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τα "μουλωχτά" το Τπουργείο Παιδείασ διόρκωςε τθν παράνομθ εγκφκλιο 
για τθν ϊρα ςίτιςθσ. 

Σα ςυνδικαλιςτικά "κυβερνθτικά παπαγαλάκια" για άλλθ μια φορά ζμειναν 
εκτεκειμζνα! 

  

 Με ανακοίνωςι τθσ τθν 1/11/2017 (http://www.desy.gr/index.php/anakoinoseis-di-sy/879-
liges-imeres-meta-to-pd-79-pou-oi-idioi-dimioyrgisan-arxisan-to-ksiloma-tou-prospathontas-na-
vgaloun-apo-ti-myga-ksygki), θ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, ανζδειξε το παράνομο γεγονόσ, μία εγκφκλιοσ του υπουργείου Παιδείασ, να 
επιχειρεί να αλλάξει ςε ζνα ςθμείο του το Προεδρικό Διάταγμα που θ ίδια θ κυβζρνθςθ 
δθμιοφργθςε πριν λίγο διάςτθμα κακώσ και τθν αςάφεια που υπιρχε ςχετικά με τισ διδακτικζσ 
ϊρεσ του ολοιμερου και τθν ϊρα ςίτιςθσ, θ οποία κεωρείται διδακτικι για κάποιουσ 
εκπαιδευτικοφσ του ολοιμερου προγράμματοσ. 

 τθ ςυνζχεια και πριν το Τπουργείο Παιδείασ απαντιςει, ανζλαβαν ρόλο, οι "πρόκυμοι" 
υποςτθρικτζσ του, οι οποίοι "ρθχοί" ςτον προβλθματιςμό και ςτθν προςζγγιςθ όπωσ αρκετζσ φορζσ 
και χωρίσ να λογαριάςουν οφτε τον κεςμικό τουσ ρόλο, ωσ εκλεγμζνοι ςυνδικαλιςτζσ ςε 
πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια όργανα, με "περιςποφδαςτο" φφοσ, διατφπωναν 
ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κατθγορίεσ περί λανκαςμζνθσ ανακοίνωςθσ που δθμιουργεί τάχα 
αναςτάτωςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και μάλιςτα ςκόπιμθ! Οι "πρόκυμοι" πολιτικώσ μετακινοφμενοι 
πάντα περί τθν εκάςτοτε εξουςία, ανζλαβαν από μόνοι τουσ, τον ρόλο του εγγυθτι τθσ διατιρθςθσ 
ευχάριςτου και χωρίσ αναςτατώςεισ κλίματοσ ςτα ςχολεία!!! 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ, με νζα ανακοίνωςι τθσ ςτισ 5/11/2017 
(http://www.desy.gr/index.php/anakoinoseis-di-sy/880-oloi-ofeiloun-na-paroun-thesi-gia-tin-
paranomi-egkyklio-tou-ypourgeiou-paideias-i-siopi-einai-synenoxi), αφοφ τόνιηε τθν περίεργθ ςιωπι 
των ςυνδικαλιςτικϊν παρατάξεων για το κζμα, ςυνζχιηε να δθλϊνει τθν παρανομία τθσ 
εγκυκλίου, κακϊσ και τθ λανκαςμζνθ(;) διατφπωςθ που είναι βζβαιο ότι δθμιουργοφςε 
προβλιματα. 

 Σο Τπουργείο Παιδείασ, χωρίσ καμία άλλθ αναφορά, ςτα "μουλωχτά", με τον ίδιο αρικμό 
πρωτοκόλλου (184795/30-10-2017), αντικατζςτθςε τθν αρχικι διατφπωςθ: 
"... η ώρα τησ ςίτιςησ-χαλάρωςησ θεωρείται διδακτική δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 
λειτουργοφντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος" 

με τθν ακόλουκθ: "... η ώρα τησ ςίτιςησ-χαλάρωςησ θεωρείται διδακτική δεν υπερβαίνει τον αριθμό 
των λειτουργοφντων τμημάτων της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος" 

αντιλαμβανόμενο το λάκοσ(;) του και αποδεχόμενο ουςιαςτικά αυτά που ςωςτά θ 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ υποςτιριηε ςτισ ανακοινϊςεισ τθσ. Η απάλειψθ τθσ λζξθσ 
"διδακτικισ", βάηει τα πράγματα ςτθ ςωςτι τουσ διάςταςθ. 
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 Σο γεγονόσ ότι οι "πολυπράγμονεσ" κυβερνθτικοί πολλαπλαςιαςτζσ ζμειναν για άλλθ μια 

φορά εκτεκειμζνοι, δεν αποτελεί είδθςθ. Ελπίηουμε όμωσ να μθν γίνουμε θ αιτία να χαλάςουν τισ 

ςχζςεισ ςτοργισ που ζχουν δθμιουργιςει και με αυτι τθν εξουςία... 

 Σο ηιτθμα βζβαια, δεν ζχει λυκεί με αυτι τθν αλλαγι. Επιμζνουμε πωσ θ εγκφκλιοσ είναι 

παράνομθ και δεν μπορεί να αλλάξει όςα προβλζπει το Προεδρικό Διάταγμα. 

 Καλοφμε τθ ΔΟΕ, να πάρει κζςθ για το κζμα, αφινοντασ οι παρατάξεισ ςτθν άκρθ τισ 

ςκοπιμότθτεσ που προκφπτουν από τθ κζςθ κάποιων για απόςυρςθ του Π.Δ.79/2017. Με τθν 

παράνομθ εγκφκλιο χάνεται τουλάχιςτον μία ϊρα ςίτιςθσ ςε κάκε ςχολείο και κανείσ δεν μπορεί 

να αδιαφορεί, κακώσ πολλοί ςυνάδελφοι δεν ςυμπλθρώνουν το ωράριό τουσ ςτο κουτςουρεμζνο 

ςχολείο των ΤΡΙΖΑΝΕΛ και μετακινοφνται ςε κοντινά ςχολεία για ςυμπλθρώςεισ ωραρίου. 

 Η ςυνεχιηόμενθ ςιωπι αποτελεί ςυνυπευκυνότθτα ςτθν παρανομία του Τπουργείου 

Παιδείασ. 
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