
 

Πέμπτη 10 Ιουλίου 2014 
Αρ. πρωτ. 200 

Προς:  Τον Πρόεδρο της Φ.Ε.,  κ. Γ. Μπαμπινιώτη  
Τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε.  
Την Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε.,  κ. Β. Παπαπέτρου  
Τον Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε.,  κ. Β.  Χρυσανθακόπουλο  

Κοινοποίηση:  Καθηγητές των Σχολείων μας  

 
Θέμα:  Πρόταση για την αειφόρο ανάπτυξη των Σχολείων μας  
 

 
Αξιότιμες/μοι κυρίες και κύριοι,  

 Αιτούμαστε να υπάρξει άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να 

συζητήσουμε εγκαίρως ,  εν όψει του νέου σχολικού έτους 2014 -2015, την 

πρότασή μας για την αειφόρο ανάπτυξη των Σχολείων μας.  

Ακολουθεί η πρόταση του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. για το εν λόγω θέμα.  
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“Πρόταση για την αειφόρο ανάπτυξη των Σχολείων μας” 

Τα ιστορικά Σχολεία μας με τη μακρόχρονη και πετυχημένη πορεία τους στην 
εκπαίδευση, καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, ώστε να 
προχωρήσουν στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, να αποφευχθεί η 
συρρίκνωσή τους και τυχόν δυσάρεστες για όλους μας εξελίξεις στον εργασιακό μας 
χώρο, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας 
(μαθητών, καθηγητών και γονέων). 

ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καθηγητών της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας είναι να διατυπώσει πρόταση, η οποία να συμβάλει στην 
αναβάθμιση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, στην κατάλληλη προετοιμασία των 
μαθητών μας για τον απαιτητικό κόσμο του αύριο και στην αειφόρο ανάπτυξη των 
Σχολείων μας. Μόνο τότε τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία θα αποτελέσουν 

αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στο χώρο της Εκπαίδευσης και, διεκδικώντας τα 

πρωτεία όσον αφορά στην ποιότητα του παραγόμενου έργου, θα εξασφαλίσουν την 

προτίμηση των γονέων, τον σεβασμό των μαθητών και το κύρος των εκπαιδευτικών τους. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Στην προσπάθεια επίτευξης του σκοπού αυτού, λαμβανομένης υπόψη και της 

λειτουργίας Πειραματικών, Ολοήμερων και άλλων Ιδιωτικών Σχολείων, οι στόχοι που 
τίθενται είναι: 

1. Αρσάκεια-Ανταγωνιστικά Σχολεία που εξασφαλίζουν: 

α.  επιπλέον παροχές στους μαθητές, στον γνωστικό τομέα (είτε ενισχυτικά, 
είτε προσθετικά, είτε με απόκτηση διπλωμάτων π.χ. Ξένων Γλωσσών), 

β.  επιπλέον παροχές στους μαθητές, στον τομέα πολιτιστικής παιδείας, χωρίς 
να δυσχεραίνεται η βασική (υποχρεωτική) εκπαιδευτική διαδικασία, 

γ.  οικονομικές ελαφρύνσεις στους γονείς με τη δυνατότητα αξιοποίησης 
επιπλέον παροχών. 

2. Μεγιστοποίηση της απόδοσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με 
αποφυγή της σωματικής και διανοητικής εξουθένωσής τους. 

3. Αξιοποίηση και δραστηριοποίηση όλου του υπάρχοντος εκπαιδευτικού 
προσωπικού των Σχολείων της Φ.Ε. 

4. Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη των Σχολείων της Φ.Ε., χωρίς επιπλέον 
δαπάνες, με διατήρηση του υπάρχοντος μαθητικού δυναμικού αλλά και 
προσέλκυση νέου. 

  



Πρόταση για την αειφόρο ανάπτυξη των  Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 

Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
3/12 

 

Προκειμένου να διατυπωθεί η πρότασή μας λάβαμε υπόψη μας: 

1. Την αποκτηθείσα πείρα από τη λειτουργία των ιστορικών μας Σχολείων τα 
τελευταία τριάντα χρόνια. 

