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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ Δ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014, έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στη Δ΄ Διεύθυνση, από τα ΔΣ των 
Συλλόγων Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, , Γλυφάδας, Φαλήρου (και με παρουσία εκπροσώπου των 
νηπιαγωγών από τον Αγ. Δημήτριο). Έγινε παράδοση των δηλώσεων της απεργίας-αποχής από τους 3 
πρώτους Συλλόγους και προφορική δήλωση από το Φάληρο και τον Αγ. Δημήτριο.  

Σ τη Δ Αθήνας, έχουν δηλώσει απεργία –αποχή 68 προϊσταμένες νηπιαγωγείων σε σύνολο 96 (λείπει η 
εικόνα από την Αργυρούπολη).  Αναλυτικά: 

Σε Καλλιθέα –Μοσχάτο: 19 από 29  

Σε Γλυφάδα: 11 από 20 

Σε Φάληρο: 9 από 12 

Σε Αγ. Δημήτριο: 17 από 19 

Σε Ταύρο: 5 από 5  

Σε Νέα Σμύρνη 7 από 11 

Ο κ. Χατζηδημητρίου, αφού παρέλαβε τις δηλώσεις απεργίας-αποχής, απάντησε σε ερωτήσεις. 

 Μας είπε ότι η διαδικασία διοικητικής αξιολόγησης θα συνεχιστεί έως τις 17 Γενάρη αλλά ακόμα 

δεν το ξέρει με βεβαιότητα.  

 Ότι το πορτφόλιο, αντιστοιχεί περίπου σε αυτοαξιολόγηση του αξιολογούμενου και είναι 

συνεκτιμώμενο, ανάλογα με την κρίση του αξιολογητή. Οι αξιολογούμενοι, θα κληθούν βέβαια να 

δώσουν διευκρινίσεις για συγκεκριμένα θέματα που αναγράφουν σε αυτό, αν κριθεί από τον 

αξιολογητή ότι δεν έχουν ικανοποιητική αιτιολόγηση-τεκμηρίωση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι 

έναρξη της αξιολόγησης. Αναφέρθηκε και στη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΟΕ κ. 

Τσίπρα, σύμφωνα με την οποία «…ότι από την ίδια την διατύπωση του νόμου προκύπτει, ότι η 

υποβολή της αυτοαξιολόγησης και του ατομικού φακέλου δεν είναι υποχρεωτική ενώ εξάλλου 

δεν δεσμεύει τον αξιολογητή.»  

 Οι επιπτώσεις της μη συμμετοχής στην αξιολόγηση είναι: 

1. Δεν περνάς στον επόμενο βαθμό.  

Επισημάνθηκε από τους Συλλόγους ότι στην παρούσα φάση δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εφόσον οι 

αυξήσεις στους μισθούς είναι παγωμένες λόγω μνημονίου. Μνημόνιο 2, (Σελίδα 787 του Ν. 4046/14-

2-2012 Φεκ 28) 

2. Ισχυρίστηκε ότι αν ισχύσει ο υπάρχων νόμος για τις κρίσεις στελεχών, δεν μπορούν να ξαναγίνουν 

στελέχη της εκπαίδευσης.  

Επισημάνθηκε από τους Συλλόγους ότι οι Προϊσταμένες δεν έχουν κριθεί ως στελέχη της εκπαίδευσης 

αλλά ορίζονται. Δεν πήρε θέση πάνω στο νομικό παράδοξο οι προϊσταμένες αξιολογούνται σαν στελέχη 

ενώ δεν είναι.  

