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Για τον υπερβάλλοντα ηιλο τθσ διοίκθςθσ και οριςμζνων διευκυντών εισ βάροσ των 

εργαςιακών δικαιωμάτων των κακθγθτών τθσ τάξθσ 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

τα ςχολεία ςταδιακά και αργά, ςε ςυνδιαςμό με μια ςειρά μνθμονιακϊν νόμων που ςχετίηονται με το δθμόςιο 

ςχολείο πλζκεται και τείνει να διαμορφωκεί ζνα νζο ςτάτουσ. Βαςικό του χαρακτθριςτικό ο αντιεργαςιακόσ για 

τουσ κακθγθτζσ τθσ τάξθσ και ο αντιεκπαιδευτικόσ για τουσ μακθτζσ, προςανατολιςμόσ. Ζχουμε ηιςει τθν αφξθςθ 

του διδακτικοφ ωραρίου και τθν οριηόντια μείωςθ του μεγαλφτερου μζρουσ των επιδομάτων που είχαν κερδθκεί με 

μεγάλουσ απεργιακοφσ αγϊνεσ και που ιταν πιό ζντονθ ςτουσ  ζχοντεσ μικρά ΜΚ. ’ αυτι τθν πολιτικι προςτζκθκε 

θ αφξθςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ςτα τμιματα με αποτζλεςμα μεγάλοσ αρικμόσ ςυναδζλφων να ςυμπλθρϊνει 

διδακτικό ωράριο ςε πάνω από δφο ςχολεία.  Ενϊ θ ετιςια επιμόρφωςθ με απαλλαγι από τα διδακτικά κακικοντα 

«έχει πάει περίπατο» εδϊ και τρεισ περίπου δεκαετίεσ, προςτζκθκε νζο αυξθμζνο εξωδιδακτικό ζργο που 

ουςιαςτικά δεν ανικει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, αφοφ αυτό αφορά άλλο εξειδικευμζνο προςωπικό (γραμματείσ, 

επιςτάτεσ, φφλακεσ, ψυχολόγουσ, κλπ). Με υπζρμετρο φιλότιμο οι εκπαιδευτικοί και ςυνικωσ με ομαλι λειτουργία 

των ςυλλόγων διδαςκόντων –και παρά το αρνθτικό κακθκοντολόγιο από τισ αρχζσ του 2000- διεξάγουν και αυτό το 

ζργο. Δυςτυχϊσ όμωσ θ Πολιτεία, θ Διοίκθςθ, οι ςφμβουλοι/ςυντονιςτζσ και οριςμζνοι διευκυντζσ που ζχουν 

αφιςει τθν τάξθ, αλλάηουν ξαφνικά ι αργά «εκπαιδευτικό ρόλο».  Εμφανίηουν ζνα περίεργο ηιλο...  

Ο ηιλοσ αυτόσ εμφανίςτθκε ςταδιακά τα τελευταία μνθμονιακά χρόνια, αλλά φζτοσ εκδθλϊνεται και απλϊνεται 

περιςςότερο. Ο μεν περιφερειακόσ εμμζνει ςτα ταυτόχρονα κενά κοινά «τρίωρα» ανά ειδικότθτα για τθν 

«πικανότθτα» ςυνεφρεςθσ με τουσ πρϊθν ςυμβοφλουσ και τϊρα με τουσ πολφ λιγότερουσ «ςυντονιςτζσ». Ο δε Δ. 

ΔΔΕ Αχαΐασ φαίνεται να ευνοεί τον προαναφερόμενο «ηιλο», αφοφ τον αφινει να εξελίςςεται (παράδειγμα ο 

τρόποσ που χειρίςτθκε τθν ςυνάντθςθ μαηί τουσ ςτισ 10.09.2018). Ασ δοφμε αρκετά τζτοια ηθτιματα μαηί, αφοφ θ 

Αϋ ΕΛΜΕ ζχει κατά καιροφσ ανοίξει κάποια απ’ αυτά ξεχωριςτά! Ο λόγοσ που επανερχόμαςτε οφείλεται ςτο γεγονόσ 

ότι εκτόσ των άλλων το Δ γίνεται τον τελευταίο καιρό, όλο και πιο ςυχνά, αποδζκτθσ παραπόνων ςυναδζλφων, για 

τισ ςυμπεριφορζσ και τισ ςτάςεισ οριςμζνων διευκυντϊν που άπτονται των εργαςιακϊν τουσ δικαιωμάτων και τθσ 

δθμοκρατικισ λειτουργίασ των ςχολείων. Γιϋαυτό, κρίνουμε ςκόπιμο να υπενκυμίςουμε: 

1. Σο ωράριο του εκπαιδευτικοφ είναι το διδακτικό του ωράριο. Πζραν αυτοφ, παραμζνει ςτο ςχολείο μόνον εφ' 

όςον ο φλλογοσ του ζχει ανακζςει ςυγκεκριμζνο ζργο. Ο διευκυντισ, δεν ζχει δικαίωμα να αιφνιδιάηει τον 

εκπαιδευτικό με κακικοντα που επινοεί τθν τελευταία ςτιγμι. Μια τζτοια ςτάςθ δυναμιτίηει το δθμοκρατικό κλίμα 

λειτουργίασ των ςχολείων, ςυνιςτά παραβίαςθ των δικαιωμάτων των ςυναδζλφων και κα μασ βρει κάκετα 

αντίκετουσ. 

