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Αλαθνίλσζε 
 

Με δειηίν ηύπνπ πνπ εμέδσζε ν Τπνπξγόο Παηδείαο πξνζπαζεί λα δηαζθεδάζεη ηελ 

νξγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ από ηα κέηξα πνπ ππέγξαςε γηα ηα ζρνιεία θαη 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο, ηζρπξηδόκελνο όηη πξόθεηηαη γηα ςεύδε ησλ ΜΜΕ. 

 

 Αο δνύκε όκσο ηη ππέγξαςε ν Τπνπξγόο Παηδείαο θαη ε θπβέξλεζε, ζύκθσλα κε 

ηηο δηθέο ηνπο αλαθνηλώζεηο: 

 

1. Τπέγξαςε -όπσο δήισζε- ηελ ππνρξεσηηθή παξακνλή όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην 

ζρνιείν, ζην εξγαζηαθό 30σξν. 

Θζρπξίδεηαη, όκσο, όηη απηό ίζρπε κε ηνλ λ.1566/1985 θαη δελ αιιάδεη θάηη! Ο λ.1566/1985 

πξνέβιεπε ηε δπλεηηθή παξακνλή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην ζρνιείν, πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνύ 

σξαξίνπ θαη κέρξη 30 ώξεο ηελ εβδνκάδα, κόλν εθόζνλ ηνπο είρε αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε 

δηνηθεηηθή εξγαζία από ηα όξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Πξαθηηθά απηό ζεκαίλεη -γηα 32 

ρξόληα ηώξα- όηη κεηά ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ σξαξίνπ απνρσξνύζαλ όινη από ην ζρνιείν, 

πιελ ησλ ειάρηζησλ εμαηξέζεσλ αλάζεζεο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

Με ηε ξύζκηζε πνπ ππέγξαςε θαη ζα πξέπεη λα λνκνζεηήζεη ν Τπνπξγόο -γηα ην 

ππνρξεσηηθό, πιένλ, 30σξν- νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζα 

παξακέλνπλ από 6 έσο 9 ώξεο ηελ εβδνκάδα παξαπάλσ ζηε ζρνιηθή κνλάδα!!! 

 

2. Τπέγξαςε λέεο ζπγρσλεύζεηο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, θάηη πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη από 

ηνπ ρξόλνπ ζα κεησζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν νη νξγαληθέο ζέζεηο θαη νη πξνζιήςεηο 

αλαπιεξσηώλ/ηξηώλ.  
Ο ίδηνο, βέβαηα, θαηαθεξαύλσλε παιηόηεξα ηηο ζπγρσλεύζεηο πνπ είραλ γίλεη. 

 

3. Τπέγξαςε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηειερώλ εθπαίδεπζεο (Δηεπζπληώλ/ληξηώλ, 

Τπνδηεπζπληώλ/ληξηώλ, Πξντζηακέλσλ νιηγνζέζησλ δεκνηηθώλ θαη λεπηαγσγείσλ) θαη 

ηελ απηναμηνιόγεζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.  

Σαπηόρξνλα ε θπβέξλεζή ηνπ ππέγξαςε ζην 3ν κλεκόλην ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ρσξίο θακηά εμαίξεζε. Αλ έρεη πεηύρεη εμαίξεζε γηα ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο, αο καο ππνδείμεη ην ζρεηηθό άξζξν ηεο ζπκθσλίαο. Κη επεηδή δελ ππάξρεη 

ηέηνην άξζξν, όινη αληηιακβαλόκαζηε όηη ε αμηνιόγεζε αθνξά όινπο/όιεο ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο. Πεξηηηό είλαη λα ζπκίζνπκε ηη αθξηβώο έιεγαλ -γηα όια απηά- ηα εύθνια 

θαη αλέκεια αληηπνιηηεπηηθά ηνπο ρξόληα. 

 

4. Τπέγξαςε ηε κε πξνζκέηξεζε ηεο ώξαο ζίηηζεο σο δηδαθηηθήο, ηελ νπνία ηξεηο 

κήλεο πξηλ ν ίδηνο είρε λνκνζεηήζεη λα πξνζκεηξάηαη σο δηδαθηηθή!!! 
Η αζηεηόηεηα, ζε όιν ηεο ην κεγαιείν! Ννκνζεηήκαηα κε ρξόλν δηάξθεηαο ηξεηο κήλεο!!! 
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5. Τπέγξαςε -θαηόπηλ ππόδεημεο ηεο ηξόηθα- γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΑΕΠ ζηηο θξίζεηο 

ησλ ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, απνδεηθλύνληαο γηα κηα θνξά αθόκε όηη είλαη αλίθαλνη λα 

παξνπζηάζνπλ κόλνη ηνπο θαη λα ςεθίζνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ επηινγή 

ζηειερώλ εθπαίδεπζεο. Σξία ρξόληα ηώξα "βνινδέξλνπλ" ηξνπνπνηώληαο άξζξα ηνπ 

λ.3848/2010 -ηνπ λόκνπ Δηακαληνπνύινπ πνπ ηάρα ζα θαηαξγνύζαλ- ρσξίο λα θαηαθέξνπλ 

λα θαηαιήμνπλ θάπνπ, αθνύ θαη νη πξνηάζεηο πνπ έδσζαλ πξόζθαηα ζηε δεκνζηόηεηα δελ 

πεξηέρνπλ ηίπνηε άιιν παξά ανξηζηνινγίεο θαη γεληθόηεηεο. 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί θαηάιαβαλ πάξα πνιύ θαιά ηη ηνπο πεξηκέλεη θαη γηα ην σξάξην θαη 

γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη γηα ηηο πξνζιήςεηο. Θα πξέπεη επηηέινπο λα θαηαιάβνπλ νη 

παξνηθνύληεο ην Μαξνύζη όηη δελ κπνξνύλ λα ππνηηκνύλ άιιν ηε λνεκνζύλε καο κε ηα έξγα 

ηνπο θαη κε ηα δειηία ηύπνπ ηνπο. 

 

Απάληεζε κπνξεί θαη πξέπεη λα δνζεί, κε ηε καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ παλεξγαηηθή-

παλειιαδηθή απεξγία ΓΕΕ – ΑΔΕΔΤ, ζηηο 14 ηνπ Δεθέκβξε. 

 

 

Γηα ην Δ.. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

   

 


