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ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις για την υλοποίηση της απόφασης για απεργία αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Όπως αναφέραμε και στο έγγραφό μας της Δευτέρας 10-11-2014 σε σχέση με
την εφαρμογή της αξιολόγησης μετά από την εγκύκλιο του υπουργού Παιδείας, η
απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλύπτει τους
συναδέλφους, οι οποίοι και δε διατρέχουν πειθαρχικό κίνδυνο με το να
μην συμμετέχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της
αυτοαξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί απέχουν μόνο από τις διαδικασίες φάρσα που
συνεχίζει να υλοποιεί σε καθεστώς νομικά έωλο το Ι.Ε.Π. και όχι από την εκτέλεση
όλων των άλλων εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών καθηκόντων τους.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ,επισημαίνει, διευκρινιστικά, τα παρακάτω :
Στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων που πραγματοποιούνται
για τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης οι συνάδελφοι δηλώνουν
(προφορικά) ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και
απέχουν από τη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο και μόνο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ενώ συμμετέχουν κανονικά στη συνεδρίαση για τα υπόλοιπα θέματα που
(τυχόν) υπάρχουν για συζήτηση.
Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει
στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και ο σύλλογος διδασκόντων δεν
προχωρά στην υλοποίηση της όποιας διαδικασίας σχετίζεται με την
αυτοαξιολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε συνάδελφος, ανεξαρτήτως του αν
η πλειοψηφία συμμετέχει στην αυτοαξιολόγηση έχει το δικαίωμα να απέχει στο
πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία - αποχή.

Σε ότι αφορά τους διευθυντές δημοτικών σχολείων και προϊστάμενες προϊσταμένους νηπιαγωγείων και ολιγοθέσιων σχολείων που το ΥΠΑΙΘ τους
καλεί να αξιολογηθούν, μπορούν να καταγράψουν τη συμμετοχή στους στην
απεργία - αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο βιβλίο πράξεων
διευθυντή - προϊσταμένου ως εξής : «Δε συμμετέχω στις διαδικασίες της
αξιολόγησης, υλοποιώντας την με α.π. 1201/31-10-2014 απόφαση του Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας και
Οικονομικών.»

