ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ι. Επί ηος επωηήμαηορ, πος εηέθη.
Μεηά ηελ πξφζθαηε αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 8 ηνπ λ. 1566/1985 κέζσ
ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 245 ηνπ λ.4512/2018, θαζίζηαηαη πιένλ ππνρξεσηηθή ε
παξακνλή ζην ζρνιείν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, πέξα απφ ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο κέρξη
ηελ ζπκπιήξσζε έμε σξψλ εκεξεζίσλ ή ηξηάληα σξψλ εβδνκαδηαίσο; Πνηα επηξξνή
αζθεί ζην εξψηεκα ε ππ' αξ. πξ. 14181/ΓΓ4/26-1-2018 εγθχθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ;
ΙΙ. Επί ηων εθαπμοζηέων διαηάξεων.
Τν άξζξν 245 ηνπ λ. 4512/2018 πξνέβιεςε, "Η παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.
1566/1985 (Α` 167) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «8. Οι εκπαιδεςηικοί ηυν ζσολείυν ηηρ
ππυηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ παπαμένοςν ςποσπεωηικά ζηο ζσολείο
ηοςρ ζηιρ επγάζιμερ ημέπερ, πέπα από ηιρ ώπερ διδαζκαλίαρ, όσι όμωρ πέπα από έξι (6)
ώπερ ηην ημέπα ή ηπιάνηα (30) ώπερ ηην εβδομάδα και με ηην επιθύλαξη ηηρ
παπαγπάθος 2 ηος Κεθαλαίος ΣΤ` ηος άπθπος 11, για ηην πποζθοπά και άλλυν
ςπηπεζιών πος αναηίθενηαι από ηα όπγανα διοίκηζηρ ηος ζσολείος και ζςνδέονηαι με
ηο γενικόηεπο εκπαιδεςηικό έπγο, όπυρ η πποεηοιμαζία ηος εποπηικού εκπαιδεςηικού
ςλικού και ηυν επγαζηηπιακών αζκήζευν, η διόπθυζη επγαζιών και διαγυνιζμάηυν, η
καηασώπηζη-ενημέπυζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηυν μαθηηών, η ζςμμεηοσή ζηην πποεηοιμαζία
και ηην ππαγμαηοποίηζη εοπηαζηικών, αθληηικών και πολιηιζηικών εκδηλώζευν, ο
ππογπαμμαηιζμόρ και η αποηίμηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος, η επικοινυνία με δομέρ
ςποζηήπιξηρ ηος εκπαιδεςηικού έπγος, η ζςνεπγαζία με εκπαιδεςηικούρ πος διδάζκοςν
ζηο ίδιο ημήμα ή πος διδάζκοςν ηα ίδια γνυζηικά ανηικείμενα, οι παιδαγυγικέρ
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ζςνανηήζειρ για ηην καηάπηιζη ομαδικών ή εξαηομικεςμένυν ππογπαμμάηυν ςποζηήπιξηρ
ζςγκεκπιμένυν μαθηηικών ομάδυν ή μαθηηών, η επίβλετη ζσολικών γεςμάηυν, η
ενημέπυζη ηυν γονέυν και κηδεμόνυν, η ηήπηζη βιβλίυν ηος ζσολείος και η εκηέλεζη
διοικηηικών επγαζιών. [..]".
Η πξνγελέζηεξε δηαηχπσζε ηνπ σο άλσ άξζξνπ ήηαλ ε εμήο: "8. Όλοι οι
εκπαιδεςηικοί ηυν ζσολείυν ηηρ ππυηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ παπαμένοςν ςποσπεωηικά
ζηο ζσολείο ηοςρ ζηιρ επγάζιμερ ημέπερ, πέπα από ηιρ ώπερ διδαζκαλίαρ, για ηην
πποζθοπά και άλλυν ςπηπεζιών, πος ζςνδέονηαι με ηο γενικόηεπο εκπαιδεςηικό έπγο,
όπυρ ζςμμεηοσή ζε γιοπηαζηικέρ, αθληηικέρ και πολιηιζηικέρ εκδηλώζειρ, ενημέπυζη ηυν
γονέυν και κηδεμόνυν, ηήπηζη βιβλίυν ηος ζσολείος και εκηέλεζη διοικηηικών επγαζιών.
Κάθε εκπαιδεςηικόρ παπαμένει ςποσπεωηικά ζηο ζσολείο, ζηιρ επγάζιμερ μέπερ πέπα
από ηιρ ώπερ διδαζκαλίαρ, για ηην εκηέλεζη ζςγκεκπιμένος έπγος πος ηος έσει
αναηεθεί από ηα όπγανα διοίκηζηρ ηος ζσολείος όσι όμωρ πέπα από έξι (6) ώπερ ηην
ημέπα ή ηπιάνηα (30) ώπερ ηην εβδομάδα, με ηην επιθύλαξη ηηρ παπαγπάθος 2 ηηρ
πεπίπηυζηρ ΣΤ ` ηος άπθπος 11 [..]".
