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-  την Υπουργό Εθν. Παιδείας και  
 Θρησκευµάτων 

κα Μ. Γιαννάκου 
- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας 

και Θρησκευµάτων 
κ. Γ. Καλό 

      - τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ
       κ Ανδρ.Καραµάνο 
     ΚΟΙΝ: -           Α∆Ε∆Υ 
 

Κύριοι  Υπουργοί, 
Ο κλάδος των καθηγητών, ιστορικά, έχει πρωτοστατήσει στον αγώνα για την 

κατοχύρωση πλήρων πολιτικών δικαιωµάτων  στους  δηµόσιους  υπαλλήλους  και 
ειδικότερα τους καθηγητές συναδέλφους µας. Η προσπάθεια αυτή, γενικά, έχει 
προχωρήσει, ωστόσο κατά καιρούς είχαµε και πισωγυρίσµατα, όπως συµβαίνει µε 
την περίπτωση του νέου κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Συγκεκριµένα στο νέο 
κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και τη σχετική συνοδευτική εγκύκλιο προβλέπονται 
τα εξής:  
 α) Κωλύµατα:  Οι Προϊστάµενοι Οργανικών µονάδων επιπέδου Γενικής 
∆/νσης ή ∆/νσης  ( πέρα από τη µεταβατική διάταξη) δεν µπορούν να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα  για δηµοτικοί σύµβουλοι, αν δεν προηγηθεί  παραίτηση  από την 
θέση, ένα (1) χρόνο πριν από τις δηµοτικές εκλογές . 
 Εκφράζουµε την κατηγορηµατική µας αντίθεσή   σε διατάξεις  που 
περιορίζουν τα Πολιτικά ∆ικαιώµατα των  ∆.Υ. και ειδικότερα των εκπαιδευτικών    
και  ζητάµε µε την πρώτη  ευκαιρία να αλλάξει αυτή η περιοριστική διάταξη. 

 β)  Στη σχετική εγκύκλιο για την εφαρµογή του Κώδικα, στη διάταξη περί 
ασυµβιβάστων υπάρχει  αντίστοιχος  περιορισµός των δικαιωµάτων των ∆.Υ. ∆ηλαδή 
αποκλείονται η ταυτόχρονη ιδιότητα του δηµοτικού συµβούλου και προϊσταµένου  
οργανικών µονάδων επιπέδου Γεν. ∆/νσης ή ∆/νσης. 
 Ειδικά, για το σχετικό ερώτηµα  που υπέβαλλε  ο Γεν. Γραµµατέας  
ΥΠΕΣ∆Α  κ. Βεζυργιάννης προς το Γεν. Γραµµατέα  του ΥΠΕΠΘ κ. Καραµάνο , αν 
θεωρούνται οι ∆/ντές σχολικών µονάδων προϊστάµενοι οργανικών µονάδων επιπέδου 
Γεν. ∆/νσης ή ∆/νσης., θέλουµε να τονίσουµε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο το 
αυτονόητο, ότι οι ∆/ντές σχολικών µονάδων, ούτε  από πλευράς αρµοδιοτήτων, ούτε 
από ουσιαστική άποψη ( αντικείµενο, αµοιβές   χωρική αρµοδιότητα κλπ) µπορούν να 
θεωρηθούν ότι είναι πρoϊστάµενοι οργανικών Μονάδων επιπέδου Γεν. ∆/νσης ή 
∆/νσης,  όπως  συγκεκριµένα απαιτεί  ο νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
 Ζητάµε, τουλάχιστον, οι ∆/ντές σχολικών µονάδων να εξαιρεθούν  από τα 
ασυµβίβαστα του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων γιατί σε καµιά περίπτωση δεν 
αντιστοιχίζονται µε προϊσταµένους  Οργανικών Μονάδων Γεν. Γεν/ ∆/νσης ή 
∆/νσης. 

 


