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Διδ. ωράριο κακθγθτϊν από άλλα ΠΤΔΕ ςτα ΠΤΠΕ 

Σο Δ τθσ Α ΕΛΜΕ Αχαΐασ, επανζρχεται για άλλθ μια φορά ςτο ηιτθμα του διδακτικοφ 

ωραρίου των  αποςπαςμζνων ςυναδζλφων εκπ/κϊν Β/κμιασ εκπ/ςθσ από άλλα ΠΤΔΕ ςτο 

ΠΤΠΕ Ν. Αχαΐασ: 

1) Ομόφωνα προςυπογράφει το παρακάτω κείμενο των ςυναδζλφων: «Ανικουμε ςτθν 

κατθγορία των αποςπαςμζνων από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ και καλφπτουμε τισ μεγάλεσ και 

πάγιεσ λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ Α/κμιασ.  

Τπενκυμίηουμε ότι το 2013, όταν το Τπουργείο κακόριςε τισ κενζσ κζςεισ για μετατάξεισ 

από τθν Β/κμια ςτθν Α/κμια, ςε ολόκλθρο το νομό Αχαΐασ δεν ςυςτάκθκε οφτε μία κζςθ 

εκπαιδευτικοφ για τισ ειδικότθτεσ ΠΕ05 και ΠΕ11! Με δεδομζνο το πάγωμα των 

μετακζςεων, βριςκόμαςτε ςε κατάςταςθ ομθρίασ: όποιοσ κζλει να βρεκεί κοντά ςτον τόπο 

κατοικίασ του μετά από πολφχρονθ ταλαιπωρία ςε όλθ τθν Ελλάδα, γίνεται κφμα 

αυκαιρεςιϊν τθσ Διοίκθςθσ και του Τπουργείου ςτθν τεχνθζντωσ «γκρίηα ηϊνθ» των κοινϊν 

ειδικοτιτων. Είναι προφανζσ ότι κεωροφμαςτε εκπαιδευτικοί β’ κατθγορίασ με μοναδικό 

ρόλο να «βουλϊνουμε τρφπεσ» οφτωσ ϊςτε το Τπουργείο να εξοικονομεί πόρουσ.  

Σα αποτελζςματα τα βιϊνουμε κακθμερινά ςτα ςχολεία. Αναγκαηόμαςτε να 

μετακινοφμαςτε ςε 2, 3 ι και 5 ςχολεία. υχνά δεχόμαςτε πιζςεισ για μετακίνθςθ από 

ςχολείο ςε ςχολείο ςτθ διάρκεια του διαλείμματοσ «προκειμένου να βγει το πρόγραμμα», 

ακόμα και εισ βάροσ τθσ αςφάλειασ των μακθτϊν, όταν ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ βρίςκεται 

κακ’ οδόν από το ζνα ςχολείο  ςτο άλλο. Ο κακζνασ και θ κακεμία από εμάσ αναγκάηεται να 

ζχει κάκε χρόνο 100, 150 ι και παραπάνω μακθτζσ, τουσ οποίουσ βλζπουμε φευγαλζα, 

αφοφ πάντα τρζχουμε για να πάμε ςτο επόμενο ςχολείο. Ξζρουμε ότι το Τπουργείο 

αδιαφορεί για τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι όμωσ 

βάηει ζνα τόςο αςφυκτικό πλαίςιο που δυςκολευόμαςτε ακόμα και να κυμόμαςτε τα 

ονόματα των μακθτϊν μασ, πόςο μάλλον να μποροφμε να ανταποκρικοφμε αποτελεςματικά 

ςτισ εκπαιδευτικζσ και ςε όλεσ τισ άλλεσ ανάγκεσ τουσ. Εννοείται επίςθσ ότι δεν υπάρχει 

κανζνασ διςταγμόσ εκ μζρουσ του Τπουργείου να μασ χρθςιμοποιεί για το Ολοιμερο 

Πρόγραμμα ι τθν Ευζλικτθ Ζϊνθ ακόμα και των μικρότερων μακθτϊν Α’ και Β’ τάξθσ, οι 

οποίοι βλζπουν ακόμα ζναν εκπαιδευτικό ειδικότθτασ να μπαινοβγαίνει ςτθν τάξθ και ςτο 

τζλοσ τθσ χρονιάσ είναι αμφίβολο αν ξζρουν και το όνομά του.  
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Με βάςθ τα παραπάνω, και ςε ζνα πλαίςιο κατάφωρθσ επίκεςθσ των εργαςιακϊν 

δικαιωμάτων του κλάδου, με τθν επικείμενθ αφξθςθ του εργαςιακοφ ωραρίου των 

εκπαιδευτικϊν, τθν ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων που αναπότρεπτα επιφζρει, 

το πάγωμα των μόνιμων διοριςμϊν και τθ ςυρρίκνωςθ των προςλιψεων των 

αναπλθρωτϊν, κεωροφμε ότι το ηιτθμα αφορά ςυνολικά τον κλάδο των εκπαιδευτικϊν και 

δεν είναι μεμονωμζνο ηιτθμα των κοινϊν ειδικοτιτων. Είναι εφκολο να ςκεφτεί κανείσ 

πόςεσ ϊρεσ εξοικονομοφνται από τθν ανάκεςθ του μακιματοσ τθσ Ευζλικτθσ Ζϊνθσ και του 

Ολοιμερου χολείου υπερωριακά ςε αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Β/κμιασ ςτθν 

Α/κμια.  

