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Για το ωράριο των καθηγητών και τη στάση ορισμένων Διευθυντών        

Μετά από συνεχείς παρατηρήσεις εκπαιδευτικών σε μέλη της ΕΛΜΕ Ηλείας για τον 

τρόπο εφαρμογής του ωραρίου στα σχολεία τους κρίνουμε απαραίτητο να ενημερώσουμε 

τους διευθυντές των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς  τα παρακάτω: 

1. Με βάση το Ν.1566/85  κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις 

εργάσιμες μέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου 

έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Το 

“συγκεκριμένο έργο” αναφέρεται σε εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε 

εκπαιδευτικό, από τον σύλλογο διδασκόντων στην πρώτη ετήσια τακτική συνεδρίαση 

(με εγγραφή στο πρακτικό) και σε τρέχουσες επίκαιρες εργασίες που προκύπτουν από 

την συνήθη λειτουργία του σχολείου και άρα δεν έχουν μόνιμη και σταθερή διάρκεια. 

Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει υποχρεωτική παραμονή των συναδέλφων 

μετά το διδακτικό τους ωράριο σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις 

αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει με απόφαση συλλόγου. Η απαίτηση 

παραμονής στο σχολείο χωρίς αντικείμενο αποτελεί κατάφορη 

καταστρατήγηση του ωραρίου μας και δεν μπορεί να είναι αποδεχτή. 

 

2. Παρατηρείται επίσης έμμεση παραβίαση του ωραρίου με την επιβολή πληθώρας 

υποχρεωτικών κενών στο ωρολόγιο πρόγραμμα για να καλύπτουν 

γραμματειακές ανάγκες. Θυμίζουμε σε όσους το «ξεχνάνε» ότι η αύξηση του ωραρίου, 

οι μετακινήσεις σε πολλά σχολεία, οι νέες αναθέσεις, τα πρότζεκτ, η εντατικοποίηση 

λόγω τράπεζας θεμάτων επιβαρύνουν ιδιαίτερα το διδακτικό μας έργο. Η απαίτηση 

από ορισμένους διευθυντές να καλύπτουμε τις διαρκώς αυξανόμενες από το 

υπουργείο γραφειοκρατικές εργασίες στα σχολεία δημιουργεί ασφυκτικό εργασιακό  

περιβάλλον στους εκπαιδευτικούς και έχει αντανάκλαση στην οργάνωση και 

εφαρμογή των διδακτικών μας καθηκόντων. Η τακτική αυτή επιχειρείται να 

εφαρμοστεί πολλές φορές σε κλίμα αυταρχισμού και με συνθήκες άτυπης 

αξιολόγησης με στόχο  να τρομοκρατήσει τους συναδέλφους και να αποδεχθούν τη 

νέα τάξη πραγμάτων που θέλει η διοίκηση. 

 

Τονίζουμε ότι καμιά άμεση ή έμμεση καταστρατήγηση του ωραρίου μας δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτή. Καλούμε λοιπόν τους διευθυντές να μην πιέζουν 

τους συναδέλφους και να συμβάλλουν με το δικό τους ρόλο στην διατήρηση 

ενός θετικού εργασιακού κλίματος.  
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Θέλουμε να κάνουμε σαφές ότι αυταρχικές συμπεριφορές θα βρουν 

αντιμέτωπες το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. Καλούμε τους 

συναδέλφους να μη διστάσουν να καταγγείλουν οποιοδήποτε κρούσμα 

αυθαίρετης συμπεριφοράς  στο σωματείο. 

 

Υ.Γ  Δεχόμαστε  παράπονα από  συναδέλφους ότι στα σχολεία τους δεν εμφανίζονται  
οι ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ. Καλούμε τους διευθυντές να διευκολύνουν τη 

συνδικαλιστική ενημέρωση των συναδέλφων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η 

ελεύθερη έκφραση και διάδοση των αιτημάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων  

προστατεύονται από τον κοινό νομοθέτη. Ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθ. 16 του ν. 
1264/1982 προβλέπεται η τοποθέτηση πινάκων ανακοινώσεων μέσα στους 

χώρους εργασίας, η οποία αποβλέπει στην ενημέρωση των εργαζομένων για τη 

δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Αποτελεί κατάκτηση του συνδικαλιστικού 

κινήματος η δυνατότητα ενημέρωσης των εργαζομένων  και δεν την απεμπολούμε. 

 


