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Για τισ υπερβάςεισ του 30ωρου και τισ δημιουργικζσ εργαςίεσ 

Ενϊ θ κυβζρνθςθ και το Τπ. Παιδείασ προςπακεί να μασ πείςει ότι ελάχιςτα άλλαξαν με το νζο 
εργαςιακό 30ωρο ςτα ςχολεία και το κφμα διευκρινιςτικϊν που ξεκίνθςε με αφορμι το νζο τρόπο 
λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων, κάποιοι λίγοι διευκυντζσ/διευκφντριεσ προςπακοφν να φανοφν  
«βαςιλικότεροι του βαςιλζωσ». Και ξεχνοφν ότι υπάρχει ςωματείο υπζρ των κακθγθτϊν τθσ τάξθσ! 
Αυτοί οι λίγοι κα μασ βρουν μπροςτά τουσ. 

υγκεκριμζνα υπάρχουν ελάχιςτα κροφςματα καλζςματοσ ςυνεδριάςεων του ςυλλόγου 
διδαςκόντων για μετά το τζλοσ ι ςτα όρια του θμεριςιου εργαςιακοφ εξαϊρου. Δεν λαμβάνουν υπόψθ 
τουσ τθν προθγοφμενθ απόφαςθ τθσ ΕΛΜΕ και τθσ υνόδου των Προζδρων των ΕΛΜΕ για το νζο 
30ωρο, και μάλιςτα ηθτάνε και παραπάνω. Θα ςτακοφμε απζναντί τουσ!!! 

Τπάρχουν επίςησ κάποιοι διευθυντζσ που ενϊ δεν ζχει υπογραφεί το νζο Π.Δ. για τισ δθμιουργικζσ 
εργαςίεσ κζλουν να τισ εφαρμόςουν πιζηοντασ παράτυπα και παράνομα τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων 
με βάςθ μια εγκφκλιο του Νοζμβρθ του 2017, θ οποία κάνει αναφορά ςτο νζο Π.Δ. το οποίο ακόμα 
ζρχεται. 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Η περςινή μασ μάχη ζφερα αποτελζςματα και θα αλλάξει το νζο ΠΔ ςε ηπιότερη μορφή. Σο Δ τθσ Αϋ 
ΕΛΜΕ Αχαΐασ ζχει αποςτείλλει με τθν προθγοφμενθ μάλιςτα ςφνκεςι του (23/11/2017) ανακοίνωςθ με 
βάςθ τθν εγκφκλιο. Τπάρχει και ςχετικι απόφαςθ τθσ ΟΛΜΕ από πζρυςι. Η πρόβλεψθ τθσ εγκυκλίου 
αφορά τθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ (ετεροχρονιςμζνα) και εφαρμογι πλζον για το Β τετράμθνο που 
επιμθκφνκθκε πριν λίγεσ μζρεσ (αφξθςθ του διδ. ωραρίου ςε ετιςια βάςθ). Γίνεται μάλιςτα λόγοσ για 
διάκεςθ 8 διδ. ωρϊν ανά γνωςτικό αντικείμενο ςτισ δθμιουργικζσ εργαςίεσ.  

Καλοφμε τουσ δ/ντζσ να αναμζνουν: 1) το νζο Π.Δ. και 2) το ςυγκεκριμζνο τρόπο αντίδραςθσ του 
ςωματείου (για να είναι ςυμβατοί με τθν ΕΛΜΕ.). 

Καλοφμε τουσ καθηγητζσ τησ τάξησ και τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να καταγγζλλουν άμεςα ςτθν 
ΕΛΜΕ αντίκετεσ ςυμπεριφορζσ, και να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτθν εκτίμθςθ που κα κάνουμε για το νζο 
ΠΔ κακϊσ και ςτουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ του.  

Για το Δ.. 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 
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