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Αγαπητέ κύριε Ζυγούρα,
Μετά τη διερεύνηση της υπ’ αριθμ. 4000/2008 αναφοράς σας προς το
Συνήγορο του Πολίτη, στην οποία καταγγείλατε παραποίηση πράξης του Συλλόγου
Διδασκόντων σχετικά με την αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών, ενέργεια που
απέβη κατά την εκτίμησή σας σε βάρος των μαθητών του Σχολείου, θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε για τα εξής:
Η Αρχή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4000.2/2008 επιστολή προς τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ζήτησε ενημέρωση
σχετικά με το γεγονός που επικαλείστε και τις ενέργειες της Υπηρεσίας προκειμένου
να προσχωρήσει η διοικητική διερεύνηση του ζητήματος.
Με την υπ’ αριθμ. 5410/4-7-2008 επιστολή της παραπάνω Διεύθυνσης
γνωστοποιήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη ότι ζητήθηκαν έγγραφες διευκρινίσεις
από το Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, όπου υπηρετείτε. Η απάντησή του
Διευθυντή κρίθηκε από την προϊσταμένη υπηρεσία ως «απολύτως αιτιολογημένη»,
οπότε εκτιμήθηκε ότι δεν απαιτείται περαιτέρω αναζήτηση ευθυνών και, γενικότερα,
διερεύνηση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα απάντησε ο Διευθυντής του Σχολείου, σε ό,τι
αφορά την ουσία του ζητήματος, δηλαδή την απόφαση για την αναπλήρωση των
χαμένων ωρών, η απόφαση περί αναπλήρωσης ελήφθη από το Σύλλογο χωρίς να
υπάρξει αντίδραση εκ μέρους των μελών του. Είναι εύλογο ότι η τυχόν αντίδραση –
διαφοροποίηση των λοιπών εκπαιδευτικών θα εκδηλωνόταν με τρόπο σαφή σε όλους
με την άρνηση της υπογραφής των πρακτικών (υπ’ αριθμ. 59/18-12-2008), των
οποίων θα αμφισβητούσαν το περιεχόμενο ή τη διαδικασία σύνταξης.
Από όσα περιγράφονται στο έγγραφο της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευση, φαίνεται ότι ακολουθήθηκε η τυπική διαδικασία κατόπιν της
καταγγελίας σας. Από την διοικητική εξέταση που πραγματοποιήθηκε δεν προέκυψε,
σύμφωνα με το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, ευθύνη ή παράνομη συμπεριφορά του
Διευθυντή του Σχολείου. Κατά συνέπεια δεν τέθηκε ζήτημα αναζήτησης πειθαρχικής
ευθύνης.

Από τα περιγραφόμενα εξάλλου στην αναφορά σας δεν καθίσταται εφικτός ο
έλεγχος από το Συνήγορο του Πολίτη της νομιμότητας των ενεργειών του Διευθυντή
του Σχολείου, με δεδομένο μάλιστα ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση εκ μέρους του
λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου και μελών του Συλλόγου
Διδασκόντων. Από τα έγγραφα που υποβλήθηκαν δεν αποδεικνύεται, με τρόπο που
να επιτρέπει την παρέμβαση της Αρχής, ο παράνομος χαρακτήρας των ενεργειών,
καθώς και η βλάβη των συμφερόντων των μαθητών εξαιτίας αυτών.
Δεδομένου εξάλλου ότι από τη νόμιμη διοικητική (πειθαρχική) διαδικασία,
που ακολουθήθηκε από τα αρμόδια όργανα (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης) δεν προέκυψαν περισσότερα
δεδομένα, τα οποία να επιτρέπουν την περαιτέρω δική μας μεσολάβηση, ο
Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει το περιθώριο παρέμβασης. Ως εκ τούτου σας
ενημερώνουμε ότι η αναφορά σας θα τεθεί στο αρχείο.
Σας ενημερώνουμε ωστόσο ότι μπορείτε να επανέλθετε με νέα αναφορά σας,
εφόσον έχετε στη διάθεσή σας περισσότερα στοιχεία που ενισχύουν ενδεχομένως
όσα τέθηκαν υπόψη μας.
Σας ευχαριστούμε που απευθυνθήκατε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος
του Πολίτη» και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω
πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,

Γιώργος Μόσχος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
για τα Δικαιώματα του Παιδιού

