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Για την πρόταση υπέρ της κήρυξης απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση»
Ο Σύλλογός μας συνυπέγραψε στις 17/10 κείμενο υπέρ της κήρυξης απεργίας – αποχής από
την αξιολόγηση που πρότεινε ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών Π. Ε. με στόχο:
1. Να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ με βάση ένα ενιαίο
κείμενο για την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση.
2. Να υπάρξει κείμενο με βάση τις εξελίξεις και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την
προώθηση νέου αξιολογικού θεσμικού πλαισίου.
3. Να καλέσουμε τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να πάρουν άμεσα αποφάσεις
για απεργία-αποχή ενάντια στην αξιολόγηση/ αυτοαξιολόγηση
Το κείμενο αυτό είχε ως εξής:
Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ και οι ΕΛΜΕ που υπογράφουμε την παρούσα διακήρυξη, με βάση τις
αποφάσεις των ΔΣ ή/και των ΓΣ μας:
1.
Κηρύσσουμε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών και
αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από το νόμο 4547/18 και την Υπουργική
Απόφαση 1816 /ΓΔ4/11-1-2019 με τίτλο «Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των
σχολικών μονάδων»
2.
Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στα νέα σχέδια για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για ατομική
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την απόφασή μας να κηρύξουμε απεργία-αποχή από τις διαδικασίες αυτές
με στόχο το μπλοκάρισμά τους
3.
Καλούμε τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις απεργίας-αποχής και να
προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή
4.
Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις

Το προτεινόμενο κείμενο, συγκέντρωσε μέχρι τις 19/10, υπογραφές 22 Συλλόγων Π.Ε. και
ΕΛΜΕ (Α΄ Αθηνών, Αθηνά, Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Άνω Λιoσίων-Ζεφυρίου-Φυλής,
Αργοσαρωνικού, Αριστοτέλης, Δ. Αττικής "Βάρναλης", Δ. Γληνός, Ζ΄ Θεσσαλονίκης,
Ικαρίας/Φούρνων, Καλλιθέας-Μοσχάτου, Κέρκυρας, Κορυδαλλού - Αγίας Βαρβάρας, Κ. Σωτηρίου,
Νέας Σμύρνης, Παρθενώνας, Περικλής, Σύρου-Τήνου-Μυκόνου, Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, Β΄
ΕΛΜΕ Αθηνών, Ε΄ ΕΛΜΕ Αθηνών)
Στις 28/10, μας στάλθηκε η παρακάτω κοινή πρόταση του Α Συλλόγου ΠΕ Αθηνών και του
Συλλόγου ΠΕ Σωκράτης:

Α΄ Σύλλογος Αθηνών
Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

Προς: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.-ΕΛΜΕ
Θέμα: Πρόταση υπέρ της κήρυξης απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση
Ο Σύλλογος Π.Ε. Ανατολικής Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» και ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών καταθέτουν την
παρακάτω κοινή πρόταση απόφασης υπέρ της απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση η οποία στηρίζεται
σε προηγούμενες αποφάσεις των Δ.Σ. και των Γ.Σ. τους. Καλούν τους Συλλόγους Π.Ε. και τις ΕΛΜΕ να την
υιοθετήσουν καθώς και να αποστείλουν τις σχετικές αποφάσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
Συλλόγων (Α΄ Σύλλογος Αθηνών, asillogosathinon@gmail.com και Σύλλογος Ανατολικής Αττικής
«Σωκράτης», sokratis.syllogos@gmail.com).
Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. και οι Ε.Λ.Μ.Ε. που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο, με
βάση τις αποφάσεις των Δ.Σ. ή/και των Γ.Σ. μας:
5. Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και
για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της
αξιολόγησης χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο και θωρακισμένο με το όπλο της
απεργίας – αποχής.
6. Αποφασίζουμε απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών και
αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από το νόμο 4547/18
και την Υπουργική Απόφαση 1816 /ΓΔ4/11-1-2019 με τίτλο «Προγραμματισμός και αποτίμηση
του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων».
7. Καλούμε τα Δ.Σ. της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ να κηρύξουν ΑΜΕΣΑ απεργία-αποχή στη βάση και
της αντίστοιχης απόφασης της ΑΔΕΔΥ και να προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα
προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή.
8. Καλούμε τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις.
Ο Πρόεδρος του Α Συλλόγου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης»

ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Θεωρώντας ότι:
1. Προτεραιότητά μας είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συσπείρωσης δυνάμεων
ενάντια στην αξιολόγηση.
2. Το νέο κείμενο που προτείνει απηχεί το ίδιο πνεύμα με το αρχικό,
το συνυπογράφουμε και προτείνουμε την υιοθέτησή του από τους Συλλόγους ΠΕ και τις ΕΛΜΕ,
στηρίζοντας την κατεύθυνση να σταλεί σε όλα τα Δ.Σ. των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ ανά την
Ελλάδα, επιδιώκοντας την παραπέρα διεύρυνση των εκπαιδευτικών σωματείων που θα την
υπογράφουν.
Όλοι μαζί, να υψώσουμε τείχος αντίστασης ενάντια στις αντιεκαπαιδευτικές πολιτικές!

