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Αριθμ.Πρωτ.247                                                               Αθόνα 19/10/2017 
                                                                                           
              Προσ  

                                                                 Τουσ  Συλλόγουσ Εκπ/κών Π.Ε. 

 
 
Θϋμα : Εργαςιακϊ δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. 
 
Συνάδελφοι,  

Με αφορμό την ϋναρξη τησ νϋασ ςχολικόσ χρονιϊσ, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεύ τισ 

αποφϊςεισ του για τα εργαςιακϊ δικαιώματα των εκπαιδευτικών και ςασ καλεύ να ενημερώςετε 

γι’ αυτό τουσ ςυναδϋλφουσ των ςχολεύων ςασ.  

 

υγκεκριμϋνα: 

 

1.  Ωρϊριο Εκπαιδευτικών  

 Σο διδακτικό ωρϊριο των εκπαιδευτικών εύναι απαραβύαςτο και καθορύζεται από το Ν. 

2517/97. (24 ώρεσ για όςουσ ϋχουν ωσ 10 χρόνια υπηρεςύασ, 23 ώρεσ από 10 -15 χρόνια, 22 ώρεσ από 

15-20 χρόνια και 21 ώρεσ από 20 και πϊνω). 

 Ο Ν. 1566/85 κϊνει ςαφό διϊκριςη μεταξύ εργαςιακού και διδακτικού ωραρύου, ορύζοντασ 

με ςαφόνεια ότι οποιαδόποτε απαςχόληςη ςτην τϊξη εντϊςςεται ςε διδακτικό ωρϊριο. Κατϊ 

ςυνϋπεια ςε καμύα περύπτωςη δεν ευςταθεύ ότι μπορεύ ςυνϊδελφοσ να «απαςχολόςει» παιδιϊ 

ςτην τϊξη ςτα πλαύςια του εργαςιακού του ωραρύου. 

 Σε περύπτωςη απουςύασ εκπαιδευτικού προςωπικού, ιδιαύτερα με την ϋναρξη τησ ςχολικόσ 

χρονιϊσ εύτε κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, οι ςύλλογοι διδαςκόντων οφεύλουν να διαμορφώςουν 

μεταβατικϊ προγρϊμματα που θα εκτεύνονται όςο επιτρϋπει το υποχρεωτικό ωρϊριο των 

εκπαιδευτικών που βρύςκονται ςτο ςχολεύο (π.χ. αν λεύπει ειδικότητα θα ςχολϊνε ςτο 5ωρο κλπ). 

Σε περύπτωςη «πιϋςεων» από τη διούκηςη θα πρϋπει οι ςυνϊδελφοι του ςχολεύου να επιμϋνουν 
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ςτη μη παραβύαςη του διδακτικού τουσ ωραρύου και να ενημερώνονται αμϋςωσ ο Σύλλογοσ και η 

ΔΟΕ. Υπενθυμύζουμε την πρόβλεψη  του Π.Δ. 79/2017 (ϊρθρο 11, Α΄ παρ.12) «Έωσ ότου τοποθετηθεύ 

ςτη ςχολικό μονϊδα το ςύνολο του εκπαιδευτικού προςωπικού για την πλόρη ανϊπτυξη του ΕΩΠΔ, το 

Εβδομαδιαύο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδαςκαλύασ αναμορφώνεται προςωρινϊ ωσ προσ τα διδακτικϊ 

αντικεύμενα, με απόφαςη του Συλλόγου Διδαςκόντων ςε  ςυνεργαςύα με τον αρμόδιο Σχολικό 

Σύμβουλο και ύςτερα από ειςόγηςη του Διευθυντό, αξιοποιώντασ το ςύνολο των προςφερόμενων 

διδακτικών ωρών με βϊςη το υποχρεωτικό διδακτικό ωρϊριο και τισ διδακτικϋσ ώρεσ των 

εκπαιδευτικών για τισ οπούεσ ϋχουν τοποθετηθεύ ςτη ςχολικό μονϊδα.» 