Απφ ηελ ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ησλ δχν δηαηάμεσλ, ήηνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξ.
13 παξ. 8 ηνπ λ.1566/1985 θαη ηεο ίδηαο δηάηαμεο κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ην άξ.
245 ηνπ λ.4512/2018, πξνθχπηνπλ εμαηξεηηθά ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πξνθεηκέλνπ λα
δνζεί κηα αζθαιήο απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ εηέζε. Έηζη θαη νη δχν δηαηάμεηο θάλνπλ
ιφγν γηα ππνρξεσηηθή παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν κεηά ηελ ζπκπιήξσζε
ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, όσι πέπαν ηων 6 ωπών ημεπηζίωρ και όσι πέπαν ηων 30
ωπών εβδομαδιαίωρ. Απφ ηελ δηαηχπσζε απηή επθφισο θαηαλνεί θαλείο, φηη ν λφκνο δελ
πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή παξακνλή ζην ζρνιείν γηα 30 ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη γηα 6
ψξεο εκεξεζίσο. Αληηζέησο, κέζσ θαη ησλ δχν δηαηάμεσλ ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε θαίλεηαη
λα είλαη λα νξίζεη ην κέγηζην ησλ σξψλ, θαηά ηηο νπνίεο έλαο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
ππνρξεσζεί λα παξακείλεη ζην ζρνιείν αλά εκέξα ή αλά εβδνκάδα. Δάλ ν λνκνζέηεο
επεδίσθε λα ζεζπίζεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνρξεσηηθφ σξάξην 30 σξψλ εβδνκαδηαίσο θαη
6 σξψλ εκεξεζίσο, ηφηε ε δηαηχπσζε ηελ νπνία ζα επέιεγε ζα ήηαλ πξνθαλψο
δηαθνξνπνηεκέλε, αθνχ ζα παξέιεηπε ηελ θξάζε "φρη πέξαλ" θαη ζα πξνέβιεπε επζέσο
ππνρξεσηηθή παξακνλή έμη σξψλ ηελ εκέξα θαη 30 ηελ εβδνκάδα.
Ακθφηεξεο νη δηαηάμεηο, εθιακβάλνπλ σο θχξην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ην
δηδαθηηθφ έξγν θαη ζθνπνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζε
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άιιεο ζπλαθείο κελ αιιά κε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Καηά ηνχην ε αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζπλαθψλ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ή ηελ δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ζρνιείνπ είλαη επηηξεπηή θαη αληηζηνίρσο ζεζπίδεηαη ππνρξέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα
παξνρή πξφζζεηεο κε δηδαθηηθήο εξγαζίαο, ππφ ηελ αλαγθαία σζηφζν πξνυπφζεζε ηεο
κε ππέξβαζεο ησλ νξίσλ, πνπ ξεηψο ζέηεη ν λφκνο ήηνη ησλ 6 σξψλ εκεξεζίσο θαη ησλ
30 σξψλ εβδνκαδηαίσο. Ακθφηεξεο, σζηφζν, νη δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ κε απφιπηε
ειαζηηθφηεηα ηελ πξνζθνξά πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζπλαθψλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, αθνχ ηα φξγαλα δηνηθήζεσο ηνπ ζρνιείνπ, θαηά ην κέηξν ηεο εθάζηνηε
αξκνδηφηεηάο ηνπο, απνθαζίδνπλ ηελ αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ κε δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ
πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηα εθηειέζνπλ. Σθνπφο,
σζηφζν, ακθφηεξσλ ησλ δηαηάμεσλ δελ είλαη ε ζέζπηζε σξαξίνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
αιιά ε πξφβιεςε, φηη πέξαλ ησλ θπξίσλ θαζεθφλησλ απηψλ, ήηνη ησλ δηδαθηηθψλ, απηνί
ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ πξφζζεην έξγν, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ελ γέλεη εθπαηδεπηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξαηεξεί θαλείο, φηη ε απαξίζκεζε ησλ πξφζζεησλ
αξκνδηνηήησλ, πνπ κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε εθπαηδεπηηθνχο είλαη ελδεηθηηθή θαη φρη
απνθιεηζηηθή αθνχ θαη νη δχν δηαηάμεηο θάλνπλ ρξήζε ηεο ιέμεσο "φπσο". Σεκαληηθή