2. Οριςμζνοι διευκυντζσ, προςπακοφν να εφαρμόςουν το μνθμονιακό και αντιεκπαιδευτικό νόμο τθσ 30ωρθσ 

απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικών, βάηοντασ άχρθςτα και αναίτια κενά ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα των 

εκπαιδευτικϊν. Σουσ κυμίηουμε, ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα των ςχολικϊν μονάδων, είναι υπόκεςθ των υλλόγων 

και όχι των διευκυντϊν. Σουσ κυμίηουμε επίςθσ, ότι το Τπουργείο δεν ζχει ςτείλει εφαρμοςτικι εγκφκλιο για τον 

νόμο και άρα, κάκε εφαρμογι του είναι καταχρθςτικι και παράνομθ. Σζλοσ, θ προςκικθ αναίτιων και ανοφςιων 

βαρϊν ςτο ιδθ πολφ δφςκολο ζργο των ςυναδζλφων επιβαρφνει όχι μόνο τουσ ίδιουσ, αλλά και τθ ςχολικι μονάδα 

ωσ προσ τθν ποιότθτα του μακιματοσ, άρα και τουσ μακθτζσ. 

3. Η απαςχόλθςθ των μακθτών ςε περίπτωςθ απουςίασ ςυναδζλφου, δεν είναι υποχρζωςθ των υπολοίπων 

εκπαιδευτικϊν. Κάκε υποχρεωτικι ανάκεςθ φφλαξθσ - απαςχόλθςθσ δεν βρίςκει πουκενά ζρειςμα ςτθ υπάρχουςα 
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νομοκεςία, οφτε ορίηεται ποιεσ είναι οι πικανζσ ευκφνεσ όταν, ι εκελοντικά ι πιεςτικά και παράτυπα από τθ 

διοίκθςθ  επιβάλλεται δικεν υποχρεωτικι «απαςχόλθςθ» μακθτϊν ςτα κενά (ακοφςτθκε και το τραγελαφικό και 

ευτυχϊσ μεμονωμζνο να καταχωροφνται και απουςίεσ ςτθ φφλαξθ!!!). Σα κενά προκφπτουν λόγω του ωρολογίου 

προγράμματοσ και χρειάηονται είτε για τθν ανατροφοδότθςθ του εκπαιδευτικοφ, είτε για προετοιμαςία των 

επόμενων ωρϊν, είτε για τισ αποφαςιςμζνεσ από το ςφλλογο εξωδιδακτικζσ εργαςίεσ, είτε για ανακοφφιςθ από τθν 

μακροχρόνια διδαςκαλία (τθν οποία οι ζχοντεσ διοικθτικι κζςθ πικανά ζχουν ξεχάςει). 

4. Ο αρικμόσ των κενών που είναι αναγκαίοσ για τα προθγοφμενα δεν κακορίηεται νομοκετικά, οφτε εξαντλείται 

με τον μζγιςτο αρικμό ωρϊν εργαςίασ (εβδομαδιαίο τριαντάωρο) αφοφ όπωσ όλοι γνωρίηουμε δεν υπάρχουν οι 

αναγκαίεσ υποδομζσ οφτε ςτα ςχολεία, οφτε ςτα γραφεία των κακθγθτϊν. Η επιμονι κάποιων διεκυντϊν να 

αυξάνουν τον αρικμό των κενϊν πιζηοντασ τουσ προγραμματιςτζσ είναι και παράτυποσ και αντιςυναδελφικόσ, αλλά 

και απάνκρωποσ. Κάποιοι επιχειροφν τθν αφξθςθ αυτϊν των κενϊν ξεπερνϊντασ ακόμα και τθ διοίκθςθ του Νομοφ 

και τθσ Περιφζρειασ! Τπενκυμίηουμε και τθν προθγοφμενθ ανακοίνωςθ του ςωματείου «ΟΙ ΘΕΕΙ ΜΑ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΩΡΑΡΙΟ KAI ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ, 24.02.2015», θ οποία ιςχφει ςτο ακζραιο. 