 Σο εργαςιακό ωρϊριο των εκπαιδευτικών εύναι κατ' ανώτατο 30 ώρεσ. Με τη λόξη του 

διδακτικού ωραρύου ο εκπαιδευτικόσ μπορεύ να αποχωρόςει, εκτόσ αν του ϋχει ανατεθεύ 

ςυγκεκριμϋνο ϋργο (όχι όμωσ διδακτικό) (ϊρθρο 13 παρ.8 του Ν. 1566/85 π.χ. ςυμμετοχό ςε 

γιορταςτικϋσ, αθλητικϋσ και πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ, ενημϋρωςη των γονϋων, κλπ τόρηςη 

βιβλύων του Σχολεύου, εκτϋλεςη διοικητικών εργαςιών), ό υπϊρχει ςυνεδρύαςη του ςυλλόγου 

διδαςκόντων. Κϊθε ϊλλη απαςχόληςη εύναι παρϊνομη. 

 Οι οποιεςδόποτε αναφορϋσ ό εντολϋσ υπηρεςιακών παραγόντων ςε «απαςχόληςη» των 

μαθητών εύναι προδόλωσ παρϊνομεσ, αφού εύναι αντύθετεσ με το Ν. 1566/85. Οι ςυνϊδελφοι 

καλούνται, εφόςον ςυμπληρώνουν το διδακτικό τουσ ωρϊριο, να αρνούνται την προφορικό 

ανϊθεςη υποχρεωτικόσ υπερωρύασ. Ιδιαύτερα αρνητικού πρϋπει να εύναι, από τη ςτιγμό που  

χιλιϊδεσ εκπαιδευτικού παραμϋνουν αδιόριςτοι.  

 Σε περύπτωςη μακροχρόνιασ απουςύασ εκπαιδευτικού εύναι φανερό ότι πρϋπει ϊμεςα να 

ϋρχεται ςτο ςχολεύο αναπληρωτόσ και ςε καμύα περύπτωςη να μην αναλαμβϊνουν υπερωρύεσ οι 

ςυνϊδελφοι. Η ΔΟΕ ς’ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ ζητϊ την αναμόρφωςη του προγρϊμματοσ ϋωσ ότου 

ϋρθει αναπληρωτόσ. Επύςησ, ςε οποιαδόποτε περύπτωςη υποχρεωτικόσ ανϊθεςησ από το ΠΥΣΠΕ, 

τότε καλύπτεται ο ςυνϊδελφοσ με ςτϊςεισ εργαςύασ. 

 Κανεύσ δεν υποχρεούται ςτα κενϊ του να «απαςχολεύ» με οποιοδόποτε τρόπο τμόματα, 

πϋραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρύου. Για τισ περιπτώςεισ ολιγοόμερησ απουςύασ (μύα 

ωσ δύο μϋρεσ) εκπαιδευτικού να αποφαςύζει ο ύλλογοσ Διδαςκόντων για την αναπλόρωςη, με 

τρόπο τϋτοιο που να μην ανατύθεται καμύα διδακτικό ώρα πϋραν του υποχρεωτικού διδακτικού 

ωραρύου ςε κανϋνα ςυνϊδελφο. Στο ϊρθρο 11, Α΄ παρ. 13 του Π.Δ. 79/2017 ορύζεται ότι «Ο τρόποσ 

κϊλυψησ ϋκτακτησ απουςύασ εκπαιδευτικού αποφαςύζεται από τον Σύλλογο Διδαςκόντων και 

καταγρϊφεται ςτο Βιβλύο Πρϊξεων του Συλλόγου Διδαςκόντων ςτην πρώτη ςυνεδρύαςη του ςχολικού 
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ϋτουσ και δύναται να τροποποιεύται κατϊ περύπτωςη όταν κρύνεται αναγκαύο. Η απόφαςη υλοποιεύται 