δηαθνξνπνίεζε, σζηφζν, παξαηεξεί θαλείο κεηαμχ ηεο αληηθαηαζηαζείζαο δηαηάμεσο θαη
ηεο ηζρχνπζαο αλαθνξηθά κε ηελ ελδεηθηηθή απαξίζκεζε ησλ εξγαζηψλ, πνπ κπνξνχλ
πξνζζέησο λα αλαηίζεληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, ελψ ζηελ πξνγελέζηεξε δηάηαμε
πξνβιέπνληαλ σο πξφζζεηεο εξγαζίεο "ζςμμεηοσή ζε γιοπηαζηικέρ, αθληηικέρ και
πολιηιζηικέρ εκδηλώζειρ, ενημέπυζη ηυν γονέυν και κηδεμόνυν, ηήπηζη βιβλίυν ηος
ζσολείος και εκηέλεζη διοικηηικών επγαζιών" πιένλ ν θαηάινγνο απηψλ γίλεηαη
καθξνζθειήο θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά αξκνδηνηήησλ "όπυρ η πποεηοιμαζία ηος
εποπηικού εκπαιδεςηικού ςλικού και ηυν επγαζηηπιακών αζκήζευν, η διόπθυζη επγαζιών
και διαγυνιζμάηυν, η καηασώπηζη-ενημέπυζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηυν μαθηηών, η
ζςμμεηοσή ζηην πποεηοιμαζία και ηην ππαγμαηοποίηζη εοπηαζηικών, αθληηικών και
πολιηιζηικών εκδηλώζευν, ο ππογπαμμαηιζμόρ και η αποηίμηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος,
η επικοινυνία με δομέρ ςποζηήπιξηρ ηος εκπαιδεςηικού έπγος, η ζςνεπγαζία με
εκπαιδεςηικούρ πος διδάζκοςν ζηο ίδιο ημήμα ή πος διδάζκοςν ηα ίδια γνυζηικά
ανηικείμενα, οι παιδαγυγικέρ ζςνανηήζειρ για ηην καηάπηιζη ομαδικών ή εξαηομικεςμένυν
ππογπαμμάηυν ςποζηήπιξηρ ζςγκεκπιμένυν μαθηηικών ομάδυν ή μαθηηών, η επίβλετη

3

ζσολικών γεςμάηυν, η ενημέπυζη ηυν γονέυν και κηδεμόνυν, η ηήπηζη βιβλίυν ηος
ζσολείος και η εκηέλεζη διοικηηικών επγαζιών". Φσξίο ακθηβνιία, σζηφζν, αθφκα θαη
βάζεη ηεο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεσο ηνπ άξ. 13 παξ. 8 ηνπ λ.1566/1985 πνιιέο εξγαζίεο,
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ
ζηελ ππνρξέσζε γηα παξνρή πξφζζεηεο εξγαζίαο, αθνχ ε απαξίζκεζε ήηαλ ελδεηθηηθή
θαη ε έλλνηα ησλ "δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ " κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη κηα κεγάιε ζεηξά
δξάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Βεβαίσο, ε
απαξίζκεζε ησλ ελδεηθηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ κπνξνχλ λα αλαηίζεληαη ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο είλαη πιένλ ηφζν γεληθή πνπ δπλεηηθά, αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ησλ
νξγάλσλ δηνηθήζεσο ηνπ Σρνιείνπ, κπνξνχλ λα απνιήμνπλ ζηελ αχμεζε ησλ σξψλ
απαζρφιεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηεί, ρσξίο θάηη ηέηνην
λα απνηειεί επζέσο ηελ επηδίσμε ηνπ λνκνζέηε θαη ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία ηέηνηα
πξφβιεςε λα πξνθχπηεη απφ ηελ γξακκαηηθή θαη ηεινινγηθή εξκελεία ηνπ λφκνπ.
Σε θακία, σζηφζν, πεξίπησζε δελ εηζαγφηαλ, κέζσ ηεο πξνγελέζηεξεο
δηαηχπσζεο ηνπ αξ. 13 παξ.8 ηνπ λ.1566/1985 αιιά νχηε θαη κέζσ ηεο ηζρχνπζαο
δηαηάμεσο, ππνρξέσζε παξακνλήο ζηελ ζρνιηθή κνλάδα γηα 6 ψξεο εκεξεζίσο ή 30 ψξεο
εβδνκαδηαίσο, φηαλ κάιηζηα απηή ε παξακνλή δελ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα,
πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ έξγν, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ην λφκν. Μηα
ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα νδεγνχζε ζην άηνπν λα πξέπεη λα παξακείλεη εθπαηδεπηηθφο ζηελ
ζρνιηθή κνλάδα ζπλνιηθά 6 ψξεο εκεξεζίσο, ρσξίο ηελ ίδηα ζηηγκή λα ηνπ έρνπλ αλαηεζεί
ζπγθεθξηκέλεο πξφζζεηεο εξγαζίεο θαη ρσξίο λα έρεη λα απαζρνιεζεί κε νηηδήπνηε. Μία
ηέηνηα αληίιεςε, σζηφζν, δελ ήηαλ εληφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ λνκνζέηε, φπσο απηφο ξεηψο
εθθξάζηεθε ζηελ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ επίκαρνπ άξζξνπ.
Σηηο 26-1-2018 εθδφζεθε ε ππ' αξ. 14181/ΓΓ4/26-1-2018 εγθχθιηνο ηνπ
Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:
"1. Οι εκπαιδεςηικοί ηυν ζσολείυν Ππυηοβάθμιαρ και Δεςηεποβάθμιαρ
Εκπαίδεςζηρ παπαμένοςν ςποσπευηικά ζηο ζσολείο ηοςρ ζηιρ επγάζιμερ ημέπερ, πέπα
από ηιρ ώπερ διδαζκαλίαρ όπυρ αςηέρ πποβλέπονηαι από ηιρ κείμενερ διαηάξειρ, όσι όμυρ
πέπα από έξι (6) ώπερ ηην ημέπα ή ηπιάνηα (30) ώπερ ηην εβδομάδα. 2.

Σηοςρ

εκπαιδεςηικούρ αναηίθενηαι από ηα όπγανα διοίκηζηρ ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ ςπηπεζίερ
πος ζςνδέονηαι με ηο γενικόηεπο εκπαιδεςηικό έπγο, όπυρ η πποεηοιμαζία ηος εποπηικού
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εκπαιδεςηικού ςλικού και ηυν επγαζηηπιακών αζκήζευν, η διόπθυζη επγαζιών και
διαγυνιζμάηυν, η καηασώπηζη-ενημέπυζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηυν μαθηηών, η ζςμμεηοσή
ζηην πποεηοιμαζία και ηην ππαγμαηοποίηζη εοπηαζηικών, αθληηικών και πολιηιζηικών
εκδηλώζευν, ο ππογπαμμαηιζμόρ και η αποηίμηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος, η
επικοινυνία με δομέρ ςποζηήπιξηρ ηος εκπαιδεςηικού έπγος, η ζςνεπγαζία με
εκπαιδεςηικούρ πος διδάζκοςν ζηο ίδιο ημήμα ή πος διδάζκοςν ηα ίδια γνυζηικά
ανηικείμενα, οι παιδαγυγικέρ ζςνανηήζειρ για ηην καηάπηιζη ομαδικών ή εξαηομικεςμένυν
ππογπαμμάηυν ςποζηήπιξηρ ζςγκεκπιμένυν μαθηηικών ομάδυν ή μαθηηών, η επίβλετη
ζσολικών γεςμάηυν, η ενημέπυζη ηυν γονέυν και κηδεμόνυν, η ηήπηζη βιβλίυν ηος
ζσολείος και η εκηέλεζη διοικηηικών επγαζιών".
Καη' αξρήλ, είλαη πξνθαλέο αθφκα θαη ζε φζνπο δελ δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο
λνκηθέο γλψζεηο, φηη κία εγθχθιηνο ζθνπφ έρεη λα εξκελεχζεη ηνλ λφκν θαη ζε θακία
πεξίπησζε λα κεηαβάιιεη ην πεξηερφκελφ ηνπ ή λα αιιάμεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Γεδνκέλνπ
δε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθπθιίσλ, ζε πεξίπησζε, πνπ κία εγθχθιηνο πεξηέρεη ξπζκίζεηο
δηαθνξεηηθέο απφ ηνλ λφκν ηφηε πξνθαλψο ππεξηζρχεη ε δηάηαμε λφκνπ, ε νπνία δηαζέηεη
αλψηεξε ηππηθή ηζρχ.
