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Καηαγγελία για ηεν παρακώλσζε ηες εκπροζώπεζες ηων εργαδομένων ζηε 
ιβιηανίδειο τολή 

 
θα  Υπνπξγέ,  
 

Με έθπιεμε ιάβακε ζήκεξα ηελ θαηαγγειία ησλ Δ.Σ. ησλ Σπιιόγσλ 
Εθπαηδεπηηθώλ θαη Δηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ ηεο Σηβηηαληδείνπ Σρνιήο, ζύκθσλα κε ηελ 
νπνία ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Σρνιήο αξλείηαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 
(Ν.4589/2019, άξζξν 51), πνπ αθνξά ζηελ εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 
Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαη παξαθσιύεη ηελ αλάδεημε ηνπ αηξεηνύ κέινπο ηνπ. 

Σύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, ε δηαδηθαζία εθινγήο ηνπ θνηλνύ εθπξνζώπνπ 
όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ηεο Σρνιήο θαη ηνπ αλαπιεξσηή 
ηνπ, θαζνξίδεηαη «Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 
κεηά από εηζήγεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Σρνιήο πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ 
Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο».   

Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πνπ ππάξρεη άξλεζε ππνβνιήο ηεο πξνβιεπόκελεο 
εηζήγεζεο, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 
2690/1999, ζύκθσλα κε ην νπνίν «4. Αλ ε απιή γλώκε δελ ππνβιεζεί κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ έρεη ηπρόλ ηαρζεί πξνο ηνύην από ην λόκν ή από ην απνθαζίδνλ όξγαλν 
ή, ζε θάζε πεξίπηωζε, κέζα ζε εύινγν ρξόλν, ε δηνηθεηηθή πξάμε κπνξεί λα εθδνζεί θαη 
ρωξίο απηήλ». 

Είλαη απηνλόεην όηη ν λόκνο πξέπεη λα εθαξκνζηεί, αλεμάξηεηα από ηηο ζεσξίεο, 
ηηο απόςεηο θαη ηηο δνμαζίεο ηνπ Δ.Σ. ηεο Σρνιήο, εηδηθά ζε έλα επαίζζεην ζέκα 
δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ελόο ζπιινγηθνύ νξγάλνπ όπσο απηό ηεο Σηβηηαληδείνπ, κε ηελ 
απξόζθνπηε εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Καη είλαη δηθή ζαο επζύλε λα εμαζθαιίζεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη λα απνηξέςεηε 
ηελ αθύξσζε θαηαθηήζεσλ πνπ επηρεηξείηαη κέζα από δηαδηθαζηηθά ηεξηίπηα. 

 

θα Υπνπξγέ,   

 Σαο θαινύκε λα επηβάιεηε ηε λνκηκόηεηα! 

 

Γηα ην Δ.Σ. 
Ο Πξόεδξνο                                                     Ο Γ. Γξακκαηέαο 

 
Σάββαο Φσηηάδεο                                                Γηώξγνο Πέγθαο 