από τον Διευθυντό τησ ςχολικόσ μονϊδασ.»  Κϊθε απαςχόληςη ςε τμόμα θεωρεύται διδακτικό 

ωρϊριο.  Οι ςυνϊδελφοι να μην εφαρμόζουν καμιϊ προφορικό εντολό για κϊλυψη ωραρύου πϋραν 

του διδακτικού τουσ, και αν ςυμβεύ αυτό, να ζητούν γραπτό εντολό, ώςτε να μπορούν να 

προςβϊλουν τη ςυγκεκριμϋνη παρϊνομη ανϊθεςη με κϊθε τρόπο (ςυνδικαλιςτικό, νομικό) και να 

μην την εφαρμόςουν («…η αντικατϊςταςη εκπαιδευτικού που λεύπει ό η κϊλυψη κενού ό η 

απαςχόληςη των μαθητών με οποιονδόποτε τρόπο, ςαφώσ ςυνιςτϊ παροχό διδακτικού ϋργου, 

όπωσ εξϊλλου ϋχει κριθεύ και από την νομολογύα των Δικαςτηρύων. Υπό την ϋννοια αυτό, η 

ανϊθεςη απαςχόληςησ των μαθητών ό η αντικατϊςταςη εκπαιδευτικού ό η κϊλυψη κενού θα 

πρϋπει να εντϊςςεται ςτα πλαύςια του διδακτικού ωραρύου των εκπαιδευτικών, η υπϋρβαςη του 

οπούου ςε κϊθε περύπτωςη προβλϋπεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ και με ςυγκεκριμϋνεσ 

διατυπώςεισ …» Μαρύα Μαγδαληνό Τςύπρα,  Διευκρινόςεισ ςχετικϊ με το ωρϊριο των 

εκπαιδευτικών, Αθόνα 14-11-2013. 

 

2.  Τποχρεωτικϋσ υπερωρύεσ  

Ο μόνοσ υπεύθυνοσ για την ανϊθεςη υπερωριών (ςε εκπαιδευτικούσ του ύδιου ςχολεύου) 

εύναι ο Σύλλογοσ Διδαςκόντων. Σε ϊλλη περύπτωςη μόνο με ςύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν 

να ανατεθούν υπερωρύεσ εγγρϊφωσ και οριζόμενεσ ςυγκεκριμϋνα. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. εύναι αντύθετο με την ανϊθεςη υποχρεωτικών υπερωριών και καλεύ τουσ 

υλλόγουσ Διδαςκόντων να μην αναθϋτουν υποχρεωτικϋσ υπερωρύεσ ςε ςυναδϋλφουσ. Καλούμε, 

επύςησ, και τουσ αιρετούσ των ΠΥΣΠΕ να μη ςυνηγορούν, ςε καμιϊ περύπτωςη, ςε ανϊθεςη 

υποχρεωτικών υπερωριών.  

Αν παρ’ όλα αυτϊ ο Δ/ντόσ Εκπαύδευςησ, ύςτερα από πρόταςη του Π.Υ.Σ.Π.Ε., αναθϋςει 

υποχρεωτικϋσ υπερωρύεσ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. κηρύςςει ςυνεχεύσ ςτϊςεισ εργαςύασ για τη 

ςυνδικαλιςτικό κϊλυψη των ςυναδϋλφων. Οι ςτϊςεισ εργαςύασ ςε «υποχρεωτικό» υπερωρύα, 

αφού δεν εντϊςςονται ςτο υποχρεωτικό διδακτικό ωρϊριο, δεν περικόπτονται από το μιςθό του 

εκπαιδευτικού. «…θ περικοπι αποδοχών για τθν μερικι ι πλιρθ αποχι από τα κακικοντα των  

υπαλλιλων, γίνεται με βάςθ το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο…θ επζκταςθ του «υποχρεωτικοφ» 