Σηελ επίκαρε εγθχθιην, παξαηεξείηαη κία αηζζεηή δηαθνξνπνίεζε έλαληη ηεο
δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 245 ηνπ λ. 4512/2018, ε νπνία δελ είλαη ζαθέο εάλ νθείιεηαη ζε
πξφζεζε ηεο δηνηθήζεσο λα επηβάιιεη "δηα ηεο πιαγίνπ" ηελ ηήξεζε 30ψξνπ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ή ζε θαθή θαη αλεπηηπρή δηαηχπσζε ηεο εγθπθιίνπ, ε νπνία
πξνζπαζψληαο λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ην λφκν, "έθνςε" ηελ ινγηθή ζπλέρεηα ηεο
θξάζεσο απηνχ, κε απνηέιεζκα ην λφεκα πνπ εμάγεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθφ. Σε θάζε
πεξίπησζε, αθφκε θαη κε ηελ σο άλσ αλεπηηπρή δηαηχπσζε, ην πεξηερφκελν ηεο εγθπθιίνπ
δελ θαίλεηαη λα εηζάγεη επζέσο ππνρξέσζε ηήξεζεο 30σξνπ, αθνχ θαη ε εγθχθιηνο θάλεη
ρξήζε ησλ φξσλ «κέρξη 6 ψξεο εκεξεζίσο θαη κέρξη 30 ψξεο εβδνκαδηαίσο». Αληηζέησο, ν
λφκνο, φπσο θαη αλσηέξσ εθηέζεθε, ζπλδέεη άκεζα ηελ παξακνλή ζηνλ ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ κε ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ, λνκίκσο αλαηεζεηκέλνπ εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηα
φξγαλα δηνηθήζεσο ηνπ ζρνιείνπ, έξγνπ. Υπφ ηελ έλλνηα απηή ε εγθχθιηνο αθφκα θαη εάλ,
ήζειε ππνηεζεί φηη, εηζάγεη ξπζκίζεηο απνθιίλνπζεο απφ ηνλ λφκν, ζε θακία πεξίπησζε
δελ ππεξηζρχεη απηνχ.
Σεκεηψλεηαη, αλ θαη δελ απνηειεί πεξηερφκελν ηνπ εξσηήκαηνο, φηη, φπσο θαη
αλσηέξσ εθηέζεθε, ε αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ
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αλάζεζε ησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηηο
επί κέξνπο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Σπγθεθξηκέλα ηα άξζξα 38 θαη 39 ηεο Υ.Α.
Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (ΦΔΚ 1340/Β/16-10-2002) πξνβιέπνπλ:
«Άπθπο 38. Έπγο ηος Σςλλόγος ηων Διδαζκόνηων
1. Ο Σχιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη ηελ επζχλε λα πινπνηεί ηνπο
ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Σην έξγν ηνπ ζρνιείνπ πεξηιακβάλνληαη ηξεηο θπξίσο εθπαηδεπηηθνί
ζθνπνί. α) Η θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ θαη ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ
καζεηψλ. β) Η ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα γηα ηελ απνδνρή αξρψλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηηο
αμίεο ηνπο θαη ζα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ζεηηθή
ζηάζε γηα ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία. γ) Η θαιιηέξγεηα θαη δηεχξπλζε ησλ ςπρνθηλεηηθψλ
ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή γηα ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηελ νκαιή έληαμή ηνπ ζηελ
θνηλσλία. 2. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ ν Σχιινγνο ησλ
Γηδαζθφλησλ πξέπεη: α) Να πξνγξακκαηίδεη θαη λα νξγαλψλεη ην έξγν ηνπ, λα ην
παξαθνινπζεί θαη, ηέινο, λα ην αμηνινγεί. β) Να εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ηα
κέιε ηνπ λα επηκνξθψλνληαη δηαξθψο, λα αλαλεψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηνλ επηζηεκνληθφ
ηνκέα θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο (ςπρνπαηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε), γηα λα
είλαη πην απνηειεζκαηηθνί ζην έξγν ηνπο. γ) Να παξεκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο θαηλνκέλσλ
ζρνιηθήο

απνηπρίαο

θαη

δηαξξνήο

ησλ

καζεηψλ,

εθαξκφδνληαο

θαηάιιεια

αληηζηαζκηζηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο.
δ) Να αλαλεψλεη θαη λα αμηνπνηεί ηα δηαηηζέκελα επνπηηθά κέζα θαη ηε ζχγρξνλε
ηερλνινγία ζηε δηδαθηηθή πξάμε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ.
Άπθπο 39 Καθήκονηα και απμοδιόηηηερ ηος Σςλλόγος ηων Διδαζκόνηων
Α’ Γεληθά: 1. Ο Σχιινγνο ησλ Γηδαζθφλησλ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ησλ καζεκάησλ πξνγξακκαηίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα φιν ην ζρνιηθφ έηνο.
α) Σηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ θαη κε βάζε
απηέο ππνβάιιεη πξφηαζε ζην Σρνιηθφ Σχκβνπιν ή ζην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ζηνλ
Πξντζηάκελν Γξαθείνπ, θαηά πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ κε ηελ
ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. Ο Σχιινγνο ζπλεθηηκά θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο πνπ
έγηλαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. β) Σρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ εθ-
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παηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ιακβάλεη ππφςε ηα δεδνκέλα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ
καζεηψλ θαηά ην πξνεγνχκελν δηδαθηηθφ έηνο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο
ηνπ ζρνιείνπ γηα ην δηάζηεκα απηφ. Σπλεθηηκά, δειαδή εάλ εθαξκφζηεθαλ πξνγξάκκαηα
Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, Πξφζζεηεο Γηδαθηηθήο Σηήξημεο, έληαμεο παιηλλνζηνχλησλ ή
άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζε πνηνπο καζεηέο θαη κε πνην απνηέιεζκα. γ) Σηνλ
ηνκέα ησλ κέζσλ, ησλ πφξσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ εζσζρνιηθήο δσήο ιακβάλνληαη
ππφςε νη αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. 2. Ο Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ παξαθνινπζεί θαη
εθαξκφδεη ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη, εθφζνλ, ρξεηαζζεί παξεκβαίλεη δηνξζσηηθά. 3.
