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Απόφαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

για την «αξιολόγηση» 

 

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την Κυβέρνηση που 

συνεχίζοντας την αυταρχική και αντιλαϊκή πολιτική της, εμμένει στην 

κατασυκοφάντηση των εργαζόμενων στο Δημόσιο και του απεργιακού 

τους αγώνα, ενός αγώνα που έχει την καθολική συμμετοχή των 

υπαλλήλων, ενός αγώνα που υπερασπίζεται τα δημόσια και κοινωνικά 

αγαθά ενάντια στην πολιτική συρρίκνωσης και παράδοσής τους στο 

ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο. 

 

Έχουμε ήδη αποφασίσει τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μας για 

την ακύρωση στην πράξη του νόμου 4250/2014 με στόχο την κατάργησή 

του. Σε αυτήν την κατεύθυνση η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλες τις 

Ομοσπονδίες και τα Σωματεία να συνεχίσουν τον αγώνα.  

 

Να προκηρύξουν και μετά την 1η Νοεμβρίου νέα Απεργία – Αποχή 

από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στο Δημόσιο, 

τις διαδικασίες  επαναπροσδιορισμού με νέα κριτήρια της μετατροπής των 

συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 4250/14, καθώς και τις 

διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των 

εκπαιδευτικών, της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας του εκπαιδευτικού έργου.  

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, με βάση τις αποφάσεις των 

Ομοσπονδιών τους και των Γενικών Συνελεύσεων, συμμετέχοντας στην 

απεργία-αποχή από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

αξιολόγηση να υλοποιήσουν τα παραπάνω:  

 

1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιχειρείται από τις διοικήσεις να 

μοιραστούν νέα φύλλα αξιολόγησης, οι συνάδελφοι να τα παραδίδουν για 

μια φορά ακόμα ασυμπλήρωτα στα Σωματεία. 

2. Οι συνάδελφοι εισηγητές, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή,  να 

παραδίδουν τα φύλλα εισήγησης ασυμπλήρωτα στο Σωματείο. 
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(Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο, η εισήγηση αποτελεί είναι 

αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης-αρθρο 24-1 του Ν. 4250/14.) 

3. Οι συνάδελφοι αξιολογητές να μην κάνουν την τελική αξιολόγηση, 

να μη νομιμοποιήσουν με την υπογραφή τους τη δημιουργία της 

δεξαμενής των «άχρηστων» υπαλλήλων από την οποία θα «αντλούνται» 

απολύσεις. Να παραδώσουν και αυτοί τα φύλλα αξιολόγησης 

ασυμπλήρωτα στα Σωματεία. Να εναρμονιστούν με τη βούληση και την 

πρακτική της συντριπτικής πλειοψηφίας. 

4.  Όσοι συνάδελφοι απειλούνται από τις διοικήσεις ή τους ασκούνται 

πιέσεις να συμμετέχουν σε αξιολογήσεις, ή υφίστανται δυσμενείς 

επιπτώσεις λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία-αποχή, να 

καταγγέλλουν άμεσα αυτά τα περιστατικά στις Ομοσπονδίες τους και 

στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα πάρει τα ανάλογα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των παραπάνω κρουσμάτων.   

5.  Τέλος, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τις Ομοσπονδίες και τα 

Σωματεία να ενημερώσουν για την πορεία της απεργίας-αποχής σε κάθε 

χώρο, όσον αφορά τις εισηγήσεις και τις τελικές αξιολογήσεις.  

 

 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


