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        ΠΡΟΣ: 

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ από τις 24/7/06 πραγµατοποίησε αλλεπάλληλες 
παρεµβάσεις προς το ΥΠΕΣ∆Α και το ΥΠΕΠΘ ώστε το ζήτηµα του ασυµβίβαστου 
που προβλέπει ο νέος κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων συνδυαζόµενο µε  
γνωµοδότηση του νοµικού συµβουλίου του ΥΠΕΠΘ να µην έχει τελικά επιπτώσεις 
στους ∆ιευθυντές σχολικών µονάδων.  

Ειδικότερα, το ΥΠΕΠΘ µε σχετική γνωµοδότησή του θεωρούσε τη σχολική 
µονάδα επιπέδου διεύθυνσης γεγονός που είχε ως συνέπεια να αποκλείονται οι ∆/ντές 
σχολικών µονάδων από τα αξιώµατα ∆ηµάρχου, δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου.  

Στη χθεσινή συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Ε. της Α∆Ε∆Υ µε την πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΠΘ η Υπουργός Παιδείας εξέφρασε την πολιτική βούληση της 
Κυβέρνησης για άµεση επίλυση του θέµατος µέσω της έκδοσης γνωµοδότησης 
σχετικής µε το παραπάνω θέµα από την Νοµική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειές του µέχρι την υλοποίηση 
της παραπάνω δέσµευσης του ΥΠΕΠΘ και την οριστική επίλυση του θέµατος από το 
ΥΠΕΣ∆Α. 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  
  
  

Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. κατά τη σηµερινή συνάντησή της µε την 
Υπουργό Παιδείας κα Μ. Γιαννάκου, ζήτησε την εξαίρεση των 
∆ιευθυντών Σχολικών Μονάδων από τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 
29 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, σύµφωνα µε την οποία οι 
∆ηµόσιοι Υπάλληλοι που εκλέγονται ∆ήµαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, 
∆ηµοτικοί ή Κοινοτικοί Σύµβουλοι δεν µπορούν να ασκούν τα 
καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας σε υπηρεσία που εδρεύει 
στο ∆ήµο ή την Κοινότητα επιλογής τους. 

Η Υπουργός Παιδείας αποδέχθηκε τα επιχειρήµατα της Α.∆.Ε.∆.Υ., 
εκφράζοντας και την πολιτική της βούληση για τη διευθέτηση του 
ζητήµατος, δεσµεύτηκε να προχωρήσει στην εξαίρεση των ∆ιευθυντών 
Σχολικών Μονάδων από το ασυµβίβαστο της πιο πάνω διάταξη του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

Αξίζει, επίσης, να υπενθυµισθεί ότι η Α.∆.Ε.∆.Υ. είχε εκφράσει την 
κατηγορηµατική αντίθεσή της για το ασυµβίβαστο που επιβάλλει η 
ανωτέρω διάταξη και για όλους τους άλλους ∆ιευθυντές Οργανικών 
Μονάδων του ∆ηµοσίου και την περίοδο επεξεργασίας του νέου Κώδικα. 
Γι’ αυτό και έχει ζητήσει συνάντηση µε τον αρµόδιο Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Πρ. 
Παυλόπουλο,  προκειµένου να αντιµετωπιστεί η γενικότερη και για 
όλους τους ∆ιευθυντές του ∆ηµοσίου διευθέτηση του ζητήµατος. 
  

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 
 


