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Για την «απαςχόληςη μαθητών» ςε κενό και τα «ζτερα καινά δαιμόνια» του 

Διευθυντή Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ 

Σο Δ τθσ Αϋ ΕΛΜΕ Αχαΐασ ςε ςυνζχεια των προθγοφμενων ανακοινϊςεϊν μασ και με αφορμι το 
απαράδεκτο ζγγραφο του Δ. ΔΔΕ Αχαΐασ (16425/24-10-18 «Αναπλθρωςη διδακτικών ωρών ςε 
περίπτωςη απουςίασ εκπαιδευτικοφ»), επανερχόμαςτε ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα. 

1) Καταγγζλλουμε το Δ. ΔΔΕ Αχαΐασ για αντιςυναδελφικι και αντιδεοντολογικι ςυμπεριφορά. 
Ζχει διαχωρίςει τθ κζςθ του από το κλάδο ταυτιηόμενοσ πλιρωσ με τθν πολιτικι τθσ περιςτολισ 
των εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων, τθσ περαιτζρω εξουκζνωςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ 
«τάξθσ» και τθσ βίαιθσ και αναίτιασ επιβολισ του 30ωρου. Παράγει «νομοκετικό ζργο» ςε 
βάροσ των ςυναδζλφων. Αποκορφφωμα αυτισ τθσ ςτάςθσ αποτελεί το προαναφερόμενο 
ζγγραφο που προτρζπει τουσ διευκυντζσ μονομερϊσ να ανακζτουν ςε «διακζςιμο 
εκπαιδευτικό» και ςτο «πλαίςιο τθσ απαςχόλθςθσ» των μακθτϊν τθν κάλυψθ πικανοφ κενοφ. 
Επιπλζον αποφαίνεται παρατφπωσ πωσ ςε αυτι τθ περίπτωςθ, απουςία μακθτι 
«καταχωρίζεται αλλά δεν προςμετράται». το άρκρο 245 του Ν.4512/2018 και ςτθν εγκφκλιο 
14181/ΓΔ4/26-01-2018 αναφζρονται τα εξωδιδακτικά μασ κακικοντα χωρίσ ςε αυτά να υπάρχει 
θ «απαςχόλθςθ» μακθτϊν. Αντικζτωσ οποιαδιποτε ανάκεςθ ζργου «απαςχόλθςθσ» αποτελεί 
ςαφι υπζρβαςθ του διδακτικοφ μασ ωραρίου και εγείρει νομικά και οικονομικά ηθτιματα από 
τθ μεριά μασ. Ειδικά βάςθ αυτοφ του εγγράφου, αν κάποιοσ διευκυντισ το εφαρμόςει, 
εντζλλοντασ το «διακζςιμο ςυνάδελφο» να απαςχολιςει τουσ μακθτζσ και να υπογράψει το 
απουςιολόγιο, ςυνειδθτά πλζον και μετά από αυτι τθν ανακοίνωςι μασ, μεταφζρει ςτο 
ςυνάδελφο τθν πλιρθ ευκφνθ τθσ παράτυπθσ αυτισ ενζργειασ, με ό,τι ςυνδικαλιςτικά και 
νομικά αυτό ςυνεπάγεται. Σονίηουμε ότι όλα αυτά τα δφςκολα χρόνια οι ςφλλογοι διδαςκόντων 
των ςχολείων, με εμπειρία και αίςκθμα ευκφνθσ για τουσ μακθτζσ, διαχειρίηονται άριςτα τισ 
περιπτϊςεισ των κενϊν. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ καλοφμε το Δ. ΔΔΕ Αχαΐασ να αποςφρει 
άμεςα το παράτυπο, αίολο και αντιςυναδελφικό  ζγγραφό του. 

2) Καλοφμε κάποιουσ διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων που κινοφνται ςτθν κατεφκυνςθ 
αποδοχισ και υλοποίθςθσ τζτοιων ενεργειϊν που περιγράφονται παραπάνω, να 
επανεξετάςουν τθ ςτάςθ τουσ, να ςυνταχκοφν με τθ κζςθ του ςωματείου και να δείξουν 
εμπιςτοςφνθ ςτουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων.  

3) Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ ςε περίπτωςθ μονομεροφσ ανάκεςθσ ζργου «απαςχόλθςθσ» 
μακθτϊν από διευκυντι ςε αυτοφσ, να ηθτοφν να τουσ δοκεί εγγράφωσ θ εντολι, ϊςτε το Δ 
τθσ ΕΛΜΕ να προβεί ςε όλεσ τισ ςυνδικαλιςτικζσ και νομικζσ ενζργειεσ που προκφπτουν. Οι 
ςφλλογοι διδαςκόντων γνωρίηουν να ενεργοφν ςτα πικανά κενά μακθτϊν και δεν χρειάηονται 
επιπλζον «διαταγζσ». Η αξιοπρζπειά μασ και θ υπεράςπιςθ των εργαςιακϊν μασ δικαιωμάτων 
αποτελεί υπόκεςθ όλων μασ. 

Για το Δ. Σ. 

Ο Πρόεδροσ                   Ο Γραμματζασ 

 
ιάχοσ Χριςτοσ                                                Μποφρδαλασ Παναγιϊτθσ 
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