5. ε κάποια (ευτυχώσ λίγα ςχολεία) ςυγκαλοφνται από τουσ διευκυντζσ ςυνεδριάςεισ ςυλλόγων διδαςκόντων, 

εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου ι ςτα όρια του. Αυτζσ οι ενζργειεσ και παράτυπεσ είναι αλλά και αντιςυναδελφικζσ 

αφοφ δεν ςζβονται τουσ οικογενειακοφσ προγραμματιςμοφσ των εκπαιδευτικϊν. Τπάρχουν ςπάνιεσ και 

κατεπείγουςεσ «παιδαγωγικζσ» περιπτϊςεισ που οι ςυνάδελφοι εκελοντικά ςυμβάλουν ςτθν ομαλι λειτουργία 

των ςχολείων και πζραν του ωραρίου τουσ, αλλά αυτζσ αποτελοφν αποκλειςτικά ιδιαίτερεσ καταςτάςεισ και 

χειρίηονται από τουσ ςυλλόγουσ με δθμοκρατικό και ανκρϊπινο τρόπο. 

6. Οι αξιολογικζσ διαδικαςίεσ ζχουν βρει ςτακερά αντίκετθ τθ δικι μασ ΕΛΜΕ εδώ και χρόνια. Κανείσ δεν ξεχνά 

το ςυνολικό κζρδοσ για τον κλάδο από το μεγάλο ποςοςτό ςυμμετοχισ εκατοντάδων από εμάσ που με ςυντονιςτι 

τθν ΕΛΜΕ, δϊςαμε τθ μάχθ του 2014 νικθφόρα! θμαντικι ιταν και θ ςυμβολι μασ, ςτθν εναντίωςθ για τισ 

αξιολογικοφ τφπου «γνωμοδοτιςεισ» των ςυλλόγων, ςτισ προθγοφμενεσ κρίςεισ διευκυντϊν. Όμωσ φζτοσ υπιρξε 

κροφςμα νζου διευκυντι που με δικι του πρωτοβουλία, επιχείρθςε άτυπθ ςυμπλιρωςθ 15 ςελίδων αξιολογικϊν 

δεικτϊν από το ςφλλογο για προςωπικι του χριςθ.. Ευτυχϊσ «ζκρουςε πρφμναν» μετά τθν παρζμβαςθ του Δ. 

Κλείνοντασ, ερχόμαςτε ςε ζνα πολφ ευαίςκθτο κζμα που αφορά πρωτίςτωσ τουσ ανιλικουσ μακθτζσ και ζμμεςα τουσ 

κακθγθτζσ. Πρόκειται για τθν λεγόμενθ «πρωινή προςευχή». Δεν κα αναφζρουμε ςτο πότε και πωσ ειςιλκε θ ομολογιακι 

προςευχι υποχρεωτικά ςτο δθμόςιο κοςμικό ςχολείο. Οφείλουμε όμωσ να επιςθμάνουμε ότι οι μακθτζσ, είτε ορκόδοξοι, είτε 

πολιτιςμικά ορκόδοξοι, είτε αλλόδοξοι, είτε άλλων κρθςκειϊν, είτε αγνωςτικιςτζσ κλπ, οφείλουν τον κακολικό ςεβαςμό από το 

δθμόςιο κοςμικό ςχολείο. Η πρωινι προςευχι δεν είναι δυνατό να είναι υποχρεωτικι. Οφτε μπορεί να γίνεται εν χορϊ, 

ομαδικά, πράγμα που τθν κακιςτά ζμμεςα υποχρεωτικι, όταν μάλιςτα ο διευκυντισ ι κάποιοι κακθγθτζσ εφαρμόηουν τθν 

εξουςία τουσ επιτακτικά. Η προςευχι είναι μια κυρίωσπροςωπικι, (και εν πολλοίσ - εςωτερικι) υπόκεςθ των πιςτϊν μακθτϊν 

και δεν μπορεί να οπαδοποιείται. Η ςτάςθ αυτι, προςβάλλει τουσ πάντεσ. 

υνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ  

Κάποιοι διευκυντζσ επιχειροφν να εφαρμόςουν τουσ νόμουσ ςφμφωνα με μια ιδιότυπθ, δικι τουσ εκτίμθςθ, θ 

οποία μάλιςτα, κινείται ςε πιο αντιδθμοκρατικι, αντιςυναδελφικι και αντιεκπαιδευτικι κατεφκυνςθ απ’ ότι οι ίδιοι 

οι μνθμονιακοί νόμοι. Σουσ κυμίηουμε, ότι το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα είναι απζναντι ς’ αυτοφσ τουσ νόμουσ και κα 

τουσ ανατρζψει. Ο δικόσ τουσ «υπερβάλλον ζήλος», εκτόσ από τθ ηθμιά που προκαλεί ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα 

και ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων, εκκζτει ςοβαρά και τουσ ίδιουσ. Εκκζτει όμωσ και τον εκάςτοτε 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, αφοφ άμεςα ι ζμμεςα καλφπτει ι ςυγκαλφπτει τζτοιεσ πρακτικζσ. 

 Για το Δ. . 

Ο Πρόεδροσ                                                  Ο Γραμματζασ 

 

ιάχοσ Χριςτοσ                                                            Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 
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