     Επισημάνθηκε από τους Συλλόγους ότι, σχετικά με τους διευθυντές/τριες, υπάρχει γνωμοδότηση της  

νομικής συμβούλου της ΔΟΕ κ. Τσίπρα η οποία λέει ότι: «Η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, 



οποιασδήποτε μορφής συνιστά άσκηση νομίμου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

ερμηνευτεί, ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, που του 

αποστερεί το δικαίωμα επιλογής σε θέση στελέχους», η οποία διατυπώνει σαφώς ότι δεν υπάρχει 

τέτοιο πρόβλημα. Υπήρξε από την πλευρά του η παραδοχή ότι αυτό ενδεχομένως θα κριθεί στο μέλλον 

δικαστικά.  

 Είπε ακόμη ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι ότι: θα κληθούν άμεσα για αξιολόγηση 

πρώτα εκείνοι/ες που ανάρτησαν προτφόλιο.  

 Οι συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή: θα αποφασιστεί συνολικά αν θα κληθούν, και η Δ 

Διεύθυνση δεν θα κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι θα γίνει συνολικά. Όταν και αν κληθούν 

γραπτά, θα πρέπει να απαντήσουν γραπτά (ξανά) ότι  συμμετέχουν στην απεργία - αποχή.   

 Τέλος, έκανε καθαρό ότι για ο  Ετήσιος Προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2014-2015 για την 
ΑΕΕ,  που αναρτάται στο παρατηρητήριο, δεν έχει καμιά σχέση ούτε με το μοίρασμα τάξεων ούτε 
με τις σχολικές γιορτές και τις εφημερίες. Είναι διαφορετική η συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων 
για τα Σχέδια Δράσης. 
Εξάλλου, όπως αναφέρει η εγκύκλιος της 30/9,  «Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 2, 
της με αριθμ. 30972/Γ1/ 05.03.2013( ΦΕΚ 614/2013 τ.β΄) «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 
της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», Υ.Α.  

«Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις 
δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης, με σκοπό την 
αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της 
έργου.» Ο Ετήσιος Προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της 
σχολικής μονάδας, βασίζεται στα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του σχολικού έτους 
2013-2014, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τις νέες συνθήκες λειτουργίας ή τις ενδεχόμενες 
αλλαγές που έχουν επέλθει, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η συνέχεια στη λειτουργία του 
σχολείου». 
Αυτός ο προγραμματισμός, είναι προς ανάρτηση στο παρατηρητήριο της ΑΕΕ, και εδώ εάν ο Σύλλογος 
Διδασκόντων έχει αποφασίσει ότι δεν αναρτάται τίποτα γιατί συμμετέχει στην απεργία-αποχή, ο 
διευθυντής/τρια ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. 
 

Συναδέλφισσες-συνάφελφοι 
Χαιρετίζουμε τις 68 συναδέλφισσες Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων των 5 Συλλόγων της Δ 
Αθήνας, αλλά και τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, πανελλαδικά, που δίνουν το μήνυμα του 
αγώνα για την αξιοπρέπεια και το δημόσιου δημοκρατικού σχολείου.   
Η μάχη συνεχίζεται! 
Στη Νέα Σμύρνη, ήδη, οι Σύλλογοι Διδασκόντων του 1ου, 4ου, 5ου, και Αγ. Ανδρέα έχουν 
συνεδριάσει και πήραν απόφαση ότι δεν καταθέτουν σχέδια δράσης λόγω συμμετοχής 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Σύλλογοι Διδασκόντων ΠΡΕΠΕΙ να συνεδριάσουν με αυτό το θέμα (Σχέδια Δράσης) έως τις 
15 Δεκεμβρίου.  
Εάν υπάρχουν περιπτώσεις που ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν κατανόησε ότι σε προγενέστερη 
συνεδρίαση είχε τεθεί το θέμα αυτό και έχει υποκλαπεί η απόφασή του ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ να γίνει 
ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Συλλόγου Διδασκόντων για ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ.  
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Μη διστάζετε να επικοινωνείτε με το Σύλλογο για κάθε απορία σας.  
Η διαφύλαξη της ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των διευθυντών/τριων, αλλά και ΟΛΩΝ μας. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΟΠΛΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ.   


