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Γηδ. Ωράρηο αποζπαζκέλωλ εθπ/ηθώλ Β/ζκηας εθπ/ζες από άιια ΠΥΣΓΔ ζηο ΠΥΣΠΔ Ν. Αταΐας 

Με κία πξώηε ελεκεξσηηθή αλαθνίλσζή καο (22-11-2017) ζέζακε ην ζέκα ζην Γ ηεο ΟΛΜΔ, όκσο πέξα 

από κία ηειεθσληθή παξέκβαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ην δήηεκα ζπλδηθαιηζηηθά θαη λνκηθά βάιησζε ζε 

επίπεπεδν Οκνζπνλδίαο. Τπελζπκίδνπκε πσο ην ΠΤΠΔ Ν. Αραΐαο κε ηελ ππ’αξηζκό 50 πξάμε ηνπ, ηελ 

24-10-2017 ηνπνζέηεζε, ηνπο απνζπαζκέλνπο από άιια ΠΤΓΔ κέζσ ηεο ΓΓΔ Αραΐαο ζε ζρνιεία 

επζύλεο ηνπ, κε δηδαθηηθό ωράρηο Α/Θκηας Δθπαίδεσζες, αιινηώλνληαο ρσξίο δηαπηζησηηθή πξάμε θαη 

ην My School!! 

Οη ελ ιόγσ ζπλάδειθνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ απνζπαζκέλσλ από ΠΤΓΔ ζε ΠΤΠΔ. ύκθσλα 

κε ηελ απόθαζε απόζπαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ κέζσ ΚΤΓΔ, παξνπζηάδνληαη ζηε Γηεύζπλζε Β/βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο όπνπ θαη αλαιακβάλοσλ σπερεζία θαη ζηε ζπλέρεηα ε ίδηα ε ππεξεζία ηνπο δηαζέηεη ζηελ 

νηθεία Γηεύζπλζε Α/βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαζώο απνζπνύληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ 

(θνηλέο εηδηθόηεηεο). Με ηε ιήμε δε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο ζηελ Α/ζκηα, παξνπζηάδνληαη εθ λένπ ζηε 

Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απόζπαζεο, απ’ όπνπ θαη απνρσξνύλ προζθέροληας ηης 

σπερεζίες ηοσς θαη ζε δηνηθεηηθό έξγν κέρξη ηηο 30/06!!!    

Σν ΠΤΠΔ Ν. Αραΐαο κε ηελ ππ’ αξηζκό 50 πξάμε ηνπ, ηελ 24-10-2017 ηνπο ηνπνζέηεζε ζε ζρνιεία 

επζύλεο ηνπ κε δηδαθηηθό ωράρηο Α/Θκηας Δθπαίδεσζες, επηθαινύκελν ην κε αξ. πξσηνθόιινπ 

183422/Γ2- 02-12-2013, έγγξαθν ηεο αλαπιεξώηξηαο πξντζηακέλεο, ηεο γεληθήο δηεύζπλζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Καο Καξδακίηζε, κε ζέκα «ωράριο εκπαιδεσηικών ανά βαθμίδα 

εκπαίδεσζης». Από ην παξαπάλσ έγγξαθν θαη ηνπο λόκνπο πνπ ιακβάλεη ππόςε ηνπ, Ν. 4152/2013 θαη Ν. 

2413/1996, ζε θακία πεξίπησζε δελ προθύπηεη όηη σο απνζπαζκέλνη από ΠΤΓΔ ζε ΠΤΠΔ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ δηδαθηηθό σξάξην Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σν Γ ηεο Α΄ΔΛΜΔ Αραΐαο νκόθσλα θαη ζηηο 22/11/2017 

θαη ζηηο 8/01/2018 (κε άιιε ζύλζεζε) ζεσξεί ην «έγγξαθν Καξδακίηζε» έσιν θαη παξάηππν δηνηθεηηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά άθξσο επηθίλδπλν.  