2. Την υφιστάμενη νομοθεσία, δηλαδή:  

α. Νόμος υπ΄αριθ. 4152/09-05-2013 με τίτλο: «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.», που αφορά στην εβδομαδιαία 
αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά δύο ώρες (Παράρτημα Α).  

β. Υπουργική Απόφαση υπ`αρίθ. 78244/Γ2(Φ.Ε.Κ. 1518/21-06-2013), που 
αφορά στις σχολικές δράσεις και την αύξηση του ωραρίου Ιδιωτικών 
Εκπαιδευτικών (Παράρτημα Β). 

3. Τις επιπλέον εκπαιδευτικές δράσεις, που υλοποιούσαν και υλοποιούν προς 
όφελος των μαθητών οι καθηγητές των Σχολείων μας και οι οποίες 
εμφανέστατα διαφοροποιούν αυτούς και τα Σχολεία μας από την 
πλειονότητα των άλλων σχολείων (Δημόσιων και Ιδιωτικών). Τέτοιες δράσεις 
εκπαιδευτικές και γενικότερα πολιτιστικές, που εκπονεί ο εκπαιδευτικός των 
Σχολείων μας εντός και εκτός σχολικού χώρου, είναι: 
- εκπόνηση διαφόρων προγραμμάτων του ΥΠΑΙΘ, 
- εκπόνηση προγραμμάτων του Σχολείου που εργάζεται, 
- συμμετοχή σε συντονισμούς της ειδικότητάς του, 
- παραγωγή εκπαιδευτικού έντυπου υλικού, 
- παραγωγή εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, 
- σχεδιασμός και πραγματοποίηση εκδηλώσεων που αφορούν επίσημες και 

μη εορτές, εντός και εκτός ωραρίου εργασίας, 
- σχεδιασμός και πραγματοποίηση εκδηλώσεων που αποφασίζονται κατά τον 

ετήσιο προγραμματισμό του κάθε Συλλόγου Διδασκόντων, εντός και εκτός 
ωραρίου εργασίας, 

- συμμετοχή σε συνέδρια εσωτερικά και μη, εντός και εκτός ωραρίου 
εργασίας, 

- συμμετοχή σε ημερίδες που διοργανώνουν τα Σχολεία μας, εντός και εκτός 
ωραρίου εργασίας, 

- συμμετοχή σε ημερίδες που διοργανώνουν άλλοι φορείς, εντός και εκτός 
ωραρίου εργασίας, 

- ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς, εντός και εκτός ωραρίου εργασίας, 
- προετοιμασία μαθητών για συμμετοχή σε πανελλήνιους ή άλλους 

διαγωνισμούς (π.χ. Μαθηματική Εταιρεία), εντός και εκτός ωραρίου 
εργασίας, 

- συμμετοχή σε ρητορικούς αγώνες, εντός και εκτός ωραρίου εργασίας, 
- συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, εντός και εκτός ωραρίου εργασίας, 
- κ.ά. 

4. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από την έρευνα ερωτηματολογίου του 
Σ.Κ.Φ.Ε. (έγγραφο 182/16-06-2014). 

5. Τη διατήρηση της εργασίας για όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν στα Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής και συνεπώς την αποτροπή 
απολύσεων.   
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ΠΡΟΤΑΣΗ 
Η πρότασή μας, όπως διαμορφώθηκε, αποτελείται από δύο σκέλη: 

1ο Σκέλος – 7ωρο Ω.Π. με παράλληλη εφαρμογή της Υ.Α. 78244/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 
1518/21-06-2013) και ενίσχυση της λειτουργίας των Ομίλων. 

