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Θέμα: Άσκηση πιέσεων και δημιουργία κλίματος εκφοβισμού για τις
συνεδριάσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των υποψήφιων
διευθυντών

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την εκστρατεία παραπλάνησης και
εκφοβισμού των συναδέλφων, στην οποία έχουν αποδοθεί τις τελευταίες
ημέρες υπηρεσιακοί παράγοντες της εκπαίδευσης αλλά, δυστυχώς, και
συνδικαλιστικές παρατάξεις και συνδικαλιστικά στελέχη ανά την Ελλάδα, με
στόχο να αναγκάσουν τους συναδέλφους να συνεδριάσουν και να αξιολογήσουν
τους υποψήφιους διευθυντές αγνοώντας την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για
απεργία – αποχή από τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η διασπορά απειλών ότι αν δεν υπάρχει η γνώμη των συναδέλφων, ο
υποψήφιος διευθυντής θα τύχει χαμηλότερης βαθμολογίας και ότι θα
παρακρατηθεί ο μισθός όσων συμμετέχουν στην απεργία – αποχή είναι οι
συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν όσοι έχουν αποφασίσει να
βρίσκονται απέναντι στον κλάδο και να επιβάλλουν την αξιολόγηση –
χειραγώγηση. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τους καταγγέλλει και τονίζει ότι οι ίδιοι
επιλέγουν τη θέση του αντιπάλου των αποφάσεων του κλάδου.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τονίζει για μια ακόμη φορά:
•

Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί 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). Όπως
αναφέρεται και στην απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «η μορφή της απεργίας – αποχής είναι
απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους
εργαζόμενους που συμμετέχουν».

•

Δεν μπορεί να γίνει σε καμία περίπτωση περικοπή αποδοχών, αφού οι
συνάδελφοι απεργούν – απέχουν μόνο από τη συγκεκριμένη διαδικασία,
βρίσκονται κανονικά στη σχολική τους μονάδα εκτελώντας τα υπόλοιπα

•
•
•

•
•

•

υπηρεσιακά καθήκοντά τους. Υπενθυμίζουμε ότι και προ διετίας, όταν
συμμετείχαμε στην απεργία – αποχή από την αξιολόγηση, δεν είχαν επιβληθεί
κρατήσεις στη μισθοδοσία μας.
Οι συνάδελφοι δηλώνουν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει
κηρύξει η Δ.Ο.Ε. και απέχουν από την ειδική συνεδρίαση.
Για να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας
των μονίμων εκπαιδευτικών.
Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην
απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και καμία διαδικασία δεν μπορεί να
υλοποιηθεί ούτε συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης. Το μόνο έγγραφο που
συμπληρώνεται είναι το κείμενο που έχει στείλει η Δ.Ο.Ε..
Η μειοψηφία που, υποθετικά, θέλει να εκφράσει άποψη δεν μπορεί να το κάνει.
Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει, ο κάθε
συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην
απεργία – αποχή και δεν υπογράφει κανένα πρακτικό. Υπογράφει μόνο τη
δήλωση της ΔΟΕ για απεργία – αποχή.
Η μόνη ημέρα που έχει οριστεί ως ημέρα συνεδρίασης είναι η Τρίτη 20 Ιουνίου και
καμία άλλη. Η εγκύκλιος του Υπουργείου δεν προβλέπει επαναληπτικές
συνεδριάσεις λόγω έλλειψης απαρτίας. Καμία επαναληπτική συνεδρίαση, με
λιγότερα μέλη, δεν νομιμοποιείται να πραγματοποιηθεί.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί όλους τους συναδέλφους να δηλώσουν καθολικά
τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή. Κανένας συνάδελφος να μη
συμπληρώσει φύλλο αποτίμησης. Μπλοκάρουμε την διαδικασία αξιολόγησης σε
όλα τα σχολεία. Καλούμε, επίσης, τους υποψήφιους διευθυντές να συνταχθούν
με τις θέσεις του κλάδου και να ενισχύσουν το κάλεσμα για απεργίααποχή. Καμιά "καλή υπηρεσία" δεν προσφέρει στους υποψήφιους διευθυντές η
συμμετοχή των συναδέλφων στις συνεδριάσεις αυτές που έχουν μόνο
γνωμοδοτικό και διακοσμητικό χαρακτήρα. Αντίθετα, οι συνεδριάσεις αυτές
εισάγουν σε κάθε σχολείο την αξιολόγηση. Αξιολόγηση των διευθυντών σήμερα
και αύριο την αξιολόγηση όλων μας. Απέχουμε καθολικά και μαζικά από τη
διαδικασία της Τρίτης, σε όλα τα σχολεία και για όλους τους υποψηφίους
συναδέλφους!