Σην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο γίλεηαη ε απηναμηνιφγεζε, θαηά ηελ νπνία αμηνινγείηαη ν
βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ. Η έθζεζε απηναμηνιφγεζεο,
ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ
έρνπλ δηαπηζησζεί, ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ αξκφδην Σρνιηθφ
Σχκβνπιν θαη ζηνλ Πξντζηάκελν Γξαθείνπ. Όηαλ δελ ππάξρεη Πξντζηάκελνο Γξαθείνπ ή
έθζεζε ππνβάιιεηαη ζην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. 4. Ο Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ
απνθαζίδεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλάζεζε ζην
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ ζηηο ηάμεηο θαη ηα ηκήκαηα. 5.
Οξγαλψλεη ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζηα κέιε ηνπ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
Γηεπζπληή, έηζη ψζηε λα αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο φισλ ησλ κειψλ ηνπ θαη λα
εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 6.
Δηζεγείηαη ζην Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ή ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ θαη ζηνλ
αξκφδην Σρνιηθφ Σχκβνπιν ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο, Πξφζζεηεο
Γηδαθηηθήο Σηήξημεο θαη ηάμεσλ ππνδνρήο. 7. Αλαζέηεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ
ζρνιείνπ ψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
σξαξίνπ. Δπίζεο, αλαζέηεη ππεξσξηαθή δηδαζθαιία ζην πξφγξακκα Δληζρπηηθήο
Γηδαζθαιίαο, φπσο ε λνκνζεζία πξνβιέπεη. 8. Απνθαζίδεη, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηελ αλάιεςε δξάζεσλ, πξσηνβνπιηψλ, πξνγξακκάησλ, ηελ
νξγάλσζε επηζθέςεσλ θαη εθδειψζεσλ πνπ αλνίγνπλ ην ζρνιείν ζηελ θνηλσλία. Με ηνλ
ηξφπν απηφ επαηζζεηνπνηνχληαη θαη πξνβιεκαηίδνληαη νη καζεηέο θαη δηακνξθψλνπλ
ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 9. Ο Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ
πνηνηηθή βειηίσζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεξαξρψληαο θαη
πξνηείλνληαο ζηε ζρνιηθή επηηξνπή, κέζσ ηνπ Γηεπζπληή, ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη
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αλαζέηνληαο ζηα κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. 10. Απνθαζίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, κε ηα Δπηκνξθσηηθά Κέληξα θαη ηνλ Οξγαληζκφ
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ή κε ηα Παλεπηζηήκηα θαη ΤΔΙ ηελ νξγάλσζε
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν ή ζπκκεηέρεη ζε
γεληθφηεξα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, φηαλ δηαπηζηψλνληαη αλάγθεο, φηαλ εηζάγνληαη
θαηλνηνκίεο ή επηβάιιεηαη λα αληηκεησπηζζνχλ εηδηθά πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Τα πξνγξάκκαηα απηά πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο σξψλ δηδαζθαιίαο. 11.Ο Σχιινγνο
Γηδαζθφλησλ απνθαζίδεη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ, πεξηπάησλ ή επηζθέςεσλ,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 12. Δλεκεξψλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή, ηνπο
γνλείο θαη θεδεκφλεο, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ή ηεηξάκελν, ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε, ηελ
πξφνδν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Η ελεκέξσζε γίλεηαη εθηφο ησλ σξψλ εξγαζίαο
ηνπ ζρνιείνπ. 13. Σπλεξγάδεηαη κε φια ηα ζηειέρε Δπηζηεκνληθήο Παηδαγσγηθήο
Καζνδήγεζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ
δηδαθηηθνχ έξγνπ, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηάθνξσλ
δηδαθηηθψλ θαη άιισλ δεηεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ. 14. Οξίδεη, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή, ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ή ηάμεσλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο νξίδεη ηνπο ζπκβνχινπο ησλ
αληίζηνηρσλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. 15. Όηαλ ν Σχιινγνο, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,
αδπλαηεί λα αλαζέζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ή ηελ θαηαλνκή
ηάμεσλ θαη ηκεκάησλ, ηελ απφθαζε παίξλεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ αξκφδην Σρνιηθφ Σχκβνπιν. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο λα αλαηεζνχλ εξγαζίεο θαη
ηνκείο επζχλεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ απφθαζε παίξλεη ν Γηεπζπληήο. Β’. Δηδηθέο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 1.
