
 

           Πύργος 31/3/2014 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης  

Η γενική συνέλευση της ΕΛΜΕ Ηλείας αποφάσισε τα εξής: 

1. Καταγγέλλει την απαράδεκτη πρακτική ορισμένων Σχολικών Συμβούλων που ζητούν 

πρακτικά των συλλόγων από διευθυντές σχολικών μονάδων και ονόματα συναδέλφων 

που δεν συναινούν στη συμμετοχή σε ομάδες για την αυτοαξιολόγηση. Η απάντηση 

του κλάδου θα είναι αμείλικτη και θα προσωποποιηθούν οι καταγγελίες  σε όσους 

αντιστρατεύονται την συλλογική απόφαση του κλάδου. 

2. Καλεί όσους συλλόγους δεν έχουν ακόμα συνεδριάσει να το πράξουν άμεσα και να 

αποφασίσουν στα πλαίσια των θέσεων του κλάδου την αντίθεσή τους στην 

αυτοαξιολόγηση και τη συγκρότηση ομάδων. Η συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση 

δεν είναι υποχρεωτική.  

3. Καλεί τους εκπαιδευτικούς να στηρίξουν τις αποφάσεις των συλλόγων και  να μην 

αποδεχθούν τη νομιμότητα της απαράδεκτης εγκυκλίου που καταστρατηγεί το 

κυρίαρχο όργανο του σχολείου που είναι ο σύλλογος διδασκόντων. Για το ζήτημα αυτό 

άλλωστε κατατέθηκε από την ΟΛΜΕ εξώδικο στον υπουργό παιδείας που αποτελεί 

ταυτόχρονα και νομικό οπλοστάσιο για όλους τους συναδέλφους και για τους 

διευθυντές. 
άξζξν 11 Ν.1566/1985 πξνβιέπεηαη όηη «…ΣΤ’ Σύιινγνη δηδαζθόληωλ. 1. Ο ζύιινγνο δηδαζθόληωλ θάζε ζρνιείνπ απνηειείηαη από όινπο ηνπο 

δηδάζθνληεο ζην ζρνιείν κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη έρεη ωο πξόεδξν ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ…….. 3. Ο ζύιινγνο δηδαζθόληωλ απνηειεί 

ζπιινγηθό όξγαλν γηα ηε ράξαμε θαηεπζύλζεωλ γηα ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ………….. Ιεξαξρεί ηηο ζρνιηθέο αλάγθεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπο. Αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην 

δηδαθηηθό πξνζωπηθό θαη ηνπο θνηλωληθνύο θνξείο ηνπ ηόπνπ. Μπνξεί λα απνθαζίζεη ην ρωξηζκό ηωλ κειώλ ηνπ ζε ηνκείο γλώζεωλ, κε ζηόρν ηνλ 

θαιύηεξν ζπληνληζκό ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδωλ. 4. Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόληωλ, νη εηδηθόηεξεο 

αξκνδηόηεηέο ηνπ θαη ηα εηδηθά ζέκαηα, ζηε ζπδήηεζε ηωλ νπνίωλ παξίζηαληαη εθπξόζωπνη ηωλ καζεηώλ, νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ. 

4. Δε δεχόμαστε καμία σύγκλιση συλλόγου για την ανάθεση ομάδων από το διευθυντή 

στα πλαίσια της 3ης εγκυκλίου. Καμία απόφαση συλλόγου δεν πρέπει να 

νομιμοποιήσει την διαδικασία ανάθεσης. Οι διευθυντές έχουν δικό τους πρακτικό 

και εκεί μόνο μπορούν να αναγράψουν τις όποιες δικές τους αποφάσεις-

αναθέσεις. 

Τη διαδικασία ανάθεσης τη θεωρούμε παράνομη α) γιατί καταστρατηγεί την απόφαση 

του συλλόγου διδασκόντων (ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Γ1 ΦΔΚ Β 1340 2002 «Αξκνδηόηεηα πξνϊζηακέλωλ, δηεπζπληώλ, 

ππνδ/ληώλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ θαη ΣΔΚ».  Σην άξζξν 37 (Σύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Σπιιόγνπ ηωλ Γηδαζθόληωλ (Σ.Γ.)) παξ.15. Οη 

απνθάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ ηωλ Δηδαζθόληωλ ιακβάλνληαη πάληνηε κέζα ζηα όξηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ, είλαη δεζκεπηηθέο γηα 

όινπο, ζύκθωλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη πινπνηνύληαη κε επζύλε ηνπ Δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ). 

και β) γιατί στηρίζει την ανάθεση  συγκρότησης ομάδων από το διευθυντή  σε λάθος    

νομικό πλαίσιο. 

απόσπασμα εξώδικου ΟΛΜΕ  



ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 15 ηεο  Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, ηελ νπνία επηθαιείηαη ην Υπνπξγείν, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηελ αξκνδηόηεηα ηωλ 

νξγάλωλ (από ην Σύιινγν ζηνλ Γηεπζπληή) αθελόο είλαη άζρεηε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο (αθνύ αλαθέξεηαη ζε θαηαλνκή καζεκάηωλ θαη 

ηάμεωλ θαη ζηελ αλάζεζε εξγαζηώλ ελ γέλεη ζηνλ ζρνιείν) θαη αθεηέξνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ξεηή εηδηθή δηάηαμε (ην άξζξν 38 ηεο ίδηαο  

απνθάζεωο) θαη ζπλεπεία απηνύ δελ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηελ ππό θξίζε πεξίπηωζε. «Η αξκνδηόηεηα πνπ έρεη αλαηεζεί ζε νξηζκέλν όξγαλν δελ 

κπνξεί λόκηκα λα αζθεζεί από άιιν όξγαλν, αθόκε θαη αλώηεξν ηνπ αξκνδίνπ, εθηόο θαη εάλ ππάξρεη ξεηή αληίζεηε δηάηαμε» (Δ. Σπειηωηόπνπινπ 

Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ ζει. 154 επ.), πξάγκα, πνπ βεβαίωο δελ ζπληξέρεη ζηελ επίκαρε πεξίπηωζε. Άξα ζε πεξίπηωζε  παξάλνκεο 

κεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο, ην όξγαλν, ζην νπνίν απηή κεηαβηβάζηεθε δελ θαζίζηαηαη αξκόδην θαη νη πξάμεηο ηνπ πάζρνπλ από αθπξόηεηα (ΣηΔ 

367/1993, 2179/1987). Δίλαη ζπλεπεία απηνύ, παληειώο εζθαικέλε ε εγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ, δηα ηεο νπνίαο επηρεηξεί λα εμέιζεη από ην αδηέμνδν 

ηεο κε ζύζηαζεο νκάδωλ έξγνπ. 

5. Στηρίζουμε τους διευθυντές που υπερασπίζονται τη δημοκρατική λειτουργία στο 

σχολείο, τους καλούμε να στηρίξουν τις αποφάσεις των συλλόγων τους και να 

στηριχθούν  σε αυτές. Η γενική συνέλευση καλεί τους διευθυντές να 

ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Δ.Σ της ΕΛΜΕ (Τρίτη 7:00μμ στα γραφεία 

της ΕΛΜΕ) και να συμβάλλουν θετικά στη συλλογική απόφαση αντίστασης του 

κλάδου.   

6. Θα καταγγείλουμε άμεσα και επώνυμα πρακτικές διευθυντών που θα επιχειρήσουν 

να καταστρατηγήσουν τις ειλημμένες αποφάσεις του συλλόγου τους και θα αναθέσουν 

σε συναδέλφους τη συμμετοχή σε ομάδες όταν αυτοί δεν το επιθυμούν. Καμία 

ανάθεση δεν μπορεί να γίνει δεκτή δεδομένης της μη-υποχρεωτικότητας που 

παραδέχθηκε έμμεσα ακόμα και το υπουργείο.  
Απόσπασμα γνωμοδοτικού σημειώματος Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ 

Β) Οι Διευθυντζσ των ςχολικών μονάδων, που καλοφνται να εκτελζςουν μια παράνομη εντολή, οφείλουν να 

αναφζρουν την αντίθεςη τουσ ςτην παράνομη τοφτη εντολή. Πρζπει δε να καταςτεί ςαφζσ, ότι η εκτζλεςη 

παρανόμων εντολών εκ μζρουσ τουσ χωρίσ δήλωςη τησ αντίθεςησ τουσ δεν τουσ απαλλάςςει από (προςωπικζσ και 

υπηρεςιακζσ) ευθφνεσ. 

7. Αν μας ανατεθεί από το διευθυντή συμμετοχή σε ομάδα εργασίας τότε: α) 

ενημερώνουμε ότι δεν επιθυμούμε να συμμετέχουμε  γιατί είναι αντίθετο στη 

απόφαση του συλλόγου μας και της Ομοσπονδίας που κρίνει την ανάθεση παράνομη 

έχοντας καταθέσει και εξώδικο προς τον υπουργό παιδείας, β) ενημερώνουμε την 

ΕΛΜΕ, γ) ζητάμε επισήμως (γραπτώς) να μας δοθεί γραπτή διαταγή(με το νομικό 

πλαίσιο) που μας «υποχρεώνει» να μετέχουμε σε ομάδα εργασίας  δηλώνοντας 

ταυτόχρονα την  ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ενώπιον πάσης 

αρμοδίας εθνικής και κοινοτικής δικαστικής και διοικητικής αρχής. 
Απόσπασμα γνωμοδοτικού σημειώματος Νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ 

Με δεδομζνο, ότι η εγκφκλιοσ του Υπουργείου Παιδείασ προβαίνει ςε ερμηνεία διατάξεων νόμου, φρονώ, ότι οι ενζργειεσ τησ 

διοικήςεωσ θα πρζπει να θεωρηθοφν παράνομεσ, με αποτζλεςμα οι υπάλληλοι να πρζπει να τισ εκτελζςουν, αναφζροντασ 

παράλληλα τουσ λόγουσ, για την οποία τισ θεωροφν παράνομεσ. 

(Γ) Οι εκπαιδευτικοί, που θα οριςτοφν ςτισ ομάδεσ ζργου, δικαιοφνται: (α) να αναφζρουν την αντίθεςη τουσ ςτην ωσ άνω παράνομη 

ςφςταςη των ομάδων ζργου είτε ατομικά είτε με πρακτικά του ςυλλόγου διδαςκόντων (β) να αρνηθοφν να παρζχουν ζργο εκτόσ του 

ωραρίου εργαςίασ τουσ. Σε κάθε περίπτωςη, είναι εξαιρετικά αμφίβολη η δυνατότητα ολοκλήρωςησ των πολφπλοκων διαδικαςιών 

τησ αυτοαξιολόγηςησ, με ομάδεσ ζργου, που θα λειτουργοφν εντόσ ωραρίου, πράγμα, που ςτην πράξη αποδυναμώνει ουςιαςτικά τισ 

απαιτήςεισ του Υπουργείου. 

8. Αν στο σχολείο μας γίνει από το διευθυντή υποχρεωτική ανάθεση εργασιών τότε με το 

1/3 των υπογραφών των συναδέλφων ζητούμε σύγκλιση συλλόγου διδασκόντων και 

συλλογικά δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην παράτυπη διαδικασία της ανάθεσης 

γιατί καταστρατηγεί την απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.     

9. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αποφάσεις μειοψηφιών ή υποχρεωτικών αναθέσεων 

προσπαθήσουν να λειτουργήσουν ομάδες εργασίας σε αντίθεση με την ελεύθερη 

βούληση του συλλόγου, τα αποτελέσματά των εργασιών τους είναι υποχρεωτικό να 

εγκριθούν από την ολομέλεια του συλλόγου όπου και θα καταψηφιστούν στη βάση 

των συλλογικών αποφάσεων του κλάδου μας. 

ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ 