διδακτικοφ ωραρίου και ςτισ (μθ παραςχεκείςεσ ώρεσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ) και θ βάςει αυτισ 

περικοπι αποδοχών για μθ παραςχεκείςεσ ώρεσ υπερωρίασ, είναι πολλαπλώσ παράνομθ αφοφ α) 

αντίκειται ςτο άρκρο 20 του ν.4024/2011, κακώσ θ υπερωριακι απαςχόλθςθ αμείβεται αυτοτελώσ και 

δεν ςυνιςτά τακτικζσ αποδοχζσ, οι οποίεσ περικόπτονται ςε περίπτωςθ αποχισ ι απεργίασ β) 
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αντίκειται ςτο άρκρο 43 του ν. 3528/2007 αφοφ περικόπτονται αποδοχζσ για παραςχεκείςα εργαςία, 

κακώσ οι … εκπαιδευτικοί τιρθςαν το υποχρεωτικό διδακτικό τουσ ωράριο ενώ δεν τουσ ηθτικθκε 

παροχι διοικθτικοφ ζργου ςτα πλαίςια του εργαςιακοφ τουσ ωραρίου. Επιπροςκζτωσ, αντίκειται ςτθν 

λογικι, αφοφ περικόπτονται τακτικζσ αποδοχζσ, που αντιςτοιχοφν ςτθν παραςχεκείςα εργαςία, 

προκειμζνου να «καλυφκοφν» ώρεσ αποχισ από μθ εκτελεςκείςεσ ώρεσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, 

οι οποίεσ ωςτόςο, εάν είχαν παραςχεκεί κα αμείβονταν αυτοτελώσ. Με τον τρόπο αυτό, ωςτόςο, θ 

περικοπι αποδοχών ςτουσ  εκπαιδευτικοφσ δεν αποτελεί αντιςτάκμιςμα για μθ παραςχεκείςα εργαςία 

αλλά οικονομική «ποινή» γιατί δεν τζλεςαν τισ υπερωρίεσ, που τουσ ανατζκθκαν, πράγμα πλιρωσ 

απαγορευμζνο με βάςθ το νόμο 1264/1982 και τισ Διεκνείσ  Συμβάςεισ Εργαςίασ 89 και 98, που 

προςτατεφουν τθν ςυλλογικι εργατικι δράςθ.» Μαρύα Μαγδαληνό Τςύπρα, γνωμοδοτικό ςημεύωμα, 

Αθόνα 29-11-2015. 

 

3.  Ολοόμερο Πρόγραμμα 

 Η ώρα ηες ζίηηζες ηοσ οιοήκεροσ προγράκκαηος σποιογίδεηαη ζηο δηδαθηηθό ωράρηο όιωλ ηωλ 

ζσλαδέιθωλ ποσ εργάδοληαη ζηα οιοήκερα θαη αλαιακβάλοσλ ηελ επίβιεψε ηες δηαδηθαζίας ζίηηζες 

(εδαθ. ηβ, παρ.16, θεθ. Α, άρζρο 11,ΠΔ 79/2017. Το ΔΣ ηες ΔΟΕ ζεωρεί ασηολόεηο ηολ χωριςμό των 

τμημϊτων, με βϊςη τισ ηλικιακϋσ ανϊγκεσ των μαθητών και με ανώτερο όριο τουσ 25 μαθητϋσ ανϊ 

τμόμα. Οι ςυνϊδελφοι να μην εκτελούν χρϋη τραπεζοκόμου και να απαιτούν την πρόςληψη 

μόνιμου βοηθητικού προςωπικού για το νηπιαγωγεύο και το δημοτικό ςχολεύο.  

Το Δ.Σ. τησ ΔΟΕ ςε περύπτωςη απουςύασ εκπαιδευτικού από το Ολοόμερο Πρόγρακκα 

θεωρεύ απαραύτητο να καλύπτεται ϊμεςα η θϋςη από αναπληρωτό. Σε ϊλλη περύπτωςη να γύνεται 

αναμόρφωςη του προγρϊμματοσ. 

