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Προς τα Μέλη του Συλλόγου. 
 
 
 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Το Υπουργείο Παιδείας επαναφέρει την εγκύκλιο για την αξιολόγηση των διευθυντών και 

προϊσταμένων. Το Δ.Σ. του Συλλόγου επικαιροποιεί το σχετικό ενημερωτικό που 
ισχύει στο ακέραιο και καλεί σε συλλογική στάση και δράση για την αποτροπή της 
αξιολόγησης. 

Κλείνουμε ήδη το δεύτερο μήνα από το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς και τα 
σχολεία μετράνε χιλιάδες χαμένες ώρες με ευθύνη του Υπουργείου, λόγω έλλειψης 
εκπαιδευτικών. Οι συμπτύξεις τμημάτων συνεχίζονται. Οι Διευθυντές εκπαίδευσης 
αναστέλλουν τη λειτουργία των ολοήμερων τμημάτων, για να βρεθεί έστω και ένας 
δάσκαλος ή νηπιαγωγός να καλύψει κενά στην πρωινή ζώνη. 

Το Υπουργείο αρνείται να  προχωρήσει στη συνταξιοδότηση συναδέλφων με 
προβλήματα υγείας, που έχουν κάνει αίτηση, με το πρόσχημα των κενών που ακόμα 
υπάρχουν και αδυνατεί να καλύψει, αφού δεν προχωρά σε μαζικούς διορισμούς μόνιμου 
προσωπικού, αλλά αρκείται σε μπαλώματα .Τώρα μιλάνε για απλήρωτη-εθελοντική εργασία 
των εκπαιδευτικών! Ντροπή! 

Μέσα σ΄ αυτή τη ζοφερή κατάσταση, που επικρατεί σχεδόν σε όλες τις σχολικές 
μονάδες, το Υπουργείο προωθεί πιστά τις αντιεκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις του «νέου» -
  «κοινωνικού»  σχολείου της ΕΕ και των επιχειρήσεων. Το νέο σχολείο που προωθεί 
χρειάζεται στελέχη εκπαίδευσης  που θα σπέρνουν το φόβο στους εκπαιδευτικούς και θα 
τους υποτάσσουν στα σχέδιά τους. 

Το Υπουργείο απαιτεί οι διευθυντές και οι προϊστάμενες να ενημερώσουν τη 
σχετική πλατφόρμα του Ι.Ε.Π., για τα στοιχεία του σχολείου, του Διευθυντή Εκπαίδευσης 
και των Σχ. Συμβούλων από τους οποίους προβλέπεται να αξιολογηθούν και να 
καταχωρήσουν τους προσωπικούς τους φακέλους για να αξιολογηθούν. Η Κυβέρνηση θέλει 
να κάμψει κάθε αντίσταση των εκπαιδευτικών και να φέρει στο προσκήνιο την ατομική 
αξιολόγηση. 

Αναζητεί πρόθυμους!. Κανείς από μας όμως δεν πρέπει να δώσει χέρι βοήθειας και να 
νομιμοποιήσει τις διαδικασίες της προωθούμενης αξιολόγησης. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, συνεχίζοντας την ίδια αταλάντευτη στάση που τήρησε 
ο Σύλλογός μας στο ζήτημα της αξιολόγησης όλα τα προηγούμενα χρόνια και κύρια 
πέρυσι, καλεί όλους τους συναδέλφους να οργανώσουν την αντίστασή τους σε κάθε 
σχολείο με βάση τις συλλογικές αποφάσεις του σωματείου μας και να μη 
συμμετέχουν σε καμία διαδικασία αξιολόγησης. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί διευθυντές-ντριες δημοτικών και 
προϊστάμενες νηπιαγωγείων να συμπορευτούν με τις αποφάσεις του σωματείου 
μας και του κλάδου, να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή των ΔΟΕ-ΑΔΕΔΥ από 
όλες τις αξιολογικές διαδικασίες και να μη συμπληρώσουν τις σχετικές 
πλατφόρμες. Να μη συμμετέχουν σε καμιά διαδικασία αξιολόγησης. 

Να τους χαλάσουμε τα σχέδια !!! 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ          
                                                                            Το Δ.Σ 



 