Να εφαρμοσθεί 7ωρο Ω.Π. όπως εφαρμοζόταν έως και το σχολικό έτος 2012-
2013 προκειμένου σε όλα τα Σχολεία της Φ.Ε.: 

1) να μην υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση στους μαθητές (στόχος 2)  

2) να γίνεται κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων  

 στα μαθήματα Κατευθύνσεων Β΄ και Γ΄ Τάξεων Λυκείου, 

 στα μαθήματα Γ.Π. που εξετάζονται σε Πανελλαδικό Επίπεδο και 

 στα μαθήματα Ξένων Γλωσσών για εφαρμογή διδασκαλίας κατά 

επίπεδα γνώσης,  

ώστε να αναβαθμιστεί η διδακτική-μαθησιακή διαδικασία και συνεπώς να προαχθεί η 
κατά το δυνατόν εξατομικευμένη διδασκαλία των μαθητών. 

 Επίσης το 7ωρο Ω.Π. να εφαρμοσθεί με το τότε (σχολικό έτος 2012-2013) 
υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό σε κάθε Σύλλογο Διδασκόντων όλων των Σχολείων της 
Φ.Ε., πριν προστεθούν οι δύο επιπλέον ώρες διδασκαλίας σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων (Ν.4152/2013 Φ.Ε.Κ. Α΄107) (στόχος 
3).  

Η εφαρμογή 7ωρου Ω.Π. με σύγχρονη διατήρηση του τότε εκπαιδευτικού 
δυναμικού της Φ.Ε. είναι ρεαλιστική, αφού για τις δύο επιπλέον ώρες διδασκαλίας του 
κάθε εκπαιδευτικού Ιδιωτικών Σχολείων η Υπουργική Απόφαση 78244 ΦΕΚ 1518/21-06-
2013, ορίζει στις σελίδες 22.727 και 22.728 ότι: «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης μπορούν να καλύπτουν τις δύο (2) ώρες αύξησης του διδακτικού ωραρίου που 
προβλέπονται στην υποπαράγραφο Θ.2. του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) και με άλλες σχολικές 
δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω: 
α) Κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της 
γλωσσομάθειας ή άλλη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπόμενη από το 
υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
γ) Η ανάθεση έργου συντονισμού των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και μέχρι δέκα (10) ώρες 
την εβδομάδα. 
δ) Η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας αθλητικών ομάδων, προετοιμασίας 
και υλοποίησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτήτων του σχολείου, η ανάθεση 
σαφώς συγκεκριμένου έργου παραγωγής διαδραστικού−ψηφιακού υλικού για τις ανάγκες του 
σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής 
τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά τα δύο τρίτα των λειτουργούντων τμημάτων στο 
σχολείο (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου από τους συντονιστές 
στο πλαίσιο συντονισμού των εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο (2) ώρες 
εβδομαδιαίως), καθώς και η ανάθεση έργου στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: 
μαθηματικών, φυσικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου, μουσικής κ.λπ. που 
λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο σχολείο του ίδιου 
ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.» 

Μάλιστα προβλέπει και ότι: «2α. ……Οι ώρες απασχόλησης στις ως άνω δράσεις 
πέραν της υποχρεωτικής συμπληρώσεως των δώδεκα ωρών, με απόφαση του ιδιοκτήτη είναι 
προαιρετικά ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας 
διδασκαλίας σε δωδεκάμηνη βάση..…..» 
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Συνεπώς ως σχολικές δράσεις ορίζονται από την Υ.Α.: 
1. ενισχυτική διδασκαλία,  
2. πρόσθετη διδακτική στήριξη,  
3. ενίσχυση της γλωσσομάθειας, 
4. άλλη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπόμενη από το  

υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 
5α.  ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας αθλητικών ομάδων, 
5β. ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας και υλοποίησης   

πολιτιστικών δραστηριοτήτων,  
5γ. ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας και υλοποίησης  

καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτήτων, 
5δ. ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας και υλοποίησης  

Γενικών Δραστηριοτήτων, 
6. ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου παραγωγής διαδραστικού − ψηφιακού 

υλικού για τις ανάγκες του σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες 
εβδομαδιαίως), 

7. ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά 
τα δύο τρίτα των λειτουργούντων τμημάτων στο σχολείο (και μέχρι τέσσερις 
(4) ώρες εβδομαδιαίως), 

8. ανάθεση έργου από τους συντονιστές στο πλαίσιο συντονισμού των 
εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως) 
καθώς και 

9. ανάθεση έργου στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: μαθηματικών, 
φυσικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου, μουσικής κ.λπ. που 
λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο 
σχολείο του ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.» 

