
 

 

Θϋμα: Καταςτρατόγηςη τησ Κοινόσ Υπουργικόσ Απόφαςησ για τα μϋτρα αποτροπόσ 

διαςπορϊσ του COVID-19 οι εντολϋσ του Υπουργεύου Παιδεύασ για καθημερινό παρουςύα 

Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Προώςταμϋνων ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ  

 

Σύμφωνα με την Κοινό Υπουργικό Απόφαςη (Φ.Ε.Κ. 783/Β/10-3-/2020) από την 

Τετϊρτη 11/3/2020 μϋχρι και τισ 24/3/2020 ορύςτηκε προςωρινό απαγόρευςη 

λειτουργύασ, για προληπτικούσ λόγουσ δημόςιασ υγεύασ ςχετικϊ με τη διαςπορϊ του 

COVID-19, εκτόσ των ϊλλων και ςε όλεσ τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ όλων των βαθμύδων 

εκπαύδευςησ. Η Συγκεκριμϋνη Κ.Υ.Α. εξειδικεύει όςα προβλϋπονται, δυνητικϊ να 

ληφθούν ωσ μϋτρα, ςτην Πρϊξη Νομοθετικού Περιεχομϋνου (Φ.Ε.Κ. 42/Α/25-2-2020). 

Στην ςυγκεκριμϋνη Κ.Υ.Α. αναφϋρεται χαρακτηριςτικϊ ότι εξαύρεςη τησ 

προςωρινόσ απαγόρευςησ υπϊρχει για τισ διοικητικϋσ λειτουργύεσ και υπηρεςύεσ. Η 

αςϊφεια με την οπούα εύναι διατυπωμϋνη η ςυγκεκριμϋνη φρϊςη δεν πρϋπει να αφόνει 

περιθώρια ερμηνειών που βρύςκονται μακριϊ από την κύρια ςτόχευςη που δεν εύναι 

ϊλλη από τη λόψη όλων των αναγκαύων μϋτρων αποφυγόσ τησ διαςπορϊσ του COVID-

19. 

Ωςτόςο, Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ, με «προφορικό εντολό» 

όπωσ ιςχυρύζονται, ενημερώνουν Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ και Διευθυντϋσ, 

Υποδιευθυντϋσ και Προώςταμϋνουσ των ςχολικών μονϊδων να βρύςκονται ςτισ 

ςχολικϋσ μονϊδεσ τουσ, ανεξϊρτητα τησ υφιςτϊμενησ απαγόρευςησ ςε όλο το 

διϊςτημα των 14 ημερών. Επομϋνωσ, δημιουργούν, εμμϋςωσ, ςυνθόκεσ ώςτε να 

παραμϋνουν οι ςχολικϋσ μονϊδεσ ανοικτϋσ για το κοινό και φυςικϊ να αποτελούν πόλο 

ϋλξησ ςυγκϋντρωςησ των μαθητών του ςχολεύου και των παιδιών τησ περιοχόσ. 

Ταυτόχρονα γύνεται μια ςτρεβλό ερμηνεύα τησ Κ.Υ.Α. μιασ και οι ςχολικϋσ μονϊδεσ δεν 

αποτελούν αυτόνομεσ διοικητικϋσ μονϊδεσ.  
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Προσ 
1.Την Υπουργό Παιδεύασ 
κ. Νύκη Κεραμϋωσ 
2.Την Υφυπουργό Παιδεύασ 
κ. Σοφύα Ζαχαρϊκη  
3. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
 



Παρϊλληλα με αυτό τη διαδικαςύα γινόμαςτε αποδϋκτεσ αναφορών για εκ 

περιτροπόσ παρουςύα ςυναδϋλφων ςτα ςχολεύα, ςυγκλόςεισ ςυλλόγων διδαςκόντων 

και απαγόρευςησ μετακινόςεων εκπαιδευτικών. Εκτόσ των παραπϊνω, δεν υπϊρχει 

καμύα πρόβλεψη για τα Κ.Ε.Σ.Υ. τα οπούα εξακολουθούν να δϋχονται καθημερινϊ 

μεγϊλο αριθμό γονϋων και μαθητών για διϊγνωςη ό και ϊλλεσ δομϋσ τησ Εκπαύδευςησ 

(π.χ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) όπου υπϊρχει μεγϊλοσ αριθμόσ εργαζομϋνων ςε περιοριςμϋνο χώρο.  