Αλαζέηεη ππεξσξηαθή δηδαζθαιία γηα ηελ θάιπςε ησλ σξψλ ηνπ σξνινγίνπ
πξνγξάκκαηνο ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ίδηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 2.
Οξίδεη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ
θπιηθείσλ, ε νπνία επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο παξαθνινπζεί ηηο
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 3. Απνθαζίδεη γηα ηε δηθαηνιφγεζε ησλ απνπζηψλ ησλ
καζεηψλ, γηα ηελ πξναγσγή, απφιπζε, παξαπνκπή ζε επαλεμέηαζε ή απφξξηςε ζην
ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, κε βάζε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη ηε βαζκνινγία πνπ έρεη
θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 4. Δπηβάιιεη ζηνπο
καζεηέο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνηλέο. Σην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ
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έηνπο απνθαζίδεη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο, ηεθκεξηψλνληαο ηηο απνθάζεηο ηνπ.
Γ’. Δηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ησλ ΣΔΚ 1. Πξνηείλεη ζην δηεπζπληή
ηνλ αξηζκφ, ην είδνο θαη ηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο πνπ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ. 2. Πξνηείλεη ζην δηεπζπληή ηελ έληαμε ησλ εξγαζηεξίσλ θαηεχζπλζεο ζηνλ
αληίζηνηρν ηνκέα. 3. Πξνηείλεη ζην δηεπζπληή, ηελ αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ
καζεκάησλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη δηαηεζεί ζην ΣΔΚ θαη κε πξνηεξαηφηεηα
ζε ηκήκαηα καζεηψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. 4. Πξνηείλεη ζην
δηεπζπληή ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΣΔΚ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Σε πεξίπησζε
αδπλακίαο πξφηαζεο, γηα ηελ θαηαλνκή εξγαζηψλ απνθαζίδεη ν Γηεπζπληήο ηνπ ΣΔΚ. 5.
Καηά ηηο ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο, κεηά ην ηέινο ησλ ηεηξακήλσλ, αμηνινγεί ηε δηδαθηηθή
πξάμε ζε ζρέζε κε ηα πξν- γξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη πξνηείλεη ιχζεηο. 6. Τν δηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ΣΔΚ ζπκκεηέρεη ζηνπο ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
πνπ αλήθνπλ. Δάλ ηελ ψξα πνπ ζπλεδξηάδεη ν ζχιινγνο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο νη
εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΣΔΚ αζρνινχληαη κε ηελ άζθεζε καζεηψλ άιινπ ζρνιείνπ,
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζχιινγν κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην Γηεπζπληή ηνπ ΣΔΚ. 7. Γηα
γεληθφηεξα δεηήκαηα παηδαγσγηθά, δηδαθηηθά, εηζεγείηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ είλαη
αξκφδηεο γηα λα απνθαζίζνπλ. 8. Υπνβνεζά θαη ζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΣΔΚ θαη ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο ζηνπο πεξηνρήο. 9.
Αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα θαηαζθεπέο εξγαζηεξηαθψλ
αζθήζεσλ, ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ πνπ ππνβνεζνχλ ζηνπο ζθνπνχο θαη ηε ιεηηνπξγία
ησλ εξγαζηεξίσλ. 10. Γηαηππψλεη ζην δηεπζπληή ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο,
πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ. 11.Αλαιακβάλεη
ηελ νξγάλσζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ θάζε ηνκέα, κε έθζεζε έξγσλ ζην ηέινο
ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. Γ’ Δηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 1. Παξαπέκπεη ηνπο καζεηέο ζε θαηαηαθηήξηεο
εμεηάζεηο, νξγαλψλεη απηέο θαη επηθπξψλεη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο 2. Σηα ζπζηεγαδφκελα ζρνιεία ην σξνιφγην πξφγξακκα δηακνξθψλεηαη χζηεξα απφ ζπλεξγαζία ησλ Γηεπζπληψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ
ζρνιείσλ απηψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ακνηβαία ζπκπιήξσζε ηνπ σξαξίνπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ θαη λα εμαζθαιίδνληαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο
εληαίνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. 3. Δηζεγείηαη ζην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ή ζηε
Γηεχζπλζε ηε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ. 4. Απνθαζίδεη απφ ηελ αξρή ηεο
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ζρνιηθήο ρξνληάο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αλαπιήξσζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ ελδέρεηαη λα ιείςνπλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ’ Δηδηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπιιφγνπ ησλ