φμφωνα με τθν απόφαςθ  απόςπαςθσ του Τπουργείου,  παρουςιαηόμαςτε ςτθ Διεφκυνςθ 

Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ απόςπαςισ μασ όπου και αναλαμβάνουμε υπθρεςία και ςτθ ςυνζχεια 

θ ίδια θ υπθρεςία μάσ διακζτει ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ θ 

απόςπαςι μασ γίνεται για τισ ανάγκεσ των Δθμοτικϊν χολείων. Με τθ λιξθ δε του 

διδακτικοφ ζτουσ ςτθν Α/κμια, παρουςιαηόμαςτε εκ νζου ςτθ Διεφκυνςθ Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ απόςπαςθσ, απ’ όπου και αποχωροφμε προςφζροντασ τισ υπθρεςίεσ μασ και 

ςε διοικθτικό ζργο μζχρι τισ 30/06.    

Σθ φετινι ςχολικι χρονιά, το ΠΤΠΕ Ν. Αχαΐασ με τθν υπ’αρικμό 34 πράξθ του, τθν 31-08-

2018 μασ τοποκζτθςε για ακόμα μία φορά ςε ςχολεία ευκφνθσ του με διδακτικό ωράριο 

Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ, αλλοιϊνοντασ μάλιςτα χωρίσ διαπιςτωτικι πράξθ και το MySchool!!  

Τπενκυμίηουμε δε ότι, ενϊ με απόφαςθ υφυπουργοφ το 2010 και υπθρεςιακό ζγγραφο του 

2012 το διδακτικό μασ ωράριο παραμζνει αυτό τθσ Β/κμιασ, με νζα υπθρεςιακά ζγγραφα 

του 2013 και του 2018 το διδακτικό μασ ωράριο ξαφνικά γίνεται αυτό τθσ Α/κμιασ. Από τουσ 

νόμουσ που λαμβάνονται υπόψθ (Ν. 4152/2013 και Ν. 2413/1996) ςε καμία περίπτωςθ δεν 

προκφπτει ότι ωσ αποςπαςμζνοι από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΠΕ κα πρζπει να ζχουμε διδακτικό 

ωράριο Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ.  

Σο Τπουργείο βεβαίωσ δεν μπαίνει καν ςτον κόπο να εξθγιςει τουσ λόγουσ τθσ αλλαγισ 

αυτισ, αν και γνωρίηουμε πολφ καλά ότι ο μόνοσ λόγοσ είναι θ πίεςθ για ακόμα λιγότερεσ 

προςλιψεισ αναπλθρωτϊν. Εννοείται ότι τα ζγγραφα αυτά εφαρμόηονται από τουσ 

Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ κατά το δοκοφν, ανάλογα προφανϊσ και με τισ ανάγκεσ κάκε 

χρονιά ςε διδακτικό προςωπικό.  

Κάκε χρόνο το ηιτθμα τίκεται από τθν Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ ςτουσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, ενϊ 

πζρςι τζκθκε και ςτθ ςφνοδο των προζδρων των ΕΛΜΕ ςτισ 20 Ιανουαρίου 2018, οι οποίοι 

ςτιριξαν ομόφωνα τθν κατάργθςθ των ζωλων υπθρεςιακϊν εγγράφων, ςφμφωνα με τα 

οποία γίνεται ακόμα μία αφξθςθ ωραρίου με ςκοπό τον περιοριςμό των διοριςμϊν.   

Βαςικό μασ αίτθμα  



• να επιςτρζψει το ζγγραφο ςτουσ ανωτζρουσ του ωσ ζωλο, παράτυπο και άδικο και  

• να πάψει θ Διοίκθςθ να το επικαλείται εισ βάροσ των δίκαιων εργαςιακϊν δικαιωμάτων 

μασ.  

Οι αποςπαςμζνοι από ΠΤΔΕ ςε ΠΤΔΕ/ΠΤΠΕ Αχαΐασ» 

2) Καλεί επιτακτικά το Δ τθσ ΟΛΜΕ να δθμοςιοποιιςει το αποφαςιςμζνο ψιφιςμα τθσ 

Γενικι υνζλευςθσ Προζδρων ΕΛΜΕ ςτισ 20/1/2018 για το ςυγκεκριμζνο κζμα και να προβεί 

ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ που απορρζουν από αυτό. Οποιαδιποτε επιπλζον κακυςτζρθςθ 

δεν δικαιολογείται και προκαλεί βάςιμα ερωτιματα για τισ ςκοπιμότθτεσ τθσ μεγάλθσ 

κωλυςιεργίασ.  

3) Απαιτεί από το Τπουργείο να αποςφρει το «ζγγραφο Καρδαμίτςθ» ωσ ζωλο, παράτυπο 

και άδικο και να πάψει να το επικαλείται εισ βάροσ των δίκαιων εργαςιακϊν δικαιωμάτων 

των ςυναδζλφων. 

 

Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                       Ο Γραμματζασ 

 

  ιάχοσ Χριςτοσ                                    Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 

 

 