Εύναι ςε όλουσ γνωςτό, πωσ οι διευθυντϋσ, υποδιευθυντϋσ και προώςτϊμενοι 

ςχολικών μονϊδων, δεν χρειϊζονται καμύα υπουργικό απόφαςη ό διευκρινιςτικό 

εγκύκλιο για να βρύςκονται ςτα ςχολεύα τουσ όταν υπϊρχει ανϊγκη ακόμα και εκτόσ 

εργαςιακού τουσ ωραρύου. Η παραμονό, όμωσ, των ςτελεχών εκπαύδευςησ, ςε ϋνα 

κλειςτό και ϊδειο διδακτόριο, τη ςτιγμό που εξαιτύασ των υφιςτϊμενων μϋτρων δεν 

υπϊρχει κϊποια προγραμματιςμϋνη απαιτούμενη εργαςύα, δεν δικαιολογεύται από το 

υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο και μοιϊζει περιςςότερο με τιμωρύα. Έρχεται δε, ςε 

πλόρη αντύθεςη με την προτροπό τησ Κυβϋρνηςησ για ενύςχυςη τησ εξ αποςτϊςεωσ 

εργαςύασ ωσ μϋςο αποτροπόσ τησ επϋκταςησ τησ νόςου, καθώσ ωσ λόγοσ 

παρουςιϊζεται το διοικητικό ϋργο που θα πρϋπει να γύνει. 

Σε ότι αφορϊ τουσ υπόλοιπουσ εκπαιδευτικούσ, εύναι ςαφϋσ και ξεκϊθαρο πωσ 

δεν ϋχουν καμύα υποχρϋωςη παρουςύασ ςτο ςχολεύο και κϊθε πιθανό αντύθετη 

πρόθεςη οποιουδόποτε ςτελϋχουσ εκπαύδευςησ εύναι παρϊνομη και δεν πρϋπει να 

εφαρμόζεται. Ταυτόχρονα, τονύζουμε ότι κϊθε εντολό απαγόρευςησ μετακύνηςησ 

ςυναδϋλφου εύναι επύςησ παρϊνομη, δεν προβλϋπεται από την Κ.Υ.Α. και κανϋνασ 

ςυνϊδελφοσ δεν οφεύλει να την υλοποιόςει. 

Τη ςτιγμό που ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγεύασ χαρακτόριςε, πριν από λύγεσ 

μόλισ ώρεσ, ωσ «πανδημύα» την εξϊπλωςη του ςυγκεκριμϋνου ιού ςε παγκόςμιο 

επύπεδο, εύναι κρύςιμο να εφαρμοςτούν ςυγκεκριμϋνα μϋτρα περιοριςμού με ςτόχο τη 

θωρϊκιςη ολόκληρησ τησ κοινωνύασ. 

ΤΟ Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτιμϊ πωσ το όποιο διοικητικό ϋργο απαιτηθεύ κατϊ τη 

διϊρκεια τησ απαγόρευςησ λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων μπορεύ αν 

υποςτηριχθεύ χωρύσ να εύναι απαραύτητη η αυτοπρόςωπη παρουςύα των διευθυντών 

και των προώςταμϋνων των ςχολικών μονϊδων και καλεύ την ηγεςύα του Υπουργεύου 

Παιδεύασ να προχωρόςει ϊμεςα ςε διευκρινιςτικό εγκύκλιο όπου θα ρυθμύζει με τον 

πλϋον ενδεδειγμϋνο τρόπο τη λόψη όλων των απαραύτητων μϋτρων ώςτε οι ςχολικϋσ 

μονϊδεσ να παραμεύνουν κλειςτϋσ ςτο ςύνολό τουσ για μαθητϋσ, εκπαιδευτικούσ και 

ςτελϋχη εκπαύδευςησ (διευθυντϋσ, υποδιευθυντϋσ, προώςτϊμενουσ/εσ) καθώσ και 

ύπαρξη αντύςτοιχησ μϋριμνασ για τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ϊλλεσ δομϋσ τησ εκπαύδευςησ.  

 