Γηδαζθφλησλ πξνζρνιηθήο αγσγήο 1. Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Νεπηαγσγείνπ
δηελεξγεί ηελ θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ησλ λεπίσλ πνπ ζα εγγξαθνχλ, φηαλ ν αξηζκφο
ησλ ππνςεθίσλ δελ επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αηηήζεσλ. 2. Πέληε εκέξεο πξηλ
απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ θαη φπνηε πξνθχςεη αλάγθε, ζε θάζε λεπηαγσγείν
πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζθέςεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο
πξνφδνπ ησλ λεπίσλ θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηε ράξαμε γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ
ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ. Σηηο ζπζθέςεηο απηέο κπνξεί λα πάξεη κέξνο
θαη ν αξκφδηνο Σρνιηθφο Σχκβνπινο ή ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο ή ν Πξντζηάκελνο ηνπ
Γξαθείνπ. Οη ζπζθέςεηο γίλνληαη εθηφο σξαξίνπ. 3. Ο Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ
Πξνζρνιηθήο αγσγήο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ πξνζηαζία ησλ λεπίσλ, ηελ θαζαξηφηεηα
ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 4. Τα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ
πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηζφηηκα θαη κε βάζε ηε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ην ζεβαζκφ
ηεο πξνζσπηθφηεηαο εθάζηνπ κέινπο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα. 5. Ο Σχιινγνο
πξνζρνιηθήο αγσγήο δελ νξίδεη εθεκεξεχνληεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπηαγσγείνπ αιιά
θάζε λεπηαγσγφο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο επηηήξεζεο ησλ λεπίσλ ηνπ ηκήκαηφο
ηεο. 6. Τν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ λεπηαγσγείσλ ζπλέξρεηαη ζε θνηλέο
ζπλεδξηάζεηο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο, ψζηε ηα λεπηαγσγεία λα ιεηηνπξγνχλ σο εληαίεο
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη λα επηηπγράλνπλ απφ θνηλνχ ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Σε πεξίπησζε
δηαθσλίαο ηελ απφθαζε παίξλεη, αλάινγα κε ην ζέκα, ν αξκφδηνο Σρνιηθφο Σχκβνπινο ή
ν Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο. Σηηο θνηλέο ζπλεδξηάζεηο πξνεδξεχνπλ εθ πεξηηξνπήο νη
πξντζηάκελνη ησλ Νεπηαγσγείσλ.».
Δθ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη ε νξγάλσζε θαη εθπιήξσζε, ελ γέλεη,
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο αλαηίζεηαη, απφ ηνλ λνκνζέηε, ζηνλ
ζχιινγν δηδαζθφλησλ ν νπνίνο θέξεη θαη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα. Δπηπξνζζέησο
νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 245 ηνπ λ. 4512/2018 επζέσο
αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Σπλεπψο γηα ηελ αλάζεζε
πξφζζεησλ εξγαζηψλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ηνπο,
αξκφδην φξγαλν είλαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ελψ ηνλίδεηαη γηα κηα αθφκε θνξά φηη νη
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εξγαζίεο πνπ θαιείηαη θάζε εθπαηδεπηηθφο λα παξέρεη ζα πξέπεη λα ηνπ έρνπλ, εθ ησλ
πξνηέξσλ, αλαηεζεί, ππφ ηελ έλλνηα, πξσηίζησο, φηη φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 245
δελ θαίλεηαη λα θέξνπλ έθηαθην ραξαθηήξα
ΙΙΙ. Επί ηηρ απανηήζεωρ, πος πποζήκει ζηο επώηημα, πος εηέθη.
Όπσο θαη αλσηέξσ εθηέζεθε, ζε θακία πεξίπησζε ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 245 ηνπ
λ. 4512/2018, δελ ζεζπίδεη ππνρξέσζε παξακνλήο ζην ζρνιείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ
πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνχ σξαξίνπ ρξφλν, παξά κφλν φηαλ ε παξακνλή ζπλδέεηαη κε
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηα αξκφδηα
φξγαλα θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη πέξαλ ησλ 6 σξψλ εκεξεζίσο θαη ησλ 30 σξψλ
εβδνκαδηαίσο. Κακία άιιε λνκηθή πξνζέγγηζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ απφ νπνηαδήπνηε
θαηεχζπλζε θαη εάλ πξνέξρεηαη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ γξακκαηηθή θαη
ηεινινγηθή εξκελεία απηψλ.
Αζήλα, 1-2-2018
Παξακέλσ ζηελ δηάζεζε ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίλεζε.
Με εθηίκεζε,
Μαξία Μαγδαιελή Τζίπξα
Ννκηθή Σχκβνπινο Γ.Ο.Δ.
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