Μελετώντας κανείς τις σχολικές δράσεις που προβλέπει η Υ.Α. διαπιστώνει ότι οι 
δράσεις αυτές αναπτύσσονταν ήδη στα Σχολεία της Φ.Ε., ούτως ή άλλως, από τους 
εκπαιδευτικούς της, εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας τους και συνεχίζουν να 
υλοποιούνται απρόσκοπτα (στόχοι 1α και 1β). Σημειωτέον ότι οι συνάδελφοι 
εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να εργάζονται ευσυνείδητα και με τον ίδιο ζήλο, ακόμα και 
εκτός του ωραρίου εργασίας τους, παρά τις αλλεπάλληλες βλαπτικές μεταβολές στις 
συνθήκες εργασίας και στο μισθό τους (όπως συνεχείς περικοπές μισθών, επιδομάτων 
ακόμα και αναδρομικών, αύξηση διδακτικών ωρών, αύξηση ωρών υποχρεωτικής 
παραμονής στο σχολείο, κατάργηση διώρης παραμονής την ημέρα ελάφρυνσης). 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως 
διαμορφώθηκε με τη λειτουργία Πειραματικών, Ολοήμερων και άλλων Ιδιωτικών 
Σχολείων και προκειμένου τα Σχολεία της Φ.Ε. να είναι ανταγωνιστικά, επιβάλλεται 
μετά το καθημερινό 7ωρο Ω.Π.  να γίνει: 

α) Ενίσχυση της λειτουργίας των Ομίλων σε 2ωρη ημερήσια βάση, μετά την λήξη 
του 7ωρου καθημερινού Ω.Π. και με ενδιάμεσο διάλειμμα για σίτιση και 
ξεκούραση των μαθητών (όπως προβλέπεται από το ΥΠΑΙΘ). Θυμίζουμε ότι η 
λειτουργία των ομίλων είναι μία από τις σχολικές δράσεις που προβλέπονται 
από την Υ.Π.78244 (Φ.Ε.Κ. 1518/21-6-2013): 

β) Εμπλουτισμός των σχολικών δράσεων που προαναφέρθηκαν με επιπλέον 
εκπαιδευτικά αντικείμενα και πέραν των όσων ορίζονται από το υποχρεωτικό 
Ω.Π., αλλά προβλέπονται από προγράμματα του ΥΠΑΙΘ. 
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γ) Αναθέσεις έργου στους Εκπαιδευτικούς που θα διδάσκουν στους Ομίλους, 
ώστε να μπορούν οι ώρες αυτές να λογίζονται ως «...ώρες κανονικής 

εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε δωδεκάμηνη βάση.» βάσει των δυνατοτήτων που 
παρέχει η Υ.Α. 

Τα αντικείμενα των Ομίλων, σύμφωνα και με τις γνώμες των Εκπαιδευτικών, 
όπως αποτυπώθηκαν στην έρευνα ερωτηματολογίου του Σ.Κ.Φ.Ε., θα μπορούσαν κυρίως 
να είναι: 

(Α) Γυμνάσια 

 Ξένες Γλώσσες (για απόκτηση διπλώματος) 
 Αθλητικές δραστηριότητες 

Μελέτη βασικών μαθημάτων υποχρεωτικού Ω.Π. (Ελληνικών, Μαθηματικών 
κλπ.) 
Πολιτιστικά – Καλλιτεχνικά 

