
 

 

Θϋμα: Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργύασ Σχολικών Μονϊδων 

 

Με την Υπουργικό Απόφαςη 13423/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ.491/Β/9-2-2021 το Υ.ΠΑΙ.Θ. προχωρϊ ςτην 

υλοπούηςη του ϊρθρου 37 του Ν.4692/2020 ςτο οπούο προβλϋπεται πωσ «από το ςχολικό ϋτοσ 

2020-2021 και εφεξόσ, κϊθε ςχολικό μονϊδα οφεύλει να ϋχει εγκεκριμϋνο εςωτερικό κανονιςμό 

λειτουργύασ ςτον οπούο αναφϋρονται θϋματα ςχετικϊ με τη λειτουργύα τησ». 

Η ανϊγνωςη τησ Υ.Α. ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.4692  και τα ςχϋδια Ενδεικτικού 

Εςωτερικού Κανονιςμού Λειτουργύασ για το Νηπιαγωγεύο και το Δημοτικό Σχολεύο που 

ςυντϊχθηκαν από το Ι.Ε.Π. φανερώνει πωσ, για μια ακόμη φορϊ, η πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

αντιμετωπύζει ϋνα εξαιρετικϊ ςοβαρό ζότημα με προχειρότητα και προφανεύσ ςκοπιμότητεσ, 

επιχειρώντασ να δώςει ςυγκεκριμϋνη κατεύθυνςη, περιεχόμενο και νοηματοδότηςη. 

Ουςιαςτικϊ επιχειρεύ να προωθόςει «Εςωτερικό Κανονιςμό» αλλϊ με «Εξωτερικϊ πεδύα» και 

Εξωτερικό Έγκριςη. 

Καθόλου τυχαύο δεν μπορεύ να θεωρηθεύ το γεγονόσ ότι αμϋςωσ μετϊ την ϋκδοςη τησ 

Υ.Α. ξεκύνηςε η ϊςκηςη πιϋςεων προσ τουσ εκπαιδευτικούσ από Περιφερειακούσ Διευθυντϋσ, 

Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ και Συντονιςτϋσ Εκπαιδευτικού Έργου με κύκλο τηλεδιαςκϋψεων 

ςτην κατεύθυνςη τησ ϊμεςησ ςύνταξησ Εςωτερικών Κανονιςμών αν και η ύδια η Υ.Α. δεν θϋτει 

αποκλειςτικϋσ προθεςμύεσ. Εντϊςςει, μϊλιςτα, την τόρηςό του, ωσ ϋνα από τουσ δεκϊδεσ 

δεύκτεσ, ςτην  εςωτερικό και εξωτερικό αξιολόγηςη ςχολικών μονϊδων ςτον θεματικό ϊξονα 

9.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. με οδηγό του την, ομόφωνα, ψηφιςμϋνη από την 69η Γ.Σ. του κλϊδου 

θϋςη για την αναγκαιότητα «τησ ςύνταξησ κανονιςμού λειτουργύασ ςχολεύων…που θα ενιςχύει 

την αποκϋντρωςη και την αυτοδιούκηςη ςε επύπεδο ςχολικόσ μονϊδασ και θα οριοθετεύ τισ 

αρμοδιότητεσ των διαφόρων οργϊνων ςε τοπικό και Νομαρχιακό επύπεδο»,  επιςημαύνει πωσ 

το περιεχόμενο και η φιλοςοφύα του Εςωτερικού Κανονιςμού που προωθεύ η πολιτικό ηγεςύα 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρουςιϊζει ςειρϊ εξαιρετικϊ ςοβαρών προβλημϊτων. 

Αρ. Πρωτ. 1455 Αθόνα 15/3/2021 

  

Προσ 

Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 



Οι Σύλλογοι Διδαςκόντων, ωσ κυρύαρχο αποφαςιςτικό όργανο ςε επύπεδο ςχολικόσ 

μονϊδασ, θα πρϋπει να προχωρόςουν ςτη ςύνταξη των Εςωτερικών Κανονιςμών να 

λειτουργόςουν, όπωσ πϊντα κϊνουν, με γνώμονα τη διαςφϊλιςη του, απαραύτητου, 

παιδαγωγικού κλύματοσ και τη δημοκρατικό λειτουργύα του ςχολεύου. Θα πρϋπει να λϊβουν 

υπόψη τουσ ότι τα πρότυπα κανονιςμών που ϋχουν ςυνταχθεύ από το Ι.Ε.Π. εύναι ενδεικτικϊ και 

όχι δεςμευτικϊ ενώ κϊποια ςημεύα τουσ δεν εύναι δυνατόν να ϋχουν αναφορϊ ςτην 

πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη και ςε περύπτωςη που υιοθετηθούν μόνο αρνητικϋσ επιπτώςεισ θα 

ϋχουν ςτο παιδαγωγικό κλύμα και τη φυςιογνωμύα των ςχολικών μονϊδων. Κανονιςμού, 

επύςησ, οι οπούοι εύχαν όδη ςυνταχθεύ και λειτουργούςαν θετικϊ για τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ, δεν 

υπϊρχει κανϋνασ απολύτωσ λόγοσ να αλλϊξουν.  

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. τα πλϋον προβληματικϊ ςημεύα τησ διαδικαςύασ υλοπούηςησ του  

εςωτερικού κανονιςμού εύναι: 

 Η ϊρςη του κυρύαρχου ρόλου του Συλλόγου Διδαςκόντων, κυρύωσ ςτα ολιγοθϋςια 

δημοτικϊ ςχολεύα και νηπιαγωγεύα, καθώσ ςτη διαμόρφωςό του κανονιςμού ςυμμετϋχει το 

ςύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλύου του ςυλλόγου γονϋων και κηδεμόνων και ο 

εκπρόςωποσ του Δόμου. Αυτό, ςτην περύπτωςη των ολιγοθϋςιων ςχολικών μονϊδων 

δημιουργεύ τη ςτρϋβλωςη να υπερτερούν αριθμητικϊ του ςυλλόγου διδαςκόντων τα μϋλη του 

Δ.Σ. του Συλλόγου Γονϋων (ο Σύλλογοσ θα πρϋπει να εύναι νόμιμα ςυςτημϋνοσ με απόφαςη 

Πρωτοδικεύου και το Δ.Σ. του να ϋχει προκύψει από εκλογικϋσ διαδικαςύεσ μετϊ από  Γενικό 

Συνϋλευςη) και ο εκπρόςωποσ του Δόμου, με αποτϋλεςμα ο κανονιςμόσ να μη διαμορφώνεται 

από τον Σύλλογο Διδαςκόντων. Αν και πρόκειται για εςωτερικό κανονιςμό λειτουργύασ 

ςχολικόσ μονϊδασ εδώ η διαμόρφωςό του επιβϊλλεται εξωτερικϊ. Άμεςα η πολιτικό ηγεςύα 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. πρϋπει να επανορθώςει θϋτοντασ ωσ προώπόθεςη τον κυρύαρχο χαρακτόρα του 

Συλλόγου Διδαςκόντων για τη λόψη απόφαςησ. 

 

 Οι παιδαγωγικϊ ανεπύτρεπτεσ, επιζόμιεσ και αναχρονιςτικϋσ  αναφορϋσ ςτην Υ.Α.  οι 

οπούεσ παραπϋμπουν ςε μοντϋλα αυταρχικόσ παιδαγωγικόσ προςϋγγιςησ ϊλλων εποχών, όπωσ 

«μαθητέσ που προςέρχονται με καθυςτέρηςη παραμένουν ςε καθοριςμένο, εκ των προτέρων, 

