
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
«Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» 
Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη 
Πληροφ.: Αγγελονίδη Χριστίνα 
(210992261045385686 
   Λώλης Κωνσταντίνος 
(2109610234 / 6944395369)                          
email: syllogos.pe.thoukididis@gmail.com                
 
 

Αργυρούπολη, 25- 11 - 2014 
                        Αρ. Πρωτ.: 77 
 
  
 
 
Προς τα Μέλη του Συλλόγου. 
 
 
 
 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ) 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 
Τι σημαίνει απεργία-αποχή; 
Σημαίνει ότι απέχουμε από συγκεκριμένο έργο και όχι από κάθε έργο. Δεν είναι στάση 
εργασίας. Εκτελούμε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (διδακτικά και άλλα διοικητικά και 
εκπαιδευτικά) εκτός από αυτά που απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της 
αυτοαξιολόγησης. Με βάση αυτό: 
Α. Οι διευθυντές των σχολείων και οι προϊστάμενες νηπιαγωγείων δηλώνοντας απεργία-
αποχή: 
·       Να μην συμμετέχουν σε καμιά διαδικασία αξιολόγησης. 
·       Να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησής τους. 
·       Να μην συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση κι όσοι συμμετείχαν να 
αποσύρουν τις εργασίες τους. 
·       Να μην αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς. 
·       Να μην πιέζουν τους συναδέλφους προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Β. Οι εκπαιδευτικοί συνολικά: 
·       Δεν αναρτούμε τίποτα στο Παρατηρητήριο της αξιολόγησης. 
·       Δεν κάνουμε αίτηση για εθελοντική αξιολόγηση. 
·       Δεν παραδίδουμε έκθεση ατομικής αξιολόγησης. 
·       Δεν δεχόμαστε κανέναν αξιολογητή στην τάξη. 
·       Δε συμβάλλουμε στη διαφοροποίηση του σχολείου μας με οποιονδήποτε τρόπο. 
 
Συγκεκριμένα για τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων δημοτικών και 
νηπιαγωγείων: 
Όταν καλούμαστε σε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων, που έχει θέμα σχετικό με την 
αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση, δηλώνουμε συμμετοχή στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει 
η ΑΔΕΔΥ- ΔΟΕ. Η συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή αφορά το συγκεκριμένο και μόνο 
θέμα, της ημερήσιας διάταξης. 
Αν ο σύλλογος διδασκόντων έχει κι άλλα θέματα, συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα και 
στο θέμα που αφορά την αυτοαξιολόγηση δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-
αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ. 
Επιδιώκουμε σε κάθε σύλλογο διδασκόντων η συμμετοχή στην απεργία-αποχή να είναι 
πλειοψηφική γι’ αυτό και ο σύλλογός μας καλεί όλους τους συλλόγους διδασκόντων να 
καλέσουν το σωματείο μας για ενημέρωση πριν τις συνεδριάσεις. 
Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχουν 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. 



Στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής/ντρια του δημοτικού σχολείου και η προϊσταμένη/ος 
νηπιαγωγείου γράφει στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή/προϊσταμένης ότι λόγω της 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την 
απόφασή της με αριθμ. Πρωτοκόλου 1201 και με το εξώδικο που απέστειλε προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, ο σύλλογος διδασκόντων που καλέστηκε με θέμα την 
εγκύκλιο «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής 
μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015» - 
Οδηγίες και αφορούν την αυτοαξιολόγηση δεν προχωρούν 
 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Δ.Σ. του Συλλόγου, στο πλαίσιο των αποφάσεων κατά της αξιολόγησης, 
καλεί τους συλλόγους  διδασκόντων, σε περίπτωση που τεθεί θέμα «σχεδίων δράσης» με 
βάση τους σχετικούς δείκτες που τίθενται από το πλαίσιο-περιεχόμενο της 
αυτοαξιολόγησης, να μην αποφασίσουν κανένα «σχέδιο δράσης». Το υπουργείο Παιδείας 
επιδιώκει με την αυτοαξιολόγηση και τους σχετικούς της δείκτες να υπαγορεύσει «σχέδια 
δράσης» που θα καταστήσουν τους εκπαιδευτικούς συνένοχους και διαχειριστές της 
πολιτικής του. 
Δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία – αποχή. 

Οι σύλλογοι προχωράνε κανονικά και αποφασίζουν, όπως  έκαναν κάθε χρόνο, 
τον καταμερισμό-ανάθεση των εργασιών,  τις εκδηλώσεις-εκπαιδευτικές επισκέψεις και οι 
αποφάσεις αυτές  καταγράφονται στο πρακτικό του συλλόγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 
και χωρίς να δεσμεύονται από τους σχετικούς δείκτες ή οδηγίες-πλαίσιο της 
αυτοαξιολόγησης- Α.Ε.Ε, κοντολογίς χωρίς να ψηφίζουν «σχέδια δράσης». 

                 

Συνεχίζουμε μαζικά, δυναμικά, συλλογικά. 
  

Κανένας συνάδελφος και κανένας Σύλλογος Διδασκόντων να μην 
κάνει πίσω! 

 
 
 
 

Για το Δ.Σ 
Η Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας 

 

Χριστίνα Αγγελονίδη  Κων/νος Λώλης 
 


