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Αριθμ. Πρωτ.23/2011-2012 

 

 

Προς: Μέλη μας 

 

Συναντήσεις Δ.Σ  
με Σχολικούς Συμβούλους 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης απόφασης του Δ.Σ. για την 

πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων με τους 

Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

Προσχολικής Αγωγής των σχολείων ευθύνης του Συλλόγου 

μας, το Δ.Σ. του Συλλόγου «ο Μακρυγιάννης» συναντήθηκε με 

το Σχολικό Σύμβουλο της 11ης Περιφέρειας Π.Ε. κ.Φώτη 

Χρήστου. 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 
1) Αξιολόγηση:  

 

Παρουσιάστηκαν οι θέσεις του κλάδου για την 

αξιολόγηση, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, μέσα από τις 

Γ.Σ. της ΔΟΕ, όπου τονίστηκε η αντίθεση των 

εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση-χειραγώγηση, στην 

αξιολόγηση που συνδέεται με τη βαθμολογική και 

μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, στην αξιολόγηση 

που οδηγεί σε κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, 

στην αξιολόγηση που οδηγεί σε απολύσεις.  
 

2) Σεμινάρια εκτός εργασιακού ωραρίου: 

 

Αναφέρθηκε από το Δ.Σ η αντίθεσή του στην 

πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων εκτός 

εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών (8.00-14.00) 

δηλώνοντας ότι κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης του 

εργασιακού ωραρίου μάς βρίσκει αντίθετους.  

Το Δ.Σ ζήτησε τη μη πραγματοποίηση του σεμιναρίου της 
Τρίτης 20/3 που αφορά σχολεία της Δάφνης. Ο κ. 

Χρήστου επέμεινε στην πραγματοποίησή του, δεδομένου 

ότι είναι το τελευταίο της σειράς των σεμιναρίων που 

πραγματοποιούνται για τα σχολεία της περιφέρειάς του και 

δεσμεύτηκε ότι δε θα διοργανωθεί άλλο σεμινάριο εκτός 

εργασιακού ωραρίου στο μέλλον, παρά μόνο μέσα στο 
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εργασιακό ωράριο, μια δυνατότητα που παρέχεται στους 

Σχολικούς Συμβούλους από το ισχύον νομικό πλαίσιο (Π.Δ 
201/1998 άρθρο 14).  

Το Δ.Σ ομόφωνα συναίνεσε στην πρόταση του κυρίου 

Χρήστου για το σεμινάριο της Τρίτης 20/3 τονίζοντας, για 

ακόμα μια φορά, την προαιρετικότητα του συγκεκριμένου 

σεμιναρίου και τη μη ύπαρξη κάθε μορφής 

παρουσιολόγιου σε αυτό. 

 

3) Εργασιακό και διδακτικό ωράριο:  

 

Στη συνέχεια τέθηκε το θέμα του εργασιακού και 
διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών όπου τονίστηκε 

από τα μέλη του Δ.Σ η διάκριση ανάμεσα στο εργασιακό 

ωράριο (Ν.1566/1985 άρθρο 13 παρ.8 & ΦΕΚ 1340/2002 

άρθρο 36 παρ.17) και διδακτικό ωράριο (Ν.2517/1997 

άρθρο 9) και ότι υπεύθυνος για την τήρηση του 

εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών είναι ο 

Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Ο κ. Χρήστου 

συμφώνησε πλήρως με τη θέση του Δ.Σ του Συλλόγου. 

 
4) Παρακολούθηση διδασκαλίας από το Σχολικό 

Σύμβουλο:  

 

Στο θέμα της παρακολούθησης διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών ο κ. Σχολικός Σύμβουλος τόνισε ότι είναι 

και για εκείνον «εκ των ων ουκ άνευ» η τήρηση της 

νομοθεσίας, όπου ο εκπαιδευτικός ειδοποιείται εκ των 

προτέρων για την παρακολούθηση της διδασκαλίας του 

(ΦΕΚ 1340/2002 άρθρο 9 παρ.2στ΄ & άρθρο 36 παρ.6) 

 
Τέλος, κοινή διαπίστωση υπήρξε ότι θεωρείται απαραίτητη 

η οικοδόμηση κλίματος συνεργασίας, φιλικής διάθεσης και 

ενίσχυσης του έργου των εκπαιδευτικών της τάξης προς 

όφελος των μαθητών και της εύρυθμης λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων. 

 
Για το Δ.Σ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Τάκης Ρουμπής 

 

 

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Ελισάβετ Σπυριδάκη 

 