χώρο ςτο Σχολείο και ειςέρχονται ςτην τάξη τουσ, μετά την ολοκλήρωςη τησ τρέχουςασ διδακτικήσ 

ώρασ», «…τα ςχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το ςχολείο, ςύμφωνα με την 

ιςχύουςα νομοθεςία και με γνώμονα την αρχή ότι η καταςταλτική αντιμετώπιςη αυτών των 

φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίσ όμωσ να αποκλείεται ωσ παιδαγωγικό 

μέτρο» και ϊλλεσ παρόμοιεσ. Πρακτικό, Λεξιλόγιο και ςκεπτικό εντελώσ ξϋνα προσ τη 

ςτοχοθεςύα τησ δημόςιασ εκπαύδευςησ. Η εκπαύδευςη προλαμβϊνει, διαπαιδαγωγεύ, 

διαμορφώνει αυριανούσ δημοκρατικούσ πολύτεσ, δεν ϋρχεται να επιβϊλλει ποινϋσ, ωσ δύναμη 

καταςτολόσ ςε μικρούσ μαθητϋσ. Άλλωςτε επιδεικνύεται και μεγϊλη προχειρότητα ςτη 

ςύνταξη τησ πρόταςησ του Ι.Ε.Π. καθώσ  εύναι ςαφϋσ ότι ςτο νομοθετικό πλαύςιο που διϋπει την 

Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη δεν προβλϋπονται «καταςταλτικϊ μϋτρα» ςε βϊροσ των μαθητών. 



Επομϋνωσ οι Σύλλογοι Διδαςκόντων δεν πρϋπει να ςυμπεριλϊβουν ςτον κανονιςμό τϋτοιου 

εύδουσ προβλϋψεισ.  

 

Όπωσ, τονύςαμε και παραπϊνω οι κανονιςμού που ϋχει ςυντϊξει το Ι.Ε.Π. εύναι μόνο 

ενδεικτικού και ςε τύποτα ςε δεςμεύουν τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων. Περιϋχουν, ϊλλωςτε, 

ςειρϊ ςημεύων που γεννούν προβληματιςμό και καλό θα εύναι οι ςυνϊδελφοι να τα προςϋξουν 

αν ανατρϋξουν ςε αυτούσ ( π.χ. η ϋγκαιρη ενημϋρωςη των γονϋων για ϋκτακτεσ αλλαγϋσ ςτο 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα οι οπούεσ προκύπτουν ςυχνϊ αυθημερόν,  η ϊςτοχη «ανϊθεςη» τησ 

αναςτοχαςτικόσ διαδικαςύασ τησ μελϋτησ ςτουσ γονεύσ, η αντικατϊςταςη τησ λειτουργύασ των 

εκπαιδευτικών ςτο πλαύςιο των Αναλυτικών Προγραμμϊτων από αυτόν ςτο πλαύςιο τησ 

εκπαιδευτικόσ πολιτικόσ, η αποπούηςη τησ ηγεςύασ του Υ.ΠΑΙ.Θ. τησ ευθύνησ για τη διαρκό 

επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών και η αποκλειςτικό τησ ανϊθεςη ςτουσ ύδιουσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ, η αναφορϊ ςτον «Σύμβουλο ςχολικόσ ζωόσ» ο οπούοσ δεν υφύςταται, η  

ανϊθεςη του ςυνόλου τησ ευθύνησ για την «προςταςύα από πιθανούσ κινδύνουσ» αποκλειςτικϊ 

ςτουσ εκπαιδευτικούσ δύχωσ την παραμικρό αναφορϊ ςτισ ευθύνεσ και υποχρεώςεισ των 

Δόμων για τον τακτικό, ενδελεχό ϋλεγχο και ςυμμόρφωςη των ςχολικών κτηρύων ςτισ 

προβλϋψεισ των διατϊξεων για την καταλληλότητϊ τουσ με την ϋκδοςη αντύςτοιχων 

πιςτοποιητικών (ςτατικό -  ςτϊθμιςησ ςειςμικού κινδύνου, πυρόςβεςησ κ.λπ.)   

