
 

 

 

 

Θέμα: Διγλωςςία και εμπαιγμόσ των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείασ. 
Απόπειρα επιβολήσ του 30ωρου με τεχνάςματα. 

 

 «Δεν αλλϊζει τύποτα ςε ςχϋςη με το 30ωρο», διαβεβαύωςε ςτισ 30 Ιανουαρύου ο 
Υπουργόσ Παιδεύασ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. Στο ύδιο πνεύμα και η ανακούνωςη του 
Υπουργεύου λύγεσ μϋρεσ πριν την ψόφιςη του Ν. 4512/2018, αλλϊ και η ύδια η ειςηγητικό 
ϋκθεςη του νομοςχεδύου που αναφερόταν ςε ενδεικτικό απαρύθμηςη  περιπτώςεων. 
 Και αν με το ϊρθρο 245 του Ν. 4512/2018, το Υπουργεύο επιχειρεύ, μϋςω τησ 
αναλυτικόσ απαρύθμηςησ περιπτώςεων υποχρεωτικόσ παραμονόσ των εκπαιδευτικών 
ςτο ςχολεύο ςτα όρια του 30ωρου, να επιβϊλει την 30ωρη παραμονό με το κλύμα 
εκφοβιςμού και επιβολόσ που δημιουργεύ, με την εφαρμοςτικό εγκύκλιο 14181/ΓΔ4/26-
1-2017 εντεύνει τισ προςπϊθειϋσ του για επιβολό τησ υποχρεωτικόσ παραμονόσ με 
διατύπωςη η οπούα ϋρχεται ςε αντύθεςη ακόμα και με τον ύδιο τον νόμο (τον οπούο ςε 
καμύα περύπτωςη δεν μπορεύ να αλλϊξει). Σε κϊθε περύπτωςη ςημειώνουμε ότι, όλεσ 
οι μϋχρι τώρα ςχετικϋσ διατϊξεισ του νόμου αλλϊ και η εγκύκλιοσ, υιοθετούν τη 
διατύπωςη  «όχι όμωσ πϋρα από ϋξι (6) ώρεσ την ημϋρα ό τριϊντα (30) ώρεσ την 
εβδομϊδα» (διατύπωςη του Ν. 1566/1985), που ςαφϋςτατα ορύζει το μϋγιςτο και όχι το 
ελϊχιςτο ό το υποχρεωτικό όριο παραμονόσ. 
 Κυβϋρνηςη και Υπουργεύο Παιδεύασ ςε μια αγωνιώδη προςπϊθεια ςυγκϊλυψησ 
τησ πικρόσ αλόθειασ ότι  με κϊθε τρόπο υλοποιούν τισ ςυμφωνύεσ με τουσ «θεςμούσ 
χρηςιμοποιούν διπλό γλώςςα. Υποτακτικού προσ τα «ϋξω» - «ςημαιοφόροι» του αγώνα 
κατϊ των θεςμών ςτο εςωτερικό. 
 Η νϋα εγκύκλιοσ του Υπουργεύου Παιδεύασ ϋρχεται να αποκαλύψει πλόρωσ τισ 
προθϋςεισ τουσ. Όςεσ διαβεβαιώςεισ κι αν δύνουν προσ την εκπαιδευτικό κοινότητα, 
ϋρχεται ϋνα, αςτόρικτο και ϋωλο νομικϊ, κεύμενο να τισ διαψεύςει. Επιχειρούν 
εξαπατώντασ τουσ εκπαιδευτικούσ να τουσ οδηγόςουν ςτο να εφαρμόςουν μόνοι 
τουσ υποχρεωτικό 30ωρη παραμονό ανεξϊρτητα από προώποθϋςεισ και «ενδεικτικϋσ» 
αναφορϋσ περιπτώςεων, εφαρμογό που οδηγεύ με μαθηματικό ακρύβεια ςε αύξηςη 
του διδακτικού ωραρύου των εκπαιδευτικών. 
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 Ακόμη κι ϋτςι, όμωσ, δεν θα τα καταφϋρουν. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ 
ςυλλόγουσ διδαςκόντων  (κυρύαρχο και αποφαςιςτικό όργανο διούκηςησ των 
ςχολικών μονϊδων) να ςυνεχύςουν να εργϊζονται ςτο ςχολεύο όπωσ ϋκαναν μϋχρι 
ςόμερα και να μην εφαρμόςουν καμιϊ εντολό για υποχρεωτικό παραμονό ςτο 
ςχολεύο για 30 ώρεσ την εβδομϊδα. Η αρμοδιότητα τησ εκτύμηςησ των περιπτώςεων 
παραμονόσ πϋραν του διδακτικού ωραρύου, ςύμφωνα και με τον τελευταύο νόμο 
4512/2018, ανόκει ςτουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων. Καλούμε τουσ Διευθυντϋσ των 
ςχολικών μονϊδων και τουσ Διευθυντϋσ Εκπαύδευςησ να μην επιχειρόςουν να 
εφαρμόςουν, παρϊνομεσ και αυταρχικϋσ, λογικϋσ υποχρεωτικόσ παραμονόσ των 
εκπαιδευτικών ςτο ςχολεύο. Απϋναντύ τουσ θα βρεθεύ ςύςςωμοσ ο κλϊδοσ που θα 
αντιδρϊςει με κϊθε πρόςφορο τρόπο.  
 Καλούμε τουσ πρωτοβϊθμιουσ ςυλλόγουσ εκπαιδευτικών να ενημερώςουν 
ϊμεςα όλα τα μϋλη τουσ και να πϊρουν όλα τα μϋτρα που απαιτούνται για την 
αποτροπό επιβολόσ αυταρχικών πρακτικών (παραςτϊςεισ διαμαρτυρύασ ςε 
Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ, Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ κλπ.). Οι ϋκτακτεσ Γενικϋσ 
Συνελεύςεισ των ςυλλόγων που πραγματοποιούνται αυτϋσ τισ ημϋρεσ θα πρϋπει να 
αναδεύξουν το ζότημα και οι αποφϊςεισ που θα ληφθούν να ενδυναμώνουν την ςτϊςη 
των εκπαιδευτικών ενϊντια ςτισ αυταρχικϋσ ρυθμύςεισ.  
 Το Υπουργεύο οφεύλει να αποςύρει ϊμεςα την απαρϊδεκτη και παρϊνομη 
εγκύκλιο κϊτι που θα ϋπρεπε να ϋχει όδη πρϊξει και για τα ϊρθρα του νόμου 4512/2018 
για το 30ωρο και τισ ςυγχωνεύςεισ. Εύναι βϋβαιο ότι και με τα νομοθετόματα που θα 
ακολουθόςουν  θα επιχειρηθεύ η θεςμοθϋτηςη ςειρϊσ αντιδραςτικών ρυθμύςεων οι 
οπούεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ, όδη αποφαςιςμϋνεσ, ςυγχωνεύςεισ, και τουσ μηδενικούσ 
διοριςμούσ ςτην εκπαύδευςη θα εντεύνουν το εκρηκτικό κλύμα ςτην εκπαύδευςη. Η 
αντύδραςό μασ επιβϊλλεται να εύναι δυναμικό και αυτό θα πρϋπει να αποτυπωθεύ ςτισ 
αποφϊςεισ των Γενικών Συνελεύςεων και τησ Ολομϋλειασ των Προϋδρων που θα 
ακολουθόςει ςτισ 10 Φεβρουαρύου. 

 
 

 


