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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΜΕ (27/2/14)
Η αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών δεν θα περάσει

Η Γ.Σ.  των Προέδρων των ΕΛΜΕ χαιρετίζει  τους χιλιάδες συναδέλφους και  τα εκατοντάδες 
σχολεία  σε  όλη  τη  χώρα,  που  έχουν  πάρει  αποφάσεις  με  κάθε  τρόπο  ενάντια  στην 
αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση και τη συγκρότηση των ομάδων εργασίας. 

Είναι  φανερό  το  γεγονός  ότι  δεκάδες  χιλιάδες  εκπαιδευτικοί  αντιστέκονται  σθεναρά  στο 
«μινώταυρο» της ΑΕΕ και αυτό έχει αναγκάσει το Υπουργείο Παιδείας να κινητοποιήσει όλους 
τους μηχανισμούς του φόβου και της τρομοκρατίας, χρησιμοποιώντας τις πιο βάρβαρες διατάξεις 
του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ΔΥΚ). 

Είναι ωστόσο εξίσου σαφές, ότι οι πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας, οι πιέσεις των Δ/ντών 
Εκπ/σης, Περιφερειαρχών, τμήματος δ/ντών σχολικών μονάδων γίνονται και μπορεί να γίνουν 
κομμάτια και θρύψαλα από τη μαζική αντίσταση των συλλόγων διδασκόντων. 

Καλούμε τους συναδέλφους και  να μην υποκύψουν στις πιέσεις  του Υπ.  Παιδείας και  του 
διοικητικού μηχανισμού.

Η  Γ.Σ.  των  προέδρων  των  ΕΛΜΕ  δηλώνει  προς  κάθε  κατεύθυνση,  ότι  το  οργανωμένο 
συνδικαλιστικό  κίνημα  θα  πάρει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα,  ώστε  να  πέσει  στο  κενό  κάθε 
προσπάθεια  εκφοβισμού  και  τρομοκράτησης.  Καλούμε  τους  συναδέλφους  με  όλους  τους 
δυνατούς τρόπους να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην αυτοαξιολόγηση - αξιολόγηση και να 
μην  συγκροτήσουν  ομάδες  εργασίας.  Σε  κάθε  περίπτωση  ξεκαθαρίζουμε  ότι  δεν  είναι 
υποχρεωτική  η  συμμετοχή  στις  ομάδες.  Οι  ΕΛΜΕ  σε  όλη  την  Ελλάδα  συσπειρώνοντας  τους  
συναδέλφους σε κάθε σχολείο θα βάλουν φραγμό στις πρακτικές αυταρχισμού και εκφοβισμού 
των  στελεχών  της  διοίκησης  (δ/ντών  –  σχολικών  συμβούλων)  καταγγέλλοντας  αυτές  τις 
συμπεριφορές στην εκπαιδευτική κοινότητα και καλώντας τους να λογοδοτήσουν στις γενικές 
συνελεύσεις.
• Συνεχίζουμε τη μάχη, για να μην περάσει η αυτοαξιολόγηση στα σχολεία.
• Να αρνηθούμε τις εντολές τους, να μπλοκάρουμε τα σχέδιά τους, να τους εξαναγκάσουμε σε 

υποχώρηση.
• Όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις εναντίωσης στην αυτοαξιολόγηση και με 

πρακτικό να αρνηθούμε τη συγκρότηση και τη συμμετοχή μας στις ομάδες εργασίας.
• Ανοίγουμε τη συζήτηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές, τους γονείς, με όλους 

τους  εργαζόμενους  σε  δημόσιο  και  ιδιωτικό  τομέα,  για  την  υπεράσπιση  των  κοινωνικών 
αγαθών, για το σχολείο των αναγκών και των οραμάτων της νεολαίας και του λαού. 

Η Γενική Συνέλευση των 
Προέδρων των ΕΛΜΕ
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