
 

 

Θέμα: Προςμέτρηςη ώρασ ςίτιςησ μαθητών ςτουσ επιβλέποντεσ 

εκπαιδευτικούσ  

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., ςτο πλαύςιο τησ υπερϊςπιςησ των εργαςιακών 

δικαιωμϊτων των εκπαιδευτικών, όλα τα χρόνια λειτουργύασ ολοόμερων 

ςχολεύων ϋχει τονύςει, ότι θεωρεύ αυτονόητο τον υπολογιςμό των ωρών 

ςύτιςησ του Ολοόμερου ςχολεύου ςτο διδακτικό ωρϊριο όλων των 

ςυναδϋλφων, που εργϊζονται ςτα Ολοόμερα. 

Δυςτυχώσ, η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ φρόντιςε με την 

απαρϊδεκτη Υ.Α. για τον «Ενιαύο τύπο Ολοόμερου Σχολεύου» να νομοθετόςει 

την καταςτρατόγηςη του αυτονόητου δικαιώματοσ των εκπαιδευτικών αλλϊ 

και κϊθε εργαζόμενου, να θεωρεύται χρόνοσ εργαςύασ ο χρόνοσ κατϊ τον οπούο 

εργϊζεται. Με μια λογικό του παραλόγου ορύζει ότι:  

«Η ώρα του φαγητού – χαλάρωςησ εντάςςεται ςτην παιδαγωγική 

διαδικαςία και θεωρείται ωσ διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίοσ 

ορίζεται με ςχετική πράξη του Συλλόγου Διδαςκόντων ωσ υπεύθυνοσ λειτουργίασ 

του ολοήμερου προγράμματοσ τη ςυγκεκριμένη ημέρα και ο οποίοσ έχει την 

ευθύνη για τη ςίτιςη των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προςωπικό που διδάςκει τη 

δεύτερη ώρα του ολοήμερου προγράμματοσ, παρευρίςκεται κι επιβλέπει τη ςίτιςη 

των μαθητών». 

Η παραπϊνω, όμωσ, ρύθμιςη τησ Υ.Α. ϋρχεται ςε πλόρη αντύθεςη με τα 

όςα ορύζει ο Ν.1566/85 ςχετικϊ με το διδακτικό ωρϊριο των εκπαιδευτικών. 

Όπωσ ϋχουμε όδη αναφϋρει πολλϋσ φορϋσ, η γνωμοδότηςη τησ Νομικόσ 

Συμβούλου τησ Δ.Ο.Ε. κ. Τςύπρα, ςχετικϊ με το εργαςιακό ωρϊριο των 

εκπαιδευτικών ξεκαθαρύζει το ότι: 

 «Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν.1566/1985, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί των ςχολείων τησ πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ παραμένουν 

υποχρεωτικά ςτο ςχολείο τουσ ςτισ εργάςιμεσ ημέρεσ, πέρα από τισ ώρεσ 
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διδαςκαλίασ, για την προςφορά και άλλων υπηρεςιών, που ςυνδέονται με το 

γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπωσ ςυμμετοχή ςε γιορταςτικέσ, αθλητικέσ και 

πολιτιςτικέσ εκδηλώςεισ, ενημέρωςη των γονέων και κηδεμόνων, τήρηςη βιβλίων 

του ςχολείου και εκτέλεςη διοικητικών εργαςιών. 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 όχι όμωσ πέρα από τισ έξι (6) ώρεσ την ημέρα ή τριάντα 

(30) ώρεσ την εβδομάδα.» 

 « Όπωσ, δε, γίνεται δεκτό από την νομολογία, ώρεσ διδαςκαλίασ είναι 

αυτέσ, που παρέχονται εντόσ τησ τάξησ (ςυμπεριλαμβανομένων και των 

διαλλειμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωςη τισ οριζόμενεσ από την 

παράγραφο 7α του άρθρου 13 του ν.1566/1985 ώρεσ διδαςκαλίασ…». 

Εύναι ςαφϋσ και πλϋον ακόμα και εϊν υπόρχε οποιαδόποτε αμφιςβότηςη 

αυτό επιλύεται από την Υπουργικό Απόφαςη, ότι η επύβλεψη τησ ςύτιςησ, 

εντϊςςεται ςτην παιδαγωγικό διαδικαςύα και υπό την ϋννοια αυτό, ςυνιςτϊ 

εκπαιδευτικό ϋργο και δεν εύναι δυνατό να μην προςμετρεύται ωσ διδακτικό 

ώρα ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ.  

Προφανώσ, ο κύριοσ Υπουργόσ εύχε κατϊ νου, ςχολικϋσ μονϊδεσ, ςτισ 

οπούεσ θα μπορούςε η ςύτιςη να λϊβει χώρα ςε κοινό αύθουςα εςτιατορύου, 

οπότε και θα μπορούςε η ώρα ςύτιςησ να θεωρηθεύ εκπαιδευτικό για ϋναν και 

μόνο εκπαιδευτικό. Τϋτοιεσ, όμωσ, πολυτϋλειεσ δεν υφύςτανται ςτην ελληνικό 

πραγματικότητα, των ταλαιπωρημϋνων, παλαιών και χωρύσ καμύα πρόβλεψη 

τϋτοιων δραςτηριοτότων ςχολικών μονϊδων.  

Η ταυτόχρονη απουςύα, ςυνεπώσ, κατϊλληλων υποδομών και βοηθητικού 

προςωπικού για την ομαδικό εςτύαςη και ςύτιςη των μαθητών θϋτει, πϋρα από 

τα παραπϊνω, ςοβαρϊ ζητόματα αςφϊλειασ και υγιεινόσ των μαθητών, κϊτι 

που θα ϋπρεπε να απαςχολεύ την ηγεςύα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αντύ του ζόλου για 

καταςτρατόγηςη των εργαςιακών δικαιωμϊτων των εκπαιδευτικών. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να προςμετρούν την 

ώρα τησ ςύτιςησ ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ οι οπούοι επιβλϋπουν τουσ 

μαθητϋσ και τουσ ςχολικούσ ςυμβούλουσ να εγκρύνουν τα ςχετικϊ 

προγρϊμματα και όχι να ςυμβϊλλουν ςτον δραςτικό περιοριςμό των 

δικαιωμϊτων των εκπαιδευτικών από την Κυβϋρνηςη.   

   

 