Για το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύναι απαραύτητη η ςύνταξη και τόρηςη από τον Σύλλογο 

Διδαςκόντων Εςωτερικού Κανονιςμού ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, 

ο οπούοσ θα βαςύζεται ςτισ ςύγχρονεσ παιδαγωγικϋσ αντιλόψεισ και θα ςυμβϊλλει ςτην 

προαγωγό κλύματοσ ςυνεργαςύασ ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα. Ενόσ κανονιςμού που θα κινεύται 

ςτα πλαύςια τησ λειτουργικότητασ τησ ςύνθετησ καθημερινότητασ μϋςα ςτα ςχολεύα, που 

αςφαλώσ δε θα βρύθει από ιδεολογικϋσ και θεςμικϋσ αναφορϋσ που αμφιςβητούν την 

παιδαγωγικό ελευθερύα και τον κυρύαρχο ρόλο του Συλλόγου Διδαςκόντων. Άλλωςτε, η 

ςυντριπτικό πλειονότητα των εκπαιδευτικών, με ςυναύςθηςη του παιδαγωγικού τουσ ρόλου,  

μϋςα από τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων, αντιμετωπύζουν καθημερινϊ τα πολλϊ και μεγϊλα 

προβλόματα που ταλανύζουν τουσ ύδιουσ, τουσ μαθητϋσ και τουσ γονεύσ των μαθητών. Στην 

κατεύθυνςη αυτό υπϊρχουν και εφαρμόζονται εςωτερικού κανονιςμού λειτουργύα ςε πολλϋσ 

ςχολικϋσ μονϊδεσ.  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εκτιμϊ πωσ όλα τα παραπϊνω δεν τα θϋτει ωσ ςτόχο και, φυςικϊ, δεν 

τα επιτυγχϊνει η κοντόφθαλμη και ξϋνη προσ το δημόςιο ςχολεύο, πολιτικό ηγεςύα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

η οπούα οφεύλει, ϋςτω και την τελευταύα ςτιγμό, να αντιληφθεύ το μϋγεθοσ των ευθυνών τησ 

για το δημόςιο ςχολεύο και να προςϋλθει, με ουςιαςτικό τρόπο, ςτο τραπϋζι του διαλόγου με 

τη Δ.Ο.Ε. (κϊτι που εύχε ζητηθεύ και για το θϋμα του εςωτερικού κανονιςμού από τον Αύγουςτο 

του 2020) . 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ  τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων των ςχολικών μονϊδων να 

ςυντϊξουν τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργύασ των ςχολεύων, αφού λϊβουν υπόψη τουσ 

όλεσ τισ επιςημϊνςεισ για τα προβληματικϊ ςημεύα, ςτηριγμϋνο ςτισ παιδαγωγικϋσ αρχϋσ που 

διϋπουν τη λειτουργύα των ςχολικών μονϊδων ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη, ςτην 



κατεύθυνςη τησ δημιουργύασ και διατόρηςησ κλύματοσ αμοιβαύου ςεβαςμού ςτα δικαιώματα 

(και τισ υποχρεώςεισ) εκπαιδευτικών, μαθητών και γονϋων ώςτε να διατηρούνται όλεσ οι 

ςυνθόκεσ που κϊνουν κϊθε ςχολεύο δημιουργικό κοινότητα μϊθηςησ. Καλούμε επύςησ τα 

ςτελϋχη τησ εκπαύδευςησ (Περιφερειακούσ Διευθυντϋσ, Διευθυντϋσ/ντριεσ Εκπαύδευςησ και 

Σ.Ε.Ε.) να ςταματόςουν κϊθε μορφόσ πύεςη προσ τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων και να ςταθούν 

αρωγού ςτο δύςκολο ϋργο τουσ. 

 

 


