Αρ. Πρωτ.186

Αθόνα 27/9/2017
Προσ
Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: Συμμετοχή ςτην απεργία – αποχή τησ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Κανένασ εκπαιδευτικόσ
αξιολογούμενοσ ή αξιολογητήσ
υναδϋλφιςςεσ - υνϊδελφοι,
Η Δ.Ο.Ε., όπωσ και όλεσ οι Ομοςπονδύεσ του Δημόςιου Σομϋα, ςυμμετϋχει με
απόφαςη του Δ.. ςτην απεργία – αποχή, που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., από όλεσ
τισ διαδικαςίεσ που ςχετίζονται με την αξιολόγηςη ςτο δημόςιο.
Η μαζική ςυμμετοχή των δημοςίων υπαλλήλων ςτην απεργία – αποχή, έχει
οδηγήςει την κυβέρνηςη ςε αδιέξοδο, με αποτϋλεςμα να καταφεύγει ςε κινόςεισ
απεργοςπαςτικού χαρακτόρα ςε μια απϋλπιδα προςπϊθεια επιβολόσ τησ αξιολόγηςησ.
Με την νϋα νομοθετικό – απεργοςπαςτικό πρωτοβουλύα τησ, που
υπερψηφύςτηκε και από την αξιωματικό αντιπολύτευςη, καθιερώνεται η διαδικαςύα
τησ αυτοτελούσ αξιολόγηςησ ςτο επύπεδο του υπαλλόλου, του Α΄ αξιολογητό
(Προώςταμϋνου) και του Β΄ αξιολογητό ( Διευθυντό) και εκβιϊζονται όςοι ςυμμετϋχουν
ςτην απεργύα – αποχό, υπϊλληλοι και προώςτϊμενοι με τον αποκλειςμό τουσ από
επόμενεσ κρύςεισ για θϋςεισ ευθύνησ. Η διαδικαςύα ςύμφωνα με τον Ν.4489 που πόρε
εςπευςμϋνα Υ.Ε.Κ. ςτισ 21/9/2017 επιχειρεύται να ολοκληρωθεύ μϋςα ςε αςφυκτικό
χρονικό πλαύςιο από την ϋναρξη τησ ιςχύοσ του νόμου.
Το ζήτημα αφορά άμεςα και τουσ εκπαιδευτικούσ οι οποίοι προΐςτανται ςε
υπηρεςίεσ τησ διοίκηςησ τησ εκπαίδευςησ (Κεντρικό Τπηρεςύα Τπουργεύου Παιδεύασ,
Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ, Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ κλπ.).
Περιφερειακού Διευθυντϋσ, Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ, εκπαιδευτικού τόςο ςε επύπεδο
Σμόματοσ, όςο και ςε επύπεδο Διεύθυνςησ πιϋζονται εκβιαςτικϊ από την τροπολογύα
που κατϋθεςε η κυβϋρνηςη, να ενεργόςουν αυτοτελώσ την αξιολόγηςη που
αντιςτοιχεύ ςτη θϋςη ευθύνησ τουσ, ανεξϊρτητα του γεγονότοσ ότι οι ύδιοι ωσ
εκπαιδευτικού δεν αξιολογούνται με αυτό το ςύςτημα αξιολόγηςησ.
Είναι ςαφέσ ότι η αξιολόγηςη – χειραγώγηςη είναι παρούςα. Σο νομοθετικό
πλαύςιο που τη διϋπει (Ν.3848/10, Π.Δ. 152/12) όχι μόνο δεν ϋχει καταργηθεύ, παρϊ τισ
διαρκεύσ δεςμεύςεισ των Τπουργών Παιδεύασ των κυβερνόςεων ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αλλϊ
ενιςχύεται από την εκβιαςτικό και απεργοςπαςτικό τακτικό τησ κυβϋρνηςησ ςε όλο το
Δημόςιο.

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεί όλουσ τουσ παραπάνω εκπαιδευτικούσ οι οποίοι θα
κληθούν να λάβουν μέροσ ςτη διαδικαςία τησ αξιολόγηςησ, να ακολουθήςουν τισ
αποφάςεισ τησ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τησ Δ.Ο.Ε. και να μην το πράξουν. Κανένασ εκπαιδευτικόσ
ςε ρόλο αξιολογητή, κανένασ να μην αποδεχτεί την αξιολόγηςή του.
Εύναι εξαιρετικόσ ςημαςύασ για τον αγώνα του κλϊδου ενϊντια ςτην
αξιολόγηςη – χειραγώγηςη, το να διαφυλαχθεύ, ςε αυτόν την πρώτη φϊςη, η
καθολικό απεργύα – αποχό ςτισ Τπηρεςύεσ διούκηςησ τησ εκπαύδευςησ.
Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ςασ κοινοποιεύ γνωμοδότηςη τησ Νομικόσ του υμβούλου με
την οπούα καταρρύπτεται το απεργοςπαςτικό εγχεύρημα τησ κυβϋρνηςησ με το οπούο
προςπαθεύ να εκφοβύςει ότι η ςυμμετοχό ςτην απεργύα – αποχό θα ςημϊνει
αποκλειςμό από τη μελλοντικό διεκδύκηςη θϋςεων ευθύνησ, καθώσ και ςχετικό
δόλωςη που θα πρϋπει να ςυμπληρώςουν οι εκπαιδευτικού που θα κληθούν να
αξιολογηθούν και να αξιολογόςουν.
Καλούμε τουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών να προχωρόςουν ςε κινόςεισ
ενύςχυςησ τησ απεργύασ – αποχόσ (παραςτϊςεισ ςε Περιφϋρειεσ και Διευθύνςεισ
Εκπαύδευςησ, ςυναντόςεισ με τουσ εμπλεκόμενουσ εκπαιδευτικούσ που καλούνται να
αξιολογηθούν καθώσ και εκεύνουσ που καλούνται να αξιολογόςουν από θϋςη ευθύνησ
κλπ.) ώςτε κανείσ εκπαιδευτικόσ να μην αξιολογήςει και να μην αξιολογηθεί.

