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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

κε  Περιφερειακζ Διευκυντι, 

Με ζκπλθξθ πλθροφορθκικαμε το ζγγραφο που απευκφνατε ςτα προςωπικά  emails των 
υπαλλιλων τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και μεταξφ άλλων 
τουσ ηθτάτε να ςτείλουν ςτο δικό ςασ email, απολογιςμό για τθ χρονιά που πζραςε και 
προγραμματιςμό για τθ νζα ςχολικι χρονιά, ςτο πλαίςια τθσ βελτίωςθσ των υπθρεςιών τθσ 
υπθρεςίασ, όπωσ διατείνεςτε.  

Αντιπαρερχόμενοι  τον <<καινοτόμο>> τρόπο διοίκθςθσ  που ειςάγετε με τα προςωπικά 
emails  για άκρωσ υπθρεςιακά κζματα, κα κζλαμε να ςασ υπενκυμίςουμε ότι τόςο θ ΑΔΕΔΥ, όςο και 
θ ΠΟΣΥΠ με εξώδικθ διλωςθ τθσ από τισ 06 Απριλίου 2017, ζχουν  προκθρφξει Απεργία – Αποχι από 
όλεσ τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ςτισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ.  

 Ζτςι απεργοφμε και απζχουμε από κάκε διαδικαςία ι ενζργεια που ςυνδζεται με τθ 
διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι και το δικό ςασ αίτθμα προσ τουσ ςυναδζλφουσ  τθσ 
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ, διότι θ καταγραφι από τα τμιματα του απολογιςμοφ και του 
προγραμματιςμοφ των εργαςιών τουσ, αποτελεί ουςιαςτικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 
Επίςθσ  ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία δεν είςτε αξιολογθτισ των υπαλλιλων τθσ 
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ, αλλά μόνον των Προϊςταμζνων τθσ. 

Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ να ςυνεχίςουν την Απεργία – Αποχή και προσ το δικό 
ςασ αίτημα. 

Τζλοσ κα κζλαμε να μασ ενθμερώςετε για τθν Υπθρεςία που προΐςταςτε, τθν  ςτοχοκεςία που 
κζςατε για τα τμιματα, αν υπάρχει κακθκοντολόγιο αλλά και τα περιγράμματα των κζςεων εργαςίασ 
των υπαλλιλων. 

Εκείνο δε, που μασ κάνει τθ μεγαλφτερθ εντφπωςθ, είναι ότι προςπακείτε, μετά τθν κακολικι 
ςχεδόν ςυμμετοχι των υπθρεςιών και των υπαλλιλων του Δθμοςίου και του Υπουργείου μασ, ςτθν 
απεργία-αποχι από κάκε διαδικαςία αξιολόγθςθσ, να τθν ειςάγετε με πλάγια μζςα ςτθν υπθρεςία 
ςασ και μάλιςτα όταν ςτο βιογραφικό ςασ ςθμείωμα επαίρεςτε ότι ωσ Διευκυντισ Σχολείου 
αρνθκικατε να ςυμμετάςχετε ςτθν προθγοφμενθ αξιολόγθςθ! 
Αλικεια τι άλλαξε τώρα;  
Μιπωσ τώρα εκπροςωπείτε  τθ  διοίκθςθ και μάλιςτα από δοτι κζςθ; 
Σίγουρα τζτοιεσ  πρακτικζσ  και ςυμπεριφορζσ τθσ διοίκθςθσ, ιδθ τισ ζχουμε αξιολογιςει οι 
εργαηόμενοι! 
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