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ΘΕΜΑ: Υποσπεωηική ςπεπωπιακή απαζσόληζη ηα Σάββαηα 

 

Συνάδελφοι,  

 

Η δηνίθεζε, ζπλερίδνληαο ηελ απαξάδεθηε αληηπαηδαγσγηθή ηαθηηθή ηεο θαη 

ζηε ινγηθή ηεο ηηκσξίαο ησλ καζεηώλ πνπ θηλεηνπνηήζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο ρξνληάο 

κε θύξηα αηηία ηελ κε έθδνζε δηδαθηηθώλ βηβιίσλ κε απόιπηε επζύλε ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο, επηβάιιεη ηε δηελέξγεηα καζεκάησλ ηα Σάββαηα θαη ηελ 

ζρνιηθή ενξηή  ησλ ηξηώλ ηεξαξρώλ. Αλαηξέπνληαο ηα πξνγξάκκαηα καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ, ε πεξηθέξεηα θαη ε δηεύζπλζε κέζεο εθπαίδεπζεο παξαβιέπνληαο ηνλ 

αληηεθπαηδεπηηθό ραξαθηήξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ, αλαγθάδεη ζε πξνζρεκαηηθή 

αλαπιήξσζε ησλ καζεκάησλ πνπ θακηά ζρέζε δελ έρεη κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ησλ καζεηώλ. Καη όια απηά αθνύ θαηάξγεζαλ ηελ εληζρπηηθή δηδαζθαιία πνπ επί 

ρξόληα ιεηηνπξγνύζε, αθνύ αθόκε δελ έρνπλ θξνληίζεη λα ζηαινύλ βηβιία ζε όια ηα 

ζρνιεία, αθνύ θαηαξγήζαλε  όιεο ηηο ππνζηεξηθηηθέο δνκέο ηνπ  ζρνιείνπ θαη 

πξνρώξεζαλ κέζα από ηηο ζπγρσλεύζεηο ζε “παθεηάξηζκα” ησλ καζεηώλ ζηηο 

αίζνπζεο αλαηξέπνληαο ηε κέρξη ηώξα ηζρύνπζα θαηαλνκή, ζε βάξνο θπζηθά ηεο 

εθπαηδεπηηθήο   απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

Όπωρ είναι γνωζηό ζηο δημόζιο έσει καθιεπωθεί από δεκαεηίερ η 

πενθήμεπη επγαζία και ζςνεπώρ η ημέπα ηος Σαββάηος δεν είναι επγάζιμη. Η 

Γηνίθεζε ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη ηελ ππεξσξηαθή 

απαζρόιεζε ην Σάββαην θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ν εξγαδόκελνο ζπλάδειθνο 

απνδεκηώλεηαη ππεξσξηαθά, ιακβάλνληαο παξάιιεια πξόζζεηε ακνηβή ιόγσ 

εξγαζίαο ηνπ ζε κε εξγάζηκε εκέξα. Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Ννκηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ε απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη απνιύησο 

δηθαηνινγεκέλε θαη λα αλαγξάθεηαη ξεηώο ν θσδηθόο από ηνλ νπνίν ζα θαηαβιεζεί 

ην ζπλνιηθό πνζό γηα ηηο ππεξσξίεο θαη ε ξεηή δηαβεβαίσζε όηη ππάξρνπλ ηα 

αλαγθαία πνζά ζην ζπγθεθξηκέλν θσδηθό.  

Γπζηπρώο, ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Αηηηθήο θαη νη πθηζηάκελνη Γηεπζπληέο 

Γ.Δ. πξνρσξνύλ ζηελ ππνρξεσηηθή δηεμαγσγή καζεκάησλ ηα Σάββαηα, ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο πνπ είραλ εθδεισζεί θαηαιήςεηο ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, αδηαθνξώληαο 

γηα ηε ξεηή απόθαζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Με εξώδικη 

διαμαπηςπία πος έζηειλε ηο Δ.Σ. ηηρ ΟΛΜΕ πξνο ηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή 

Αηηηθήο θ. Κνπκέλην θαη ηνπο Γηεπζπληέο Γ.Δ. Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Αζήλαο θαη ηηο 

απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο έγηλε θαηαλνεηό όηη δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα 

απαξαίηεηα θνλδύιηα γηα ηελ ππεξσξηαθή απνδεκίσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σύκθσλα 

κε ηελ απόθαζε ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ε απόθαζε απηή ηεο 

Γηνίθεζεο είλαη παξάλνκε θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα εξγαζηνύλ ππεξσξηαθά δελ 

πξόθεηηαη λα πιεξσζνύλ.  

Η απαξάδεθηε απηή πξαθηηθή ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο θαη ησλ 

Γηεπζύλζεσλ Γ.Δ. ηεο Αηηηθήο καζαίλνπκε όηη βξίζθεη πξόζπκνπο κηκεηέο θαη ζηελ 

επαξρία.  



Καινύκε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο λα ππνρξεώζεη ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηεο λα θηλνύληαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κξάηνπο.  

Γειώλνπκε όηη ην Γ.Σ. ηεο ΟΛΜΔ δελ ζα αλερηεί ηελ απνξξύζκηζε ησλ 

εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ ζην ρώξν ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο. Ο ρώξνο ηεο δεκόζηαο 

εθπαίδεπζεο δελ ζα κεηαηξαπεί ζε δνύγθια, όπσο δπζηπρώο ζήκεξα ηζρύεη ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα. Γελ πξόθεηηαη λα δερηνύκε ηελ απιήξσηε εξγαζία.  

Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαδέιθσλ ην Γ.Σ. ηεο ΟΛΜΔ θεξύζζεη ηξίσξε 

ζηάζε εξγαζίαο (8:15 – 11:15) γηα ηα ζρνιεία εθείλα πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

δηδαζθαιία ηα Σάββαηα θαη θαιεί ηηο ΔΛΜΔ λα θεξύμνπλ ηξίσξε ζπκπιεξσκαηηθή 

ζηάζε (11:15 – 14.00).  

 

 

 
  


