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ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ ΩΡΩΝ  

 

Επαλεξρόκαζηε  ζην ζέκα ηεο «αλαπιήξσζεο δηδαθηηθώλ σξώλ» γηαηί  κε 

εληνιή ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο Αηηηθήο θ. Κνπκέληνπ, ε νπνία 

εζηάιε σο πξνθνξηθή εληνιή ζηα ζρνιεία ηεο Γ' ΔΔΕ Αζήλαο ζηηο 4/11/11, 

ππνρξενύληαη όζα ζρνιεία είραλ πνιπήκεξεο θαηαιήςεηο λα αιιάμνπλ ην σξνιόγην 

πξόγξακκά ηνπο από ηε Δεπηέξα 7/11 θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ νθηάσξν (αιιηώο ζα 

δνπιέςνπλ Σάββαην)! 

Τνλίδνπκε πσο ε εληνιή απηή απνηειεί βάλαπζε θαηαπάηεζε ηνπ σξαξίνπ θαη 

ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη είλαη ζσνδικαλιζηικά 

απαράδεκηη.   
Είλαη επίζεο παιδαγωγικά απαράδεκηη (ε πξόζζεηε ώξα είλαη πξνβιεκαηηθή 

ιόγσ ηεο κεγάιεο θνύξαζεο ησλ καζεηώλ).  

Τέινο  είλαη θαη παράνομη, αθνύ θαλείο δελ κπνξεί λα ππνρξεώζεη έλαλ 

θαζεγεηή λα ππεξβεί ην δηδαθηηθό ηνπ σξάξην εθηόο θαη αλ ηνπ αλαηεζνύλ 

ππεξσξίεο  από ην Σύιινγν Δηδαζθόλησλ ή από ην ΠΥΣΔΕ. Επίζεο δελ έρεη εγθξηζεί 

θακία επηπιένλ δαπάλε γηα ππεξσξίεο ή εξγαζία Σαββάηνπ.  

Όπσο έρνπκε επηζεκάλεη θαη ζην ζρεηηθό έγγξαθό καο (24/10/11) ε όπνηα 

εηζήγεζε γηα αλαπιήξσζε δηδαθηηθώλ σξώλ ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα  ζπιινγηθήο 

βνύιεζεο ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνληώλ θαη ν ζρεηηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο λα γίλεηαη πάληα κε παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα.  

 

 

Γηα απηό θαινύκε: 

 ηνπο σλλόγοσς Διδαζκόνηων λα επηζηξέςνπλ ζαλ απαξάδεθηε απηήλ ηελ 

“εληνιή” θαη κε επίζεκα πξαθηηθά ηνπο λα επηθαινύληαη ηα λόκηκα 

δηθαηώκαηά ηνπο, 

 ηνπο διεσθσνηές ηων ζτολείωλ λα κελ πηέζνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πξνθεηκέλνπ λα ππνηαρζνύλ ζε κηα παξάλνκε, 

αληηπαηδαγσγηθή θαη αληηζπλδηθαιηζηηθή απόθαζε ηεο δηνίθεζεο,  

 ηνπο ζπλαδέιθνπο εκπαιδεσηικούς λα απεπζπλζνύλ ζηηο ΕΛΜΕ πνπ αλήθνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνύλ ηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηώκαηα, 

 ηνλ Περιθερειακό Διεσθσνηή αιιά θαη ηνπο Δηεπζπληέο Δηεπζύλζεσλ ΔΕ λα 

ζηακαηήζνπλ απηέο ηηο κεζνδεύζεηο, 

  ην Τποσργείο Παιδείας λα πηνζεηήζεη  ηε κόλε παηδαγσγηθά ζσζηή πξόηαζε 

γηα ηελ αλαπιήξσζε, ηελ πξόηαζε ηεο ΟΛΜΕ, γηα παξάηαζε ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο. Να κελ επαλαιεθζεί ην θαηλόκελν ηεο πεξζηλήο ρξνληάο όπνπ πξόσξα 

θαη αηθληδηαζηηθά πεξηνξίζηεθε αθόκα πεξηζζόηεξν ην δηδαθηηθό έηνο. Να 

πηνζεηεζνύλ ζην ζύλνιό ηνπο νη πξνηάζεηο ηεο ΟΛΜΕ (24/10/11). 
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