(Β) Λύκεια 

 Ξένες γλώσσες (για απόκτηση διπλώματος για την Α΄ Τάξη) 
Πρόσθετη διδακτική στήριξη (σε μαθήματα κατεύθυνσης και σε μαθήματα 
Γ.Π. που εξετάζονται Πανελλαδικά) 
Πρόσθετη διδακτική στήριξη (με λύση θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων) 
Αθλητικές δραστηριότητες 
Πολιτιστικά – Καλλιτεχνικά 

Για να είναι αποτελεσματική η επέκταση των σχολικών δράσεων μέσω Ομίλων, 
θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Για τους μαθητές: 

α) Να είναι προαιρετική και να τους δίνει τη δυνατότητα επιλογής όσων  
Ομίλων επιθυμούν. 

β) Η επιλογή να γίνεται κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-1ου δεκαημέρου 
 Οκτωβρίου (αντίστοιχου διαστήματος με αυτό που ισχύει για τα 
Πειραματικά Σχολεία). 

2. Για τους γονείς: 

α) Να υπάρχει συμβολική δαπάνη συμμετοχής στον Όμιλο, στα επίπεδα  
της δαπάνης που ίσχυσε το φετινό σχολικό έτος (2013-2014), από 100-
150€ ετησίως για κάθε Όμιλο. 

β) Να γίνεται έγκαιρα η γνωστοποίηση των αντικειμένων προς αυτούς. 

3. Για τους Εκπαιδευτικούς: 

α) Να είναι η απασχόλησή τους σε Ομίλους προαιρετική (βλ. παρ. 2α της Υ.Α. 
του Φ.Ε.Κ. 1518/21-6-2013, Παράρτημα Β) και εκ περιτροπής. 

β) Οι ώρες διδασκαλίας στους Ομίλους να αναγνωρίζονται ως ώρες κανονικής 
διδασκαλίας σε 12μηνη βάση (βλ. παρ. 2α της Υ.Α. του Φ.Ε.Κ. 1518/21-6-
2013, Παράρτημα Β). 

γ) Να μην επιβαρύνει το συνολικό εβδομαδιαίο Ωράριο Παραμονής του 
Εκπαιδευτικού (βλ. παρ. 2β της Υ.Α. του Φ.Ε.Κ. 1518/21-6-2013, 
Παράρτημα Β).  
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4. Για την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία: 
Να γίνει ποικιλοτρόπως και με σύγχρονες μεθόδους έγκαιρη προώθηση και 
προβολή στους γονείς του ευνοϊκού για τα παιδιά τους συνδυασμού 7ωρου 
Ω.Π. με Ομίλους. 

2ο Σκέλος –7ωρο Ω.Π. με παράλληλη εφαρμογή της Υ.Α. 78244/Γ2 (Φ.Ε.Κ. 
1518/21-06-2013) και ενίσχυση της λειτουργίας των Ομίλων με μερική εφαρμογή 
διευρυμένου 8ωρου Ω.Π. 

Το 1ο σκέλος της πρότασής μας επιτυγχάνει όλους τους στόχους που έχουν τεθεί 
για τους μαθητές, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς και τα ίδια τα Αρσάκεια Σχολεία 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 

Εάν όμως εμφανιστεί το ενδεχόμενο ένας μικρός αριθμός εκπαιδευτικών να μην 
έχει πλήρη απασχόληση, όπως προβλέπεται από το 1ο Σκέλος, τότε θα μπορούσε να γίνει 
εφαρμογή 8ωρου Ω.Π. λιγότερο από πέντε μέρες την εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα 
μόνο για 2 ημέρες την εβδομάδα με 1 επιπλέον διδακτική ώρα ημερησίως, σύμφωνα με 
την πλειοψηφούσα πρόταση των Καθηγητών της Φ.Ε. βάσει του ερωτηματολογίου 
(έγγραφο 182/16-06-2014 - ερώτηση 12 α).  

