
 

Σε εφαρµογή της µε αρ. πρωτ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκυκλίου του Υπουργού 

Παιδείας για την ΑΕΕ και ανάλογα µε τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί σε κάθε σχολείο, τα 

ενδεχόµενα προσδιορίζονται όπως παρακάτω: 

 

Α. Σχολεία που υπάρχουν εθελοντικές συµµετοχές συγκρότησης Οµάδων 

Η αυτοαξιολόγηση προχωράει µε ΟΣΕΣ οµάδες εργασίας έχουν συγκροτηθεί και 

εξετάζει ΟΣΟΥΣ δείκτες και κριτήρια έχουν επιλεγεί. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ιευθυντής ∆ΕΝ 

νοµιµοποιείται να ενεργοποιήσει την παρ. 15 του αρ. 39 του ΦΕΚ 1340/2002, διότι 

ακόµη και εάν δεχθούµε ότι αυτή µπορεί να αφορά στην ΑΕΕ, ο σύλλογος ΕΧΕΙ 

συγκροτήσει Οµάδες, ΟΣΕΣ συγκρότησε. Εξάλλου, το ίδιο το Υπουργείο αναφέρει στην µε 

αρ. 1900089/Γ1/10-12-2013 εγκύκλιό του: 

«Σκοπός της …ΑΕΕ κατά το πρώτο έτος της εφαρµογής του θεσµού είναι η  εισαγωγή 

του πνεύµατος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας 

και εµπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα… Κατά το πρώτο στάδιο της εφαρµογής του 

θεσµού προτείνεται να δοθεί έµφαση σε ζητήµατα …όπως: 

– η δηµιουργία, βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου, 

– η διαµόρφωση ή ο εκσυγχρονισµός του εσωτερικού κανονισµού του σχολείου, η 

οργάνωση της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων και 

– η βελτίωση των σχέσεων µε το σύλλογο γονέων και την µαθητική κοινότητα. 

Οι διαδικασίες της ΑΕΕ εµπλουτίζουν χωρίς να ανατρέπουν το σχολικό πρόγραµµα και τη 

λειτουργία του σχολείου». 

Τα ίδια προβλέπονται και σε πάµπολα άλλα σηµεία των κειµένων του 

«Παρατηρηρίου» (πχ «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, ∆ιαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη 

Σχολική Μονάδα», Τόµος Ι – «Βασικό Πλαίσιο», σελ. 31). 
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Β. Σχολεία που ∆ΕΝ υπάρχουν εθελοντικές συµµετοχές 

Β.1 Οι ∆ιευθυντές των Σχολείων αντιµετωπίζουν τα ενδεχόµενα: 

α) είτε να προχωρήσουν στη συγκρότηση οµάδων εργασίας, σύµφωνα µε τα όσα 

ορίζονται περί της νοµιµότητας των υπηρεσιακών ενεργειών στο άρθρο 25, παρ. 2, του Ν. 3528 

(ΦΕΚ 26/τ. Α’/9-2-2007): 

«Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταµένων του. Όταν όµως εκτελεί 

διαταγή την οποία, θεωρεί παράνοµη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την 

αντίθετη γνώµη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν 

προσκτάται νοµιµότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν», 

β) είτε να προχωρήσουν στη συγκρότηση οµάδων εργασίας για την υλοποίηση της 

Α.Ε.Ε., υποτασσόµενοι πλήρως και χωρίς διαµαρτυρία στις παράνοµες εντολές του Υπουργού, 

γ) είτε να µην προχωρήσουν στη συγκρότηση οµάδων εργασίας, µε τον κίνδυνο να 

τους επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις για άρνηση εκτέλεσης εντολής, 

δ) είτε να υποβάλλουν την παραίτησή τους από τη θέση ευθύνης προς τον 

Προϊστάµενο της οικείας ∆/νσης Εκπ/σης, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους 

οδηγούνται σε αυτήν. 

Β.2 Οι Εκπαιδευτικοί στους οποίος ο ∆ιευθυντής δίνει «εντολή» για υποχρεωτική 

συµµετοχή στις οµάδες εργασίας αντιµετωπίζουν τα ενδεχόµενα: 

α) είτε να εκτελέσουν, αναφέροντας εγγράφως την αντίθετη γνώµη τους κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 25, παρ. 2, του Ν. 3528 όπως παραπάνω, 

β) είτε να εκτελέσουν αδιαµαρτύρητα, υποτασσόµενοι πλήρως, 

γ) είτε να µην εκτελέσουν, µε κίνδυνο να τους επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις για 

άρνηση εκτέλεσης εντολής. 

 

Συνάδελφοι, 

Οι θέσεις µας για την Αξιολόγηση (Πολιτικών και ∆οµών Εκπαίδευσης, κλπ µέχρι και 

του Εκπαιδευτικού) είναι εκπεφρασµένες και καταγεγραµµένες. Από τη συγκεκριµένη όµως 

«Αξιολόγηση», λείπουν οι ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΟΡΟΙ για τη συµµετοχή µας. 

 

1. Έχει µετατοπιστεί ο ΣΚΟΠΟΣ της που µεταξύ των άλλων όφειλε: 

να «…συµβάλλει …στην επισήµανση των αδυναµιών του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και στην ανατροφοδότηση για το σχεδιασµό της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και τον καθορισµό επιµορφωτικών και άλλων παρεµβάσεων…» (παρ. 

3, άρθρου 1 «Σκοπός της αξιολόγησης», Υ.Α. 30972/Γ1/ΦΕΚ 614/Β΄/15-3-2013). 
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Η δήθεν «αξιολόγηση» που προωθεί το Υπουργείο, δεν περιέχει ΚΑΝΕΝΑ δείκτη και 

ΚΑΝΕΝΑ κριτήριο που να αποτιµά τις ευθύνες του ίδιου του Υπουργείου και της 

εκπαιδευτικής πολιτικής του. Για τα προβλήµατα λειτουργίας των σχολείων, την ευθύνη την 

έχουν οι …εκπαιδευτικοί (!), και οφείλουν να το «αποτυπώσουν» αυτό µέσα από τις 

διαδικασίες της ΑΕΕ ! Ο «νέος» στόχος είναι προφανής: Μισθολογική και βαθµολογική 

καθήλωση, απολύσεις, κατηγοριοποίηση και κλείσιµο σχολείων ! 

 

2. Επιβάλλεται µέσα από µια ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗ διαδικασία, που ανατρέπει όλο το 

περιεχόµενο και την έννοια της ΑΕΕ: 

«Η Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) στο πλαίσιο του ιδιόµορφου 

συγκεντρωτισµού που χαρακτηρίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, συνιστά ένα 

καινοτόµο εγχείρηµα …την ενίσχυση των βαθµών ελευθερίας των εκπαιδευτικών 

στην υλοποίηση του έργου τους» 

«…να αλλάξουν την κουλτούρα του σχολείου, να κινητοποιήσουν το σύστηµα συνολικά και, 

τελικά, να δηµιουργήσουν ένα ποιοτικό και δηµοκρατικό σχολείο» 

(βλ. «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, ∆ιαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική 

Μονάδα», Τόµος Ι – «Βασικό Πλαίσιο», σελ. 10, Εισαγωγή, παρ. 2, ΥΠΑΙΘΠΑ-ΙΕΠ, 

∆εκέµβριος 2012). 

 

Η συνεύρεση δύο προσώπων περιέχει την απόλυτη οµορφιά της αλληλοπεριχώρησης 

ψυχών και σωµάτων. Όταν αυτό γίνεται υπό καθεστώς ελευθερίας και αµοιβαίας βούλησης! Σε 

κάθε άλλη περίπτωση έχει µόνο ένα όνοµα: 

ΒΙΑΣΜΟΣ ! 

 

Συνάδελφοι, 

Η εποχή που ο «εχθρός» ήταν ακόµη µακριά, στα σύνορα, έχει περάσει. 

Η εποχή που ο καθένας από εµάς είχε «αναθέσει» την προάσπιση των νόµιµων 

συµφερόντων και των δικαίων του κλάδου σε ολίγους «εντεταλµένους» να φέρουν σε πέρας 

τον αγώνα εκ µέρους µας και για λογαριασµό µας, έχει περάσει. 

Η µάχη γίνεται πια σώµα µε σώµα, µέσα στα χαρακώµατα. Έγινε «προσωπική» για 

κάθε ένα από εµάς. Το βάρος των επιλογών και η ευθύνη είναι µεγάλη. Το Χρέος πρέπει να 

επιτελεστεί. Είµαστε προσωπικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για όσα θα κληροδοτήσουµε 

στην επόµενη γενιά. 

Σε αυτή τη µάχη, τα όπλα µας είναι η ΓΝΩΣΗ, η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και η 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ. ∆ε νοείται να υπάρχει εργαζόµενος που να µη γνωρίζει τα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις του. Πολύ περισσότερο, όταν αυτός είναι µορφωµένος, Εκπαιδευτικός ! 
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Γνωρίζουµε ότι το φορτίο είναι βαρύ. Γνωρίζουµε ότι το Υπουργείο µας «βοµβαρδίζει» 

συνεχώς µε χιλιάδες κείµενα, εντολές και νέες υποχρεώσεις, ώστε να µην έχουµε χρόνο να 

επεξεργαστούµε τίποτε. Συγχρόνως µας κατασυκοφαντεί ότι δήθεν δεν επιθυµούµε να 

αξιολογούµαστε, ενώ διατηρούµε το δικαίωµα να αξιολογούµε… 

Ωστόσο, αυτός ο έρηµος λαός περιµένει από εµάς µια υπεύθυνη και αξιοπρεπή στάση. 

∆ε συγχωρείται Άγνοια, ούτε Αδράνεια. 

∆ιαβάζουµε, ενηµερωνόµαστε, αντιστεκόµαστε στα πλαίσια που προβλέπει ο 

Νόµος. Έξυπνα ! 

Συνασπιζόµαστε και ενισχύουµε τη συλλογικότητα. Ο αγώνας είναι προσωπικός, 

αλλά κανένας δεν πρέπει να αποµονωθεί και να τον δώσει ΜΟΝΟΣ του! 

 

ΝΑΙ στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΟΧΙ στο ΦΙΑΣΚΟ 

ΝΑΙ στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ βούληση – ΟΧΙ στο ΒΙΑΣΜΟ 

 

ΝΑΙ στο ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ σχολείο – ΟΧΙ στον ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ  

 

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

 