 

4. Αξιολόγηςη και Α.Ε.Ε. 

           Ο Κλϊδοσ με τισ αποφϊςεισ του ϋχει εκφρϊςει την αντύθεςό του ςτην εφαρμογό τησ 

αξιολόγηςησ – χειραγώγηςησ των ποςοςτώςεων και των απολύςεων καθώσ και τησ Α.Ε.Ε. που 

εύναι ϊμεςα ςυνδεδεμϋνη με αυτό. 

 Ζητϊμε  την κατϊργηςη του Ν.3848/2010, του Ν.4024/2011 και του Π.Δ. 152/2013 και καλούμε τουσ 

εκπαιδευτικούσ, με βϊςη τισ αποφϊςεισ του Κλϊδου και τησ ΑΔΕΔΤ,  να αρνηθούν να γύνουν 

αξιολογητϋσ ό να ςυμμετϋχουν ςε διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ. 
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5.  Νηπιαγωγεύα 

Δεν αποδεχόμαςτε τη μη εγγραφό των προνηπύων ςτα δημόςια νηπιαγωγεύα και 

διεκδικούμε μαζύ με τουσ γονεύσ τη δημιουργύα επιπλϋον τμημϊτων ώςτε να ΜΗΝ ΥΕΤΓΕΙ 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ – νόπιο και προνόπιο – από το δημόςιο νηπιαγωγεύο. 

Σε περύπτωςη απουςύασ νηπιαγωγού, αν δεν αναπληρωθεύ, δεν ενοποιούνται τα τμόματα 

αν ο αριθμόσ των νηπύων υπερβαύνει τα 25. Ενημερώνεται ϊμεςα ο τοπικόσ Σύλλογοσ 

προκειμϋνου να παρϋμβει.  

Για το ζότημα των νηπιαγωγεύων και των εργαςιακών προβλημϊτων των νηπιαγωγών το 

Δ. Σ. τησ ΔΟΕ ϋχει τοποθετηθεύ αναλυτικϊ με ςχετικϋσ του αποφϊςεισ ςτο παρελθόν. Αυτό που 

πρϋπει να γύνει όμωσ κατανοητό, εύναι ότι τα εργαςιακϊ δικαιώματα των νηπιαγωγών μασ 

αφορούν όλουσ γιατύ οποιαδόποτε μεταβολό ςε αυτϊ θα μεταβϊλλει γενικότερα και προσ το 

χειρότερο τισ εργαςιακϋσ κατακτόςεισ όλων μασ. 

 

6.  Κατανομό τϊξεων 

Η κατανομό των τϊξεων γύνεται από το Σύλλογο Διδαςκόντων του κϊθε ςχολεύου και όχι 

από το Διευθυντό (Ν.1566/85). Καμύα παρϋμβαςη δεν πρϋπει να γύνεται (γι’ αυτό να μην 

επιτρϋπουν οι ςύλλογοι διδαςκόντων να εφαρμόζεται η παρϋμβαςη ςχολικού ςυμβούλου που 

αναφϋρεται ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ από την παρ. 11, κεφ. Α, ϊρθρο 11, ΠΔ79/2017) ό για την 

υποχρεωτικό επιβολό υλοπούηςησ προγραμμϊτων από τα ςτελϋχη Διούκηςησ ό καθοδόγηςησ τησ 

εκπαύδευςησ (Προώςταμϋνουσ – Σχολ. Συμβούλουσ). Καλούμε τουσ ςυναδϋλφουσ και τουσ 

Συλλόγουσ Διδαςκόντων να επιμϋνουν ςτισ αποφϊςεισ τουσ.  

