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Προς: Μέλη Συλλόγου 

Διευκρινίσεις για την απεργία – αποχή  

από τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Η κυβέρνηση με την ειδική συνεδρίαση των «μονίμων συνυπηρετούντων» για την έκφραση 

γνώμης για τους υποψήφιους διευθυντές, επιχειρεί να εισάγει από το παράθυρο την αξιολόγηση 

και να επιτύχει ότι δεν κατόρθωσαν εδώ και δεκαετίες όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Η διαδικασία αυτή ΔΕΝ πρέπει να περάσει!  

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων, οι εκπαιδευτικοί σε όλα τα σχολεία, πρέπει να συμμετέχουν καθολικά 

στην απεργία – αποχή που έχουν κηρύξει η ΔΟΕ και η ΑΔΕΔΥ.  

Μπροστά στις συνεδριάσεις της 20ης Ιούνη, οι συνάδελφοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: 

 

1. Εκείνο που πραγματικά διακυβεύεται σε αυτές τις συνεδριάσεις δεν είναι ποιος/α θα είναι ο/η 

διευθυντής/ντρια του σχολείου. Αυτό που διακυβεύεται είναι αν η αξιολόγηση θα κάνει το πρώτο 

βήμα της στα σχολεία μας.  
 

2. Η ειδική συνεδρίαση και η «έκφραση γνώμης των συνυπηρετούντων μονίμων» δεν είναι ούτε 

μετρήσιμη ούτε δεσμευτική. Πρόκειται για μια διαδικασία, που καταλήγει να είναι επουσιώδης για 

την επιλογή του διευθυντή, αφού είναι γνωμοδοτική και κατ’ επίφαση. Μετρήσιμα είναι ΜΟΝΟ τα 

τυπικά προσόντα και η συνέντευξη από το συμβούλιο επιλογής το οποίο συγκροτήθηκε από τη 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  
 

3. Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί νόμιμη μορφή απεργίας και 

προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια 

δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).  
 

4. Υπενθυμίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις και ούτε και είχαν προ διετίας επιβληθεί κρατήσεις 

στη μισθοδοσία μας για τη μορφή της απεργίας – αποχής που έγινε τον Οκτώβρη-Νοέμβρη-

Δεκέμβρη του 2014 και αφορούσε και τους εκπαιδευτικούς και διευθυντές/τριες και προϊσταμένες.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνουμε διευκρινιστικά, τα παρακάτω  : 

 Στην ΑΡΧΗ ΤΗΣ ειδικής συνεδρίασης  με θέμα τη διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων 

μόνιμων εκπαιδευτικών για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας οι 

συνάδελφοι δηλώνουν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ και απέχουν 

από τη συνεδρίαση. Σε αυτή την περίπτωση, η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και τα 

φύλλα αξιολόγησης δεν συμπληρώνονται.  

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί, καταγράφουν τη συμμετοχή στους στην απεργία – αποχή που έχει 

κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο σχέδιο πρακτικού που έχει συντάξει η Ομοσπονδία. Ο προεδρεύων 

αρχαιότερος, σφραγίζει και υπογράφει τη Δήλωση των εκπαιδευτικών, είτε συντάσσει διαβιβαστικό 

και επισυνάπτει τη Δήλωση των εκπαιδευτικών. Η Δήλωση των εκπαιδευτικών και το διαβιβαστικό 
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του αρχαιοτέρου παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου του Σχολείου. Αυτό, παραδίδεται από τον 

αρχαιότερο στο Συμβούλιο Επιλογής (διευρυμένο ΠΥΣΠΕ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ συμπληρώνεται το πρακτικό που έχει αποστείλει η υπηρεσία.  
 

 Για την απαρτία: ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε σώμα του Δημοσίου για να συνεδριάσει χρειάζεται 

απαρτία. Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση, απαιτείται η 

συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών (50+1), όπως άλλωστε προβλέπεται 

στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρθρ. 14).  Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της 

σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία  και καμία 

διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε μπορούν να συμπληρωθούν φύλλα 

αποτίμησης.  Αν δεν υπάρχει απαρτία δεν μπορεί να αποσταλεί από τον προεδρεύοντα 

αρχαιότερο μεμονωμένο φύλλο αποτίμησης, κάποιου εκπαιδευτικού.  

Προσοχή: Δεν παραλαμβάνουμε, ούτε παραδίδουμε κενά φύλλα αποτίμησης.  
 

 Στην περίπτωση που υπάρχει απαρτία, τότε εφόσον ο αρχαιότερος μετέχει στην απεργία-

αποχή, αποχωρεί από τη συνεδρίαση και τη θέση του παίρνει ο επόμενος. 
 

 Σε κάθε περίπτωση, κάθε συνάδελφος/ισσα, ανεξαρτήτως του αν η πλειοψηφία συμμετέχει σε 

αυτή την διαδικασία, έχει το δικαίωμα να απέχει ακόμα και ατομικά, δηλώνοντας απεργία – αποχή 

καταθέτοντας στον αρχαιότερο το κείμενο της ΔΟΕ και ΑΠΟΧΩΡΩΝΤΑΣ από τη συνεδρίαση. 

Σε αυτή την περίπτωση, ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ από αυτούς/ες που απεργούν-απέχουν το πρακτικό 

της υπηρεσίας γιατί θα καταμετρηθούν στους συμμετέχοντες.  
 

Πρακτικά βήματα-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ 

Την ώρα που έχει οριστεί, ο/η αρχαιότερος/η καλεί τους ορισθέντες μονίμους εκπαιδευτικούς στο 

χώρο συνεδριάσεων. Ερωτά αν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ΠΡΙΝ ξεκινήσει η 

συνεδρίαση. Αμέσως μετά κατατίθεται από συναδέλφους η δήλωση συμμετοχής στην 

απεργία – αποχή (εάν επιθυμούν μπορούν να κάνουν αιτιολόγηση δήλωσης).  

Ο αρχαιότερος διαπιστώνει την έλλειψη απαρτίας και κατά συνέπεια την αδυναμία 

συνεδρίασης. Οι εκπαιδευτικοί, καταγράφουν τη συμμετοχή στους στην απεργία – αποχή που έχει 

κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στο σχέδιο πρακτικού που έχει συντάξει η Ομοσπονδία. 

Ο αρχαιότερος, καλεί τους εκπαιδευτικούς να επιστρέψουν στις υπόλοιπες εργασίες τους και:  

α. ενημερώνει τους/τις υποψηφίους για την έλλειψη απαρτίας, β. παίρνει Αρ. Πρ. για το 

έγγραφο των εκπαιδευτικών, γ. Συντάσσει διαβιβαστικό με τον ίδιο Αρ.Πρ., επισυνάπτει το 

έγγραφο των εκπαιδευτικών, σφραγίζει, υπογράφει, αποστέλλει στο Συμβούλιο Επιλογής 

(διευρυμένο ΠΥΣΠΕ). δ. Κρατά αντίγραφα στο φάκελο όπου είχαν κρατηθεί τα πρακτικά της 

ψηφοφορίας του Ιουνίου 2015. 

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ στην ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική  Συνέλευση 

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

στις 7. 30 μμ στο 7
ο
 Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης 

(Ευξείνου Πόντου 73 και Αγ. Σαράντα) 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ 

 

 


