Βόλος 2/4/2014
Προς: Τα µέλη του Συλλόγου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No 14

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση της απόφασης της Δ.Ο.Ε. της 30-3-2014 σε σχέση µε τις
ενέργειες των συλλόγων διδασκόντων
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. µε την απόφασή του στις 30 Μαρτίου 2014, έπειτα από την
«επιστράτευση» που επέβαλε µε την εγκύκλιο της 24ης Μαρτίου ο Υπουργός Παιδείας,
κάλεσε τους συλλόγους διδασκόντων «...να επιβεβαιώσουν τη βούλησή τους να µη
στελεχώσουν εθελοντικά τις οµάδες εργασίας, να ολοκληρώσουν τη σύνταξη των
πρακτικών και να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους στον τοπικό Σύλλογο».
Στη συνέχεια οι «επιστρατευµένοι» διευθυντές των σχολικών µονάδων, αναγκαστικά,
ορίζουν τις οµάδες εργασίας.
Με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα, παρ. 2 του άρθρο 25 του Ν. 3528/2007
(όπως αναφέρει και η γνωµοδότηση της Νοµικού Συµβούλου της Δ.Ο.Ε.), « 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».
Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εξειδικεύοντας την απόφασή του,
καλεί τους συναδέλφους µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σύνταξης των
πρακτικών µε τα οποία αρνούνται την εθελοντική συγκρότηση των οµάδων εργασίας (
σχετικό υπόδειγµα έχει αποσταλεί), να προχωρήσουν στις παρακάτω ενέργειες :

•

Οι Διευθυντές αναγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή ότι « Έπειτα από

την υπ' αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,
συντάσσω την παρούσα πράξη µε την οποία προχωρώ στη σύσταση οµάδων
εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον
θεσµικό πλαίσιο, δεδοµένου ότι το άρθρο 39 παρ.5 του Καθηκοντολογίου έρχεται
σε ευθεία αντίθεση µε τη ρητή διάταξη της ιδίας Υπουργικής απόφασης, η οποία
αναθέτει αποκλειστικά και µόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρµοδιότητα
διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριµένη
περίπτωση δεν µπορεί να εφαρµοστεί, καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις
διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει
ήδη λάβει απόφαση επί του θέµατος, πράγµα, που βεβαίως σηµαίνει, ότι δεν
γεννάται ζήτηµα αδυναµίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο. (Σύµφωνα µε
την από 28-3-2014 γνωµοδότηση της νοµικής συµβούλου της Δ.Ο.Ε.)»
•

Μετά την πράξη ανάθεσης του Διευθυντή, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αφού
πάρουν αντίγραφο της πράξης, θα πρέπει να συντάξουν έγγραφο, συνολικά ή ο
καθένας χωριστά, το οποίο θα καταθέσουν στο Διευθυντή του σχολείου και θα
αναφέρει, «Κύριε Διευθυντά (ή Κυρία Διευθύντρια), έλαβα αντίγραφο της υπ'

αριθµόν ........... απόφασής σας µε την οποία µε ορίζετε µέλος οµάδας εργασίας της
Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρµοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο
σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέµατος. Με το
παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι θεωρώ την εντολή σας παράνοµη, ελλείψει
αρµοδιότητας, (Σύµφωνα µε την από 28-3-2014 γνωµοδότηση της νοµικής
συµβούλου της Δ.Ο.Ε.)και επιφυλάσσοµαι παντός νοµίµου δικαιώµατός µου».
Σηµειώνουµε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείµενο σε δύο αντίτυπα
ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθµός πρωτοκόλλου του σχολείου.
Είναι πολύ σηµαντικό οι Διευθυντές να διατυπώσουν οπωσδήποτε την παραπάνω
άποψη ώστε οι όποιες ευθύνες να βαρύνουν µόνο το Υπουργείο Παιδείας και όχι
τους ίδιους.
Η άσκηση του δικαιώµατος της αναφοράς σε περίπτωση που ο υπάλληλος θεωρεί ότι η
εντολή που έχει λάβει είναι παράνοµη, αποτελεί δικαίωµα και παράλληλα υποχρέωση
του υπαλλήλου (σύµφωνα µε τον Υπαλληλικό Κώδικα) και έτσι δεν µπορεί να θεωρηθεί
ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα.
Υπενθυµίζουµε ότι η Δ.Ο.Ε. έχει ήδη δώσει εντολή στη Νοµική της Σύµβουλο για
κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και θα
προχωρήσει σε επιλεγµένες νοµικού χαρακτήρα κινήσεις. Είναι απαραίτητο να τονίσουµε

ότι καµία κίνηση µεµονωµένη δεν πρέπει να πραγµατοποιηθεί παρά µόνο έπειτα από
συνεννόηση µε τη Δ.Ο.Ε.
Σχετικά µε το τι θα πρέπει να πράξουν οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί καθώς και οι
συνάδελφοι που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια σχολεία, το Δ.Σ. της
Δ.Ο.Ε. τονίζει ότι, προφανώς σκόπιµα, υπάρχει διάχυτη εκ µέρους της διοίκησης
ασάφεια και απουσία συγκεκριµένων οδηγιών µε αποτέλεσµα πολλοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύµβουλοι µε «υπερβάλλοντα ζήλο» να πιέζουν τους
εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση της συγκρότησης οµάδων εργασίας.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο υλικό της αξιολόγησης και συγκεκριµένα στον Τόµο
2: «Ανάλογα µε τον αριθµό των µελών του Συλλόγου Διδασκόντων, η διαδικασία της

γενικής εκτίµησης αναπτύσσεται µε την εργασία των συµµετεχόντων στην ολοµέλεια ή
και σε επιµέρους οµάδες εργασίας» και στον ίδιο Τόµο 2, σελίδα 15 παρ. 3.2 «Ένας
ολιγοµελής σύλλογος (για παράδειγµα ένα νηπιαγωγείο ή ένα µικρό δηµοτικό σχολείο)
είναι δυνατόν να εργαστεί ως µια οµάδα». Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
190089/Γ1/10-12-2013, αναφέρει ότι «οι σχολικές µονάδες της προσχολικής αγωγής

δεν υποχρεούνται στην υλοποίηση σχεδίων εργασίας ,εκτός και εάν το επιλέξουν µε
δική τους απόφαση».
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθέσιων σχολείων και
των νηπιαγωγείων δεν είναι υποχρεωµένοι να συγκροτήσουν οµάδες εργασίας (την
πραγµατοποίηση της γενικής εκτίµησης πραγµατοποιεί η ολοµέλεια του συλλόγου
διδασκόντων) ούτε και να προχωρήσουν στη σύνταξη σχεδίων εργασίας
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