 

7.  ύλλογοι διδαςκόντων 

Για όλα τα εκπαιδευτικϊ και παιδαγωγικϊ ζητόματα που προκύπτουν ςτο ςχολεύο ο Σύλλογοσ 

Διδαςκόντων οφεύλει να ςυνεδριϊζει και να τοποθετεύται δημόςια για αυτϊ. Όλοι οι ςυνϊδελφοι 

ςυμμετϋχουν ιςότιμα ςτο ςύλλογο διδαςκόντων με οποιαδόποτε εργαςιακό ςχϋςη (μόνιμοι, 

αναπληρωτϋσ, ωρομύςθιοι, κλπ.). Ο ύλλογοσ διδαςκόντων ϋχει απαρτύα και οι αποφϊςεισ του 

εύναι ϋγκυρεσ όταν τα παρόντα μϋλη εύναι περιςςότερα από τα απόντα. 

Όλεσ οι ςυνεδριϊςεισ των ςυλλόγων διδαςκόντων πραγματοποιούνται εκτόσ διδακτικού 

και εντόσ εργαςιακού ωραρύου, όπωσ προβλϋπεται από την παρ. 3 του ϊρθρου 15 του ΠΔ 79/2017. 
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8.  Αριθμόσ μαθητών  

Ο αριθμόσ μαθητών ανϊ Τϊξη ό Τμόμα Τϊξησ ςτο Δημοτικό Σχολεύο και των νηπύων ανϊ 

Τμόμα ςτα Νηπιαγωγεύα εύναι 25 (παρ. 2, ϊρθρο 7, ΠΔ79/2017), όχι 25 ςυν 10%.   

Σο Δ.. τησ ΔΟΕ καλεύ τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων και τουσ εκπαιδευτικούσ να αρνούνται 

τη δημιουργύα τμημϊτων ϊνω των 25 μαθητών. Η νομοθεςύα εύναι πλϋον ξεκϊθαρη ςτο ζότημα 

αυτό. 

Σταθερό επιδύωξό μασ εύναι η  μεύωςη του αριθμού των μαθητών ανϊ τμόμα 1:20 ςτα 

δημοτικϊ και 1:15 ςτα  νηπιαγωγεύα.  

Επύςησ επιςημαύνουμε ότι οι ςύλλογοι διδαςκόντων πρϋπει να αναδεικνύουν τισ 

πρόςθετεσ μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ όπου υπϊρχουν και να διαμορφώςουν τον αριθμό των 

τμημϊτων με μικρότερο από 25 μαθητϋσ ςε περιπτώςεισ με μεγϊλο αριθμό αλλοδαπών μαθητών, 

εύτε μαθητών με ςοβαρϊ κοινωνικϊ προβλόματα και μεγϊλεσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, 

αξιοποιώντασ τισ ςχετικϋσ εγκυκλύουσ που το προβλϋπουν και να διεκδικούν επιπλϋον 

εκπαιδευτικούσ.   

 

9.  Μετακύνηςη ςυναδϋλφου 

Δεν εφαρμόζουμε καμύα μετακύνηςη ςυναδϋλφου ςε ϊλλη ςχολικό μονϊδα με προφορικό 

εντολό και χωρύσ γραπτό απόφαςη ΠΥΣΠΕ ό του Δ/ντό εκπαύδευςησ. Οι προφορικϋσ εντολϋσ εύναι 

αυθαύρετεσ και δε ςυνιςτούν υπηρεςιακό υποχρϋωςη για τον εκπαιδευτικό. Ενημερώνουμε 

αμϋςωσ το ςύλλογό μασ, ςε αντύςτοιχο ζότημα. 