Υπελζσκίδοσκε ελ ηέιεη ζσλοπηηθά πως οη ελ ιόγω ζσλάδειθοη: 

α) Αλήθνπλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε,  

β) Όηαλ θιείλνπλ ηα Γεκνηηθά ρνιεία επηζηξέθνπλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (ΠΤΓΔ απόζπαζεο), 

όπνπ ζπλερίδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κέρξη ηέινο Ινπλίνπ θαη  
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γ) Δίλαη κέιε ηεο ΔΛΜΔ απόζπαζεο (ζηε ζπγθεθξηκελε πεξίπησζε ηεο Α΄ΔΛΜΔ Αραΐαο). Μάιηζηα 

λνκόηππα ιακβάλνπλ απαιιαγή ηελ εκέξα ηεο εθινγναπνινγηζηηθήο ζπλέιεπζεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηήλ ηζόηηκα κε ηα ππόινηπα κέιε.    

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαη ζε έλα πιαίζην θαηάθσξεο επίζεζεο ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ηνπ 

θιάδνπ, (βι. ηελ επηθείκελε αύμεζε ηνπ εξγαζηαθνύ σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ ειαζηηθνπνίεζε 

ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ πνπ αλαπόηξεπηα επηθέξεη), δεηάκε αθ’ ελόο ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ηνπ Γ ηεο 

ΟΛΜΔ θαη ηεο πλόδνπ ησλ πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ ηεο Υώξαο (20-01-2018) θαη αθεηέξνπ επηδηώθνπκε ηα 

αθόινπζα: 

1) Να ηεζεί ηο ζέκα πξνο ζπδήηεζε ζην επόκελν Γ ηεο ΟΛΜΔ θαη ζηελ αληίζηνηρε ζύλνδν ησλ 

πξνέδξσλ ησλ ΔΛΜΔ (20-1-2018) θαη λα γίλνπλ όιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ην Τπνπξγείν 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαξγεζεί ην έσιν «έγγξαθν Καξδακίηζε». 

2) Να δηερεσλεζεί ηο ζέκα θαη ζε παλειιαδηθό επίπεδν (ππόινηπεο ΔΛΜΔ), λα ελεκεξσζνύλ νη 

ζπλάδειθνη θαη λα αλνίμεη σο ζέκα ζε όιεο ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο. Όρη βεβαίσο απιά σο κία εηδηθή 

πεξίπησζε, αιιά σο πξνάγγεινο ηεο αύμεζεο ηνπ εξγαζηαθνύ θαη δηδαθηηθνύ σξαξίνπ ζην ζύλνιν ηνπ 

θιάδνπ.  

3) Να προβούκε ζε παράζηαζε δηακαρησρίας, ζηολ Περηθερεηαθό Γ/ληή εθπ/ζες, ώζηε λα αλαιάβεη 

ηηο δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο επζύλεο ηνπ. 

4) Να προβούκε ζε παράζηαζε δηακαρησρίας ζηολ Γηεσζσληή Β/ζκηας Δθπαίδεσζες Αταΐας κε 

αίηεκα λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ πξάμε αλάιεςεο ππεξεζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαδέιθσλ, όπνπ ζα 

γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ηνπ σξαξίνπ ηνπο.  

5) Να προβούκε ζε παράζηαζε δηακαρησρίας ζηολ Γηεσζσληή Α/ζκηας Δθπαίδεσζες Αταΐας θαη λα 

επηζηξέςεη ην «έγγξαθν Καξδακίηζε» ζηνπο αλσηέξνπο ηνπ σο έσιν, παξάηππν θαη άδηθν θαη λα πάςεη λα 

ην επηθαιείηαη εηο βάξνο ησλ δίθαησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

6) Να δηερεσλεζεί ηο δήηεκα θαη λοκηθά θαη λα αλαδεηεζνύλ θαη επζύλεο ζε όζνπο επηηξέπνπλ αθόκα λα 

εηλαη ζε ηππηθή ηζρύ ην έσιν έγγξαθν. 

Γηα ηο Γ. Σ. 

Ο Πξόεδξνο                                               Ο Γξακκαηέαο 

 

   ηάρνο  Υξήζηνο                                    Μπνύξδαιαο Παλαγηώηεο    


