η ΑΔΕΔΥ καλύπτουν πλήρως τη 
συµµετοχή µας σε αυτή. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχουµε πραγµατική δυνατότητα να µπλοκάρουµε 
την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση. Αυτό έχει γίνει σε όλο το υπόλοιπο δηµόσιο 
όπου ΔΕΝ προχωρά καµία απολύτως διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού. 
Μπορούµε να συνεχίσουµε δυναµικά!!! 

 
*ΥΓ. Επισυνάπτονται φόρµες διατύπωσης της συµµετοχής µας στην απεργία – 

αποχή της ΔΟΕ και εφιστούµε την προσοχή όλων, ότι στα θέµατα της 
«αυτοαξιολόγησης» η απόφαση είναι του Συλλόγου Διδασκόντων και όχι των 
διευθυντών. Δεν ανεβάζουµε ΤΙΠΟΤΑ στο παρατηρητήριο, ούτε σχέδια δράσης, 
ούτε προγραµµατισµό, ούτε οµάδες εργασίας. Απέχουµε από αυτά και είµαστε 
καλυµµένοι. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

1ο φόρµα 
 
 

       ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
 

Σήµερα …………….. …./ ……./ 2014, και µετά από πρόσκληση του 
Διευθυντή του Σχολείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δηµοτικού 
Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε συνεδρίαση µε θέµατα: 

1. 
2. 
3. 
Παρόντα ήταν όλα τα µέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.  
 
* (Όσα θέµατα υπάρχουν… Για όσα θέµατα δεν άπτονται της αξιολόγησης, γίνεται 

κανονικά η συνεδρίαση).  
Προσοχή! Μέσα στα θέµατα που άπτονται της αξιολόγησης είναι η εφαρµογή των σχεδίων 

εργασίας, η συγκρότηση οµάδων εργασίας, οι αναρτήσεις προγραµµατισµών στο site της 
αξιολόγησης (Παρατηρητήριο), προγράµµατα και προγραµµατισµοί οι οποίοι παραπέµπουν σε 
συγκρισιµότητα και βαθµολογία των Σχολικών µονάδων. 

 
** Αν στη συνεδρίαση του ΣΔ δεν υπάρχει άλλο θέµα εκτός από την αξιολόγηση, τότε αφού 

δεν πραγµατοποιείται η συνεδρίαση, ελλείψει απαρτίας, λόγω της συµµετοχής της πλειοψηφίας των 
εκπαιδευτικών στην κηρυγµένη από τη ΔΟΕ, απεργία – αποχή, τότε είναι σωστό να καταγραφεί το 
παρακάτω κείµενο στο βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή. 

 
 
Για το Θέµα Νο……………………………………………, το οποίο 

άπτεται των ζητηµάτων «Εφαρµογής του θεσµού της Αξιολόγησης του 
Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής µονάδας κατά το σχολικό έτος 2014-2015», ή 
γενικά του νοµοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης (ΠΔ152/13, 
ν.4024/11,ν.4142/13. ΠΔ152/13.ν.3848/10,ν.3679/10 ), δεν πραγµατοποιήθηκε η 
συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ελλείψει απαρτίας, λόγω της 
συµµετοχής της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών στην κηρυγµένη από τη 
ΔΟΕ, απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατοµικής 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης -αξιολόγησης  
της σχολικής µονάδας  και κάθε διαδικασία αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου 
που πραγµατοποιείται σε υλοποίηση του προαναφερθέντος νοµοθετικού πλαισίου. 
(αρ. Πρωτ.1201 της 31/10/2014) η	   οποία	   απόφαση	   επιδόθηκε	   νομίμως	   στον	  



Υπουργό	   Παιδείας	   και	   Θρησκευμάτων	   με	   την	   αριθμ.	   1201/31-‐10-‐2014	  
εξώδικη	  δήλωση	  της	  Ομοσπονδίας. 

Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε για τα ακόλουθα θέµατα: 
 
 
 
 
 

2η φόρµα 
 
 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-
ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Η /Ο  ……………………………………………………….……., Διευθυντής/τρια  

του ………. Δηµ. 

Σχολείου…………………………………………………………………………… 

Δηλώνω ότι   απέχω από κάθε διαδικασία αξιολόγησης   επειδή συµµετέχω στην 
απεργία-αποχή  που κήρυξε  η ΔΟΕ (αρ. Πρωτ.1201 της 31/10/2014)  από 
2/11/2014 σύµφωνα  µε την οποία  πραγµατοποιείται απεργία –αποχή  «από όλες 
τις διαδικασίες υλοποίησης της ατοµικής αξιολόγησης (ΠΔ152/13 ) 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. ΠΔ152/13.ν.3848/10,ν.3679/10 )» 
 
 
 
 
*(Η παραπάνω φόρµα αφορά του διευθυντές και προϊσταµένους νηπιαγωγείων και δηµοτικών 
που δεν συµµετέχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης ή/και της αυτοαξιολόγησης)  

	  