10.  Εφημερύα  αναπληρωτών μειωμϋνου ωραρύου και εκπαιδευτικών παρϊλληλησ ςτόριξησ 

Οι αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικού μειωμϋνου ωραρύου προςλαμβϊνονται για ςυγκεκριμϋνο, 

μειωμϋνο, αριθμό ωρών. Ωσ εκ τούτου η ανϊθεςη εφημερύασ η οπούα γύνεται για όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικούσ πλόρουσ ωραρύου δεν προκύπτει από κϊποια διϊταξη και γι’ αυτούσ (το ύδιο 

ςυνϋβαινε και με τουσ ωρομύςθιουσ εκπαιδευτικούσ) και καλούμε τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων 

να μην τουσ αναθϋτουν εφημερύα. 

Σε ό, τι αφορϊ τουσ εκπαιδευτικούσ που προςλαμβϊνονται για την παρϊλληλη ςτόριξη 

μαθητών, τα καθόκοντϊ τουσ ορύζονται από την Υ.Α. με ΦΕΚ 449/3-4-2007 όπου αναφϋρεται ότι 

«Υλοποιούν το εξατομικευμϋνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μϋςα και ϋξω από την τϊξη και εύναι 
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ςυνολικϊ υπεύθυνοι για όλεσ τισ δραςτηριότητεσ τησ ςχολικόσ ζωόσ (διαλεύμματα, επιςκϋψεισ, 

εκδηλώςεισ κ.λπ.) ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει ο μαθητόσ.» Εύναι ςαφϋσ ότι δεν προκύπτει η ανϊθεςη 

εφημερύασ ςε αυτούσ, κϊτι που, αν ςυμβεύ, παρακωλύει την ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ. 

Υπενθυμύζουμε ότι με βϊςη την εγκύκλιο Φ.361/162/73512/Δ1 23 Ιουνύου 2010 οι ώρεσ και οι 

ημϋρεσ απεργύασ των ωρομύςθιων ςυναδϋλφων υπολογύζονται ςτην προώπηρεςύα.  

 

11. Μη θεςμικό παρουςύα φορϋων ςτα ςχολεύα 

           Να μη γύνεται δεκτόσ ςτο δημόςιο ςχολεύο και να μη παρεμβαύνει ςτη λειτουργύα του 

οποιοςδόποτε φορϋασ, δημόςιοσ ό ιδιωτικόσ πϋραν του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Καμύα  επιχεύρηςη ςτα δημόςια 

ςχολεύα. 

      Τα ςχολεύα ωσ δημόςιοι χώροι δεν εύναι δυνατόν να μετατρϋπονται ςε χώρουσ οικονομικόσ 

εκμετϊλλευςησ. Η  παραχώρηςη χώρων λειτουργούντων ςχολικών μονϊδων ςε εξωςχολικούσ 

φορεύσ (εννοεύται ότι δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι ςύλλογοι γονϋων) γύνεται μόνο υπό 

ςυγκεκριμϋνεσ προώποθϋςεισ, με ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα και ςε καμύα περύπτωςη ςε μόνιμη 

βϊςη ό για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα. Επύςησ, δεν παραχωρούνται χώροι για προγρϊμματα, τα 

οπούα απευθύνονται επιλεκτικϊ ςε μεμονωμϋνουσ μαθητϋσ ό ςε ομϊδεσ μαθητών με κριτόρια 

οικονομικοκοινωνικϊ και αποκλεύουν ϊλλουσ μαθητϋσ, που δεν ϋχουν οικονομικό δυνατότητα. 

 

ε κϊθε περύπτωςη αυθαύρετησ ό παρϊτυπησ εντολόσ προώςταμϋνου, ςυμβούλου ό διευθυντό 

ΝΑ ΖΗΣΕΙΣΑΙ Η ΕΝΣΟΛΗ ΕΓΓΡΑΥΩ  ΑΛΛΙΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΜΕΝΟ Ο ΤΝΑΔΕΛΥΟ ΝΑ 

ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΕΙ 

 

Για όλα τα παραπϊνω το Δ.. τησ ΔΟΕ παρϋχει ςτουσ ςυναδϋλφουσ πλόρη ςυνδικαλιςτικό 

και νομικό κϊλυψη.  

 


