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Ανακοίνωζη
1. Σο καλοκαίρι ηοσ 2017, ρωξίο θαλέλα δηάινγν ην Τπνπξγείν Παηδείαο εθδίδεη ην
Π.Δ.79 ζύκθωλα κε ην νπνίν ε ώξα ζίηηζεο - ραιάξωζεο ζεωξείηαη ωο δηδαθηηθή θαη
ζπλππνινγίδεηαη ζην δηδαθηηθό ωξάξην ηωλ εθπαηδεπηηθώλ (Π.Δ.79/2017, άρθρο 11Α, παρ.
16):
"... ηβ) Η ώξα ηεο ζίηηζεο-ραιάξσζεο εληάζζεηαη ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία θαη
ζεσξείηαη σο δηδαθηηθή ώξα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη νξίδνληαη κε ζρεηηθή πξάμε
ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ σο ππεύζπλνη Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα
θαζώο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ζίηηζεο
ησλ καζεηώλ θαη δηδάζθνπλ ηελ επόκελε 2ε ώξα ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο"
2. ηο ηέλος Οκηωβρίοσ 2017 ην Τπνπξγείν Παηδείαο εθδίδεη δηεπθξηληζηηθή
εγθύθιην (184795/Δ1/30-10-2017):
"... 3. Αλαθνξηθά κε ηελ ώξα ηεο ζίηηζεο – ραιάξσζεο ηζρύεη ε πεξ. ηβ) ηεο παξ. 16 ηνπ
άξζξνπ 11Α ηνπ ΠΓ 79/2017 (ΦΔΚ 109Β). Σε θάζε πεξίπησζε, ε ώξα ηεο ζίηηζεοραιάξσζεο ζεσξείηαη σο δηδαθηηθή ώξα γηα ηνλ ππεύζπλν ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο,
ν νπνίνο ππνρξεσηηθά παξεπξίζθεηαη θαη επνπηεύεη ηε δηαδηθαζία. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν
αξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ Οινήκεξνπ
Πξνγξάκκαηνο, γηα ηνπο νπνίνπο ε ώξα ηεο ζίηηζεο-ραιάξσζεο ζεσξείηαη δηδαθηηθή δελ
ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ ιεηηνπξγνύλησλ ηκεκάησλ ηεο 2εο δηδαθηηθήο ώξαο ηνπ
Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο."
3. Με ηον ίδιο αριθμό πρωηοκόλλοσ και ηην ίδια ημερομηνία, ην Τπνπξγείν
Παηδείαο, δηνξζώλεη (!!!) ηελ εγθύθιην:
"... Δπηζεκαίλεηαη όηη ν αξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππεύζπλνπ
ηνπ Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα ηνπο νπνίνπο ε ώξα ηεο ζίηηζεο-ραιάξσζεο ζεσξείηαη
δηδαθηηθή δελ ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκό ησλ ιεηηνπξγνύλησλ ηκεκάησλ ηεο 2εο ώξαο ηνπ
Οινήκεξνπ Πξνγξάκκαηνο"
4. Αρτές Δεκεμβρίοσ 2017, ηρεις μήνες μεηά ηην έκδοζη ηοσ Π.Δ.79/2017, κε
δειηίν ηύπνπ, ο Τποσργός Παιδείας ενημερώνει πωο: «… Μόλε αιιαγή πνπ ζπκθσλήζεθε
(ζ.ζ. κε ηνπο «ζεζκνύο») είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΑΣΔΠ ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ησλ
ζηειερώλ θαη ν απνραξαθηεξηζκόο ηεο ώξαο ζίηηζεο σο δηδαθηηθήο, πξόλνηα πνπ ζπλάδεη
απνιύησο κε ηελ επηδίσμε ηνπ Υπνπξγείνπ γηα κεηαβνιέο ζηηο δηαδηθαζίεο ζίηηζεο» (!!!)

Ο απνραξαθηεξηζκόο ηεο ώξαο ζίηηζεο ωο δηδαθηηθήο απνηειεί αύμεζε δηδαθηηθνύ ωξαξίνπ,
δεκηνπξγεί λέα πιενλάζκαηα ωξώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ππεξαξηζκίεο εθπαηδεπηηθώλ.
Μαδί κε ην δειηίν ηύπνπ γηα ηε ζπλάληεζε κε ηνπο «ζεζκνύο» ράζεθε θαη ην ηειεπηαίν
ςήγκα ζνβαξόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο...
Η πιήξεο ππνηαγή ζηα θειεύζκαηα ησλ «ζεζκώλ» είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ!!!
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