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Αθήνα 31/08/2009
Προς
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπ/κών Π.Ε.

Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Συνάδελφοι,
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,
επικαιροποιεί την περσινή απόφασή του (αρ.πρωτ. 1384/18-10-08) για τα
εργασιακά δικαιώματα των εκ/κών και σας καλεί να ενημερώσετε γι'αυτό τους
συναδέλφους των σχολείων σας. Συγκεκριμένα:
1. Ωράριο Εκπαιδευτικών
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Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και
καθορίζεται από το Ν. 2470/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια
υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21
ώρες από 20 και πάνω).
Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού
ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη
εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν
ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα
πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.
Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ' ανώτατο 30 ώρες. Με
τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να
αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο( όχι
όμως διδακτικό) (π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, τήρηση βιβλίων
του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση
του συλλόγου διδασκόντων.
Οι εγκύκλιοι της Διεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε
«απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού
είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται,
εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την
προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί
πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα
σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες
εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι. Το Δ.Σ. της ΔΟΕ τους παρέχει
πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη γι' αυτό.
Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας είναι
φανερό ότι πρέπει άμεσα να έρχεται στο σχολείο αναπληρωτής και σε καμία
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περίπτωση να μην αναλαμβάνουν με υπερωρία οι συνάδελφοι. Η ΔΟΕ σ'
αυτές τις περιπτώσεις ζητά την αναμόρφωση του προγράμματος έως ότου
έρθει αναπληρωτής. Το ίδιο ζητάμε και για την περίπτωση του
καταργημένου προγράμματος «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ». Επίσης, σε οποιαδήποτε
περίπτωση υποχρεωτικής ανάθεσης από το ΠΥΣΠΕ, τότε καλύπτεται ο
συνάδελφος με στάσεις εργασίας.
Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με
οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του
διδακτικού ωραρίου. Για τις περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας
εκπαιδευτικού να αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την
αναπλήρωση. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο. Οι
συνάδελφοι να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για
κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους, και αν συμβεί αυτό, να
ζητούν γραπτή εντολή, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν υπερωρία.
Βέβαια και στην περίπτωση της γραπτής εντολής από το ΠΥΣΠΕ (και μόνο)
ο συνάδελφος μπορεί να κάνει στάση εργασίας για την οποία καλύπτεται
από τη ΔΟΕ και από το Σύλλογο εκπαιδευτικών.
Οι στάσεις εργασίας σε «υποχρεωτική» υπερωρία, αφού δεν
εντάσσονται ούτε στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο ούτε και στο
εργασιακό ωράριο, δεν περικόπτονται από το μισθό του
εκπαιδευτικού.

2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου
σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη
γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες
συγκεκριμένα.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι αντίθετο με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και
καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε
συναδέλφους. Καλούμε, επίσης, και τους αιρετούς των ΠΥΣΠΕ να μη συνηγορούν,
σε καμιά περίπτωση, σε ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών.
Αν παρ' όλα αυτά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΠΕ,
αναθέσει υποχρεωτικές υπερωρίες το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. κηρύσσει συνεχείς
στάσεις εργασίας για τη συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων.
3. Ολοήμερο Σχολείο
Το Δ. Σ. της ΔΟΕ θεωρεί αυτονόητο τον υπολογισμό των ωρών σίτισης
του ολοήμερου σχολείου στο διδακτικό ωράριο όλων των συναδέλφων που
εργάζονται στα ολοήμερα, όπως συμβαίνει, και στα πιλοτικά, καθώς επίσης και το
χωρισμό των τμημάτων, με βάση τις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών και με
ανώτερο όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα.
Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήμερο Σχολείο
θεωρεί απαραίτητο να καλύπτεται άμεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη
περίπτωση να γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος.
4. Νηπιαγωγεία
Το θέμα των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών και τα προβλήματα που
προκύπτουν από τη πίεση του Υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει ¨πρωινή
ζώνη¨, συνιστά ωμή παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων των
εκπαιδευτικών. Οι συναδέλφισσες νηπιαγωγοί θα πρέπει να εφαρμόσουν

το πάγιο ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία και να μην αποδεχθούν
την καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την αύξηση
του ωραρίου τους. Με απόφασή του το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τους καλύπτει
κηρύσσοντας συνεχείς στάσεις εργασίας στην περίπτωση επιβολής
αύξησης του ωραρίου τους από τη διοίκηση (πρωινή ζώνη 07:00 - 08:00,
επιμήκυνση ωραρίου στα κλασικά και ολοήμερα τμήματα).
Για το ζήτημα των νηπιαγωγείων και των εργασιακών προβλημάτων των
νηπιαγωγών το Δ. Σ. της ΔΟΕ έχει τοποθετηθεί αναλυτικά με σχετικές του
αποφάσεις την περσινή χρονιά. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως κατανοητό, είναι
ότι τα εργασιακά δικαιώματα των νηπιαγωγών μας αφορούν όλους γιατί
οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτά θα μεταβάλλει γενικότερα και προς το χειρότερο
τις εργασιακές κατακτήσεις όλων μας.
5. Η κατανομή των τάξεων γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του κάθε
σχολείου (Ν.1566/85) και καμία παρέμβαση δεν μπορεί γίνει γι'αυτό ή για την
υποχρεωτική επιβολή υλοποίησης προγραμμάτων από τα στελέχη Διοίκησης ή
καθοδήγησης της εκπαίδευσης (Προϊσταμένους - Σχολ. Συμβούλους). Καλούμε
τους συναδέλφους και τους Συλλόγους Διδασκόντων να επιμένουν στις αποφάσεις
τους. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. παρέχει γι αυτό πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη
στους συναδέλφους.
6. Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο
ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δημόσια για
αυτά.