Οι προϋποθέσεις, που κατά τη γνώμη μας, πρέπει να ισχύουν για τη μερική 
εφαρμογή του διευρυμένου 8ωρου Ω.Π. είναι: 

1. Την 8η ώρα να διδάσκονται είτε πριμοδοτημένα μαθήματα, είτε άλλα 
γνωστικά αντικείμενα που δεν υπαγορεύονται από το αναλυτικό πρόγραμμα 
του ΥΠΑΙΘ. 

2. Να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν τα γνωστικά 
αντικείμενα που θα διδαχθούν αυτές τις επιπλέον ώρες. 

3. Να είναι διαχειρίσιμος από τους μαθητές ο όγκος της ύλης που πρέπει να 
μελετήσουν από τη μία ημέρα στην άλλη.  

4. Να υπάρχουν απαραιτήτως διαλείμματα μεταξύ των διδακτικών ωρών, που 
να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν μαθητές και καθηγητές, ώστε να 
μετακινούνται εγκαίρως και με ασφάλεια στην αίθουσα που έχουν μάθημα.  

Η εφαρμογή αυτού του εν μέρει διευρυμένου Ω.Π. θα μπορούσε να γίνει με δύο 
τρόπους: 

1. Προαιρετικά για τους μαθητές, ώστε να επιλέγουν εάν θα μένουν αυτές τις 
επιπλέον ώρες. Έτσι θα  διατηρηθούν όλα τα χαρακτηριστικά και όλα τα 
πλεονεκτήματα του 7ωρου Ω.Π. με ενίσχυση της λειτουργίας των Ομίλων (1ο 
Σκέλος της πρότασής μας). 

2. Υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές. Ένα τέτοιο Ω.Π. θα τροποποιήσει 
αναπόφευκτα τη λειτουργία των υφιστάμενων Ομίλων κατά την εφαρμογή του 
τις δύο αυτές ημέρες, καθυστερώντας την έναρξή τους. Θα αφήσει όμως 
ανεπηρέαστες τις συνολικές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παροχές στους 
μαθητές της Φ.Ε., εάν φυσικά υπάρξει κατάλληλη επιλογή των εκπαιδευτικών 
αντικειμένων που θα διδαχθούν αυτές τις επιπλέον 2 ώρες την εβδομάδα. 
Όσον αφορά δε τη σωματική και διανοητική επιβάρυνση των μαθητών, αυτή 
θα είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που παρατηρήθηκε με την εφαρμογή του 
διευρυμένου Ω.Π. με 8 διδακτικές ώρες και τις 5 ημέρες της εβδομάδας το 
σχολικό έτος 2013-2014. 
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Παρατήρηση: Η πρόταση αυτή, κατά τη γνώμη μας, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί 
και στα Δημοτικά Σχολεία της Φ.Ε. και ως προς τα δύο της σκέλη, με εισαγωγή των 
κατάλληλων για την Α/θμια Εκπαίδευση γνωστικών αντικειμένων, είτε για τους 
Ομίλους με το 7ωρο Ω.Π., είτε εάν χρειασθεί για τις δύο πρόσθετες ώρες του εν 
μέρει διευρυμένου 7ωρου Ω.Π. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς εύκολα να εξαγάγει μελετώντας την 

πρόταση αυτή είναι: 

1. Οι επιπλέον δύο ώρες στο ωράριο κάθε εκπαιδευτικού δικαιολογούνται με τις 
δράσεις, που ούτως ή άλλως αναλάμβανε και διεκπεραίωνε κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους έως και το σχολικό έτος 2012-2013, αλλά και το φετινό 2013-2014, 
αφού με την πρόβλεψη του Υπουργού αυτές λογίζονται ως διδακτικές. Δίνεται 
λοιπόν η δυνατότητα μεγιστοποίησης της απόδοσης των εκπαιδευτικών χωρίς 
αυτοί να υφίστανται καμία επιπλέον σωματική ή διανοