
Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ   
ΑϋΑχαΐασ, μζλοσ τθσ Α.Ε.Κ. Δυτ. Ελλάδασ και Παρεμβάςεων Δ.Ε. 

Για τον διδακτικό χρόνο - ωράριο: Σι ζχει ςυμφωνθκεί, τι διαδίδεται, τι τελικά 
ιςχφει;  

Και πάνω απ’ όλα, εμείσ τι κάνουμε; 

Κουλτοφρα αφξηςησ διδακτικοφ και εργαςιακοφ χρόνου με μειοφμενο καθαρό μιςθό... 

Σο παιχνίδι των διαρροϊν και των διαψεφςεων του… Χότηα, επιβεβαιϊνοντασ τθν προεκλογικι μασ 
διακιρυξθ (1). Σισ προθγοφμενεσ μζρεσ είχαμε για άλλθ μία φορά δθμοςιεφματα για επικείμενθ αφξθςθ 
του διδακτικοφ ωραρίου, αυτι τθ φορά ωσ απαίτθςθ των δανειςτϊν προκειμζνου να κλείςει θ 3θ 
αξιολόγθςθ, ενϊ θ 4θ είναι τθσ ... Άνοιξθσ του 2018. Η πρόςφατθ εμπειρία των ςυντάξεων που δεν κα 
περικόπτονταν, τθσ λαϊκισ κατοικίασ που κα προςτατεφονταν, οι 20.000 μόνιμοι διοριςμοί 
εκπαιδευτικϊν, κτλ., διδάςκει ότι κάτι τζτοιο είναι ωφζλιμο να μασ ανθςυχεί, παρά να μασ εφθςυχάηει. 
Άλλωςτε,  αξίηει, λοιπόν, να κυμθκοφμε ότι: 

 Από τον Φλεβάρθ του 2013 (ΝΔ-ΠΑΟΚ) ζχει ψθφιςτεί αφξθςθ 3 διδ. ϊρεσ, ενϊ ζχουν εφαρμοςτεί 
οι 2. 

 το Μνθμόνιο ΙΙΙ (14-8-2015) αναφζρεται ρθτά ότι «οι αρχζσ, ςε ςυνεργαςία με τον ΟΟΣΑ και 
ανεξάρτητουσ εμπειρογνώμονεσ, θα επικαιροποιήςουν, ζωσ τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηςη 
του ελληνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτήματοσ που εκπόνηςε ο ΟΟΣΑ το 2011», κακϊσ και ότι 
«δεςμεφονται να ευθυγραμμίςουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μζλοσ του προςωπικοφ, 
καθώσ και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ 
των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο ζωσ τον Ιοφνιο του 2018» (Ν4336/2015, άρκρο 3, παρ. Γ.4.1). 

 Η ζκκεςθ του ΟΟΑ του 2011, που μνθμονεφεται παραπάνω, πρότεινε τθν αφξθςθ του 
εβδομαδιαίου διδακτικοφ ωραρίου του ςυνόλου των κακθγθτϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
ςτισ 22 ϊρεσ, με πλιρθ κατάργθςθ τθσ προοδευτικισ μείωςθσ ανάλογα με τα χρόνια 
υπθρεςίασ. 

 τισ ετιςιεσ εκκζςεισ του για τθν εκπαίδευςθ ςτισ χϊρεσ-μζλθ του, ο ΟΟΑ, χρθςιμοποιϊντασ 
διάφορα «τερτίπια» (βλζπε παρακάτω), διατείνεται ότι οι Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί διδάςκουμε 
ςθμαντικά λιγότερεσ ϊρεσ ςε ςχζςθ με τουσ ςυναδζλφουσ μασ διεκνϊσ.  

 Ζχει αυξθκεί ο διδ. χρόνοσ κατά 2,5 εβδομάδεσ ςτο Γυμνάςιο, ενϊ διαφαίνεται και ςτα Λφκεια. 

Τπάρχει πικανότθτα αφξθςθσ του διδ. ωραρίου; 

Πάνω απ’ όλα, όμωσ, μία νζα αφξθςθ του ωραρίου είναι πικανι γιατί μόνο ζτςι μποροφν να επιτευχκοφν 
τα δυςκεϊρθτα πρωτογενι πλεονάςματα ςε μακροπρόκεςμο ορίηοντα που ζχει ςυμφωνιςει θ 
κυβζρνθςθ με τουσ δανειςτζσ, αφοφ τθν οικονομία δεν τθν ανακάμπτουν... Είναι χαρακτθριςτικό, ότι θ 
αφξθςθ του εβδομαδιαίου ωραρίου ακόμθ και κατά μία ϊρα για τουσ 60.000 εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ 
επαρκεί για να εκμθδενιςτοφν όλεσ οι προςλιψεισ αναπλθρωτϊν ςτθ Δευτεροβάκμια μζςω του τακτικοφ 
προχπολογιςμοφ. ιμερα, ο ΟΟΑ ζχει ιδθ παραδϊςει τθν ενδιάμεςθ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του 
ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ  και αναμζνεται θ παράδοςθ τθσ τελικισ ζκκεςθσ θ οποία κα 
δρομολογιςει και τισ εξελίξεισ αναφορικά με το ωράριο. Σο πότε αυτι κα υλοποιθκεί ι το ποια μορφι κα 
ζχει (αν κα είναι οριηόντια, αν κα ςτοχεφςει κυρίωσ ςτο ωράριο των παλαιότερων εκπαιδευτικϊν, αν κα 
αυξθκοφν τα απαιτοφμενα χρόνια για να αλλάξει κάποιοσ κλιμάκιο ωραρίου, κτλ.) είναι ερωτιματα των 
οποίων οι απαντιςεισ εξαρτϊνται από τθ γενικότερθ πολιτικι και δθμοςιονομικι ςυγκυρία, αλλά και από 
τα δικά μασ αντανακλαςτικά.   

Σι ιςχφει ςτθν πραγματικότθτα για το ωράριο (και όχι μόνο για αυτό). 



Επικοινωνιακά, το ζδαφοσ για τθν αφξθςθ του διδακτικοφ ωραρίου ζχει ςτρωκεί εδϊ και χρόνια με τα 
μονότονα επαναλαμβανόμενα δθμοςιεφματα που επιχειροφν να εμφανίςουν τουσ Ζλλθνεσ 
εκπαιδευτικοφσ ωσ τουσ «τεμπζλθδεσ τθσ εφφορθσ κοιλάδασ».  

 

Σα «καφςιμα» γι’ αυτιν τθν επίκεςθ λάςπθσ τα παρζχει ο ΟΟΑ, ςφμφωνα με τον οποίο διδάςκουμε 
μόλισ 528 ϊρεσ ετθςίωσ, ζναντι 663 (ςτθν Κατϊτερθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ) και  629 ωρϊν (ςτθν 
Ανϊτερθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ) των ςυναδζλφων μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Βζβαια, αυτό που 
εντζχνωσ παραλείπεται να αναφερκεί είναι ότι θ ςυγκεκριμζνθ απόκλιςθ δεν οφείλεται ςτο μικρό 
εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο –κάκε άλλο– αλλά ςτθν εξεταςτικολαγνεία του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ.  

 Σο μζςο εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο ςτθν Ελλάδα είναι 20,5 ϊρεσ, τθν ϊρα που ο 
ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ είναι 20. Μάλιςτα, το μζγιςτο ωράριο των 23 ωρϊν είναι ζνα από τα 
μεγαλφτερα πανευρωπαϊκά, κακϊσ μόνο ςτθ Γερμανία (28 ϊρεσ), ςτθ Φινλανδία, ςτο Βζλγιο και 
ςτθν Κφπρο (24 ϊρεσ) ςυναντάμε εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν εβδομαδιαίωσ περιςςότερεσ 
ϊρεσ από ζναν Ζλλθνα κακθγθτι με λιγότερα από ζξι χρόνια υπθρεςίασ. Αξίηει, επίςθσ, να 
ςθμειωκεί ότι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ οι παραπάνω ϊρεσ διδαςκαλίασ ςυνοδεφονται από 
υψθλότερεσ αποδοχζσ ι μικρότερο αρικμό μακθτϊν ανά τάξθ. 

 Οι εργάςιμεσ εβδομάδεσ είναι 39 ςτθ χϊρα μασ, ζναντι 38 του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου. Σο 
περίφθμο δίμθνο των καλοκαιρινϊν διακοπϊν ςυναντάται, εκτόσ από τθν Ελλάδα, ςτθν Αυςτρία 
(2,5 μινεσ), το Βζλγιο, τθν Κφπρο, τθ Γαλλία, το Λουξεμβοφργο, τθ Μάλτα, τθν Πολωνία, τθν 
Ιςπανία και τθ Β. Ιρλανδία, ενϊ ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ οι διακοπζσ είναι διάςπαρτεσ κατά τθ 
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ (δείτε ΚΕΜΕΣΕ, 2010, ς. 7-10). Οι ετιςιεσ θμζρεσ διδαςκαλίασ είναι 
πράγματιλιγότερεσ (153 ζναντι 176), αυτό ωςτόςο οφείλεται αποκλειςτικά ςτθ ςχεδόν δίμθνθ 
μετατροπι των ςχολείων ςε εξεταςτικά κζντρα κατά τισ περιόδουσ του Ιουνίου και του 
επτεμβρίου. Αυτόσ είναι και ο βαςικόσ παράγοντασ που ςυμβάλλει ςτο να εμφανίηονται οι 
Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί ότι διδάςκουν λιγότερο του διεκνοφσ μζςου όρου ετθςίωσ. 

 Ακόμθ και ο ΟΟΑ παραδζχεται ότι ο ςυνολικόσ χρόνοσ που περνοφν οι εκπαιδευτικοί ςτο 
ςχολείο ςτθν Ελλάδα είναι ςθμαντικά μεγαλφτεροσ του διεκνοφσ μζςου όρου (1.170 ϊρεσ, 
ζναντι 1.030). Εδϊ κα πρζπει να επιςθμανκεί επίςθσ ότι οι Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί μετά τθν 
αποχϊρθςι τουσ από το ςχολείο επιφορτίηονται με ζνα μεγαλφτερο φόρτο εργαςίασ ςε όρουσ 
προετοιμαςίασ, διόρκωςθσ γραπτϊν και εργαςιϊν, κ.α., εξαιτίασ τθσ εναςχόλθςισ τουσ με άςχετα 
προσ το αντικείμενο τθσ διδαςκαλίασ κακικοντα (γραμματειακισ υποςτιριξθσ) κατά τθν 
παραμονι τουσ ςε αυτό. 

 Σζλοσ, ζνα ηιτθμα για το οποίο ςπάνια γίνεται λόγοσ είναι θ μιςκολογικι απαξίωςθ, κακϊσ 
όποιον μιςκολογικό δείκτθ και αν επιλζξει κανείσ είναι ξεκάκαρο ότι οι Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί 
κατατάςςονται ςτουσ χειρότερα αμειβόμενουσ πανευρωπαϊκά.  



χζςθ διδ. ωραρίων και κατϊτατων μιςκϊν ςτθν Ε.Ε. 

 

Εβδομαδιαίο Ωράριο Διδαςκαλίασ και Κατϊτατοσ Μιςκόσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Χϊρα 

Εβδομαδιαίο ωράριο 
διδαςκαλίασ Ετιςιοσ κατϊτατοσ μιςκόσ 

Ελάχιςτο Μζγιςτο Μζςο 

Κατϊτατοσ 
Ονομαςτικόσ 

μιςκόσ 

Κατϊτατοσ 
μιςκόσ 

ςε Ιςοδφναμα 
Αγοραςτικισ 

Δφναμθσ (ΡΡS) 

Κατϊτατοσ 
μιςκόσ ωσ % 

του κατά 
κεφαλιν 

ΑΕΠ 

Ελλάδα 18 23 20,5 12.424,5 14.608,2 75,3 
Βζλγιο* 20 24 22 31.434,8 27.902,8 88,3 

Γερμανία 21 28 24,5 47.948,4 45.705,2 140,2 
Ιςπανία 20 20 20 33.480,0 37.200,0 148,8 
Γαλλία 15 18 16,5 28.119,6 24.878,4 87,6 
Ιταλία 18 18 18 25.731,5 25.537,3 97,1 

Κφπροσ 18 24 21 26.397,0 29.665,2 125,7 
Λετονία 21 21 21 4.565,5 6.749,0 39,7 

Λικουανία 18 18 18 3.811,4 6.266,2 32,3 
Λουξεμβοφργο 21 21 21 81.249,3 67.085,7 95,7 

Μάλτα 20 20 20 19.117,2 24.487,2 107,4 
Αυςτρία 20 22 21 33.756,6 30.212,6 88,6 

Πορτογαλία 14 22 18 21.999,6 28.246,4 135,8 
λοβενία 19 20 19,5 17.202,5 21.429,4 98,3 
λοβακία 22 22 22 6.881,6 10.120,0 50,6 

Φινλανδία 16 24 20 35.882,6 29.052,4 96,2 
Κροατία 18 20 19 8.690,4 13.717,2 85,2 

Ουγγαρία 22 22 22 6.446,4 11.123,2 63,2 
Ρουμανία 16 18 17 3.391,2 6.829,5 47,1 

Μζςοσ όροσ Ε.Ε. 18,8 21,2 20 24.228,1 24.789,3 90,4 

*Μζςοσ όροσ και για τισ τρεισ κοινότθτεσ. Σημείωςη: Σα μιςκολογικά δεδομζνα αναφζρονται ςτθ 
ςχολικι χρονιά 2013-14 και αφοροφν τθν Κατϊτερθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Πηγζσ: 

ΔίκτυοΕυρυδίκθ, Eurostat, Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices,Perceptions, and 
Policies. 

Και τϊρα τι κάνουμε; Καταρχάσ, να υπεραςπιςτοφμε τθν αξιοπρζπεια του κλάδου απζναντι ςτα κάκε 
λογισ «παπαγαλάκια» του κοινωνικοφ κανιβαλιςμοφ, επικαλοφμενοι τθν πραγματικότθτα τθσ εργαςιακισ 
και μιςκολογικισ εξουκζνωςθσ του κλάδου τθσ τάξθσ, τθν δραματικι πραγματικότθτα τθσ 
υποχρθματοδότθςθσ και τθσ ζλλειψθσ υποδομϊν, τθν άμεςθ ανάγκθ δραςτικισ μείωςθσ –αντί αφξθςθσ– 
του αρικμοφ των μακθτϊν ανά τμιμα. Και να μθν ξαναπζςουμε ςτθν παγίδα του εφθςυχαςμοφ, όπωσ το 
2013, διαμθνφοντασ, με αρχι τθν απεργία τθσ 14θσ Δεκζμβρθ, ότι δε κα ανεχκοφμε καμία αφξθςθ είτε του 
διδακτικοφ, είτε του εργαςιακοφ ωραρίου, ότι δε κα ανεχκοφμε να πεταχτοφν οι ςυνάδελφοί μασ 
αναπλθρωτζσ ςτο δρόμο και να μεταβλθκοφμε ςε «περιπλανϊμενουσ Ιουδαίουσ» προκειμζνου να 
καταφζρουμε να ςυμπλθρϊςουμε ωράριο ςε τρία και τζςςερα ςχολεία. Και να προετοιμαςτοφμε για ζνα 
μεγάλο και δφςκολο αγϊνα, για να μείνουν ςχζδια επί χάρτου αυτζσ και οι υπόλοιπεσ αντιδραςτικζσ 
αλλαγζσ που εξυφαίνονται για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ. 

   ΟΛΟΙ ςτθν ΑΠΕΡΓΙΑ *14/12+.  
   Να γίνουν άμεςα Γενικζσ υνελεφςεισ του κλάδου. 

 ΟΛΟΙ ςτισ ΕΚΛΟΓΕ (7ο Γυμν., Σετάρτθ 13/12):                  

Δεν απζχουμε, γιατί ΣΘΡΙΗΟΤΜΕ-ΨΘΦΙΗΟΤΜΕ 

Εκπαιδευτικι Παρζμβαςθ 
10/12/2017 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/184EN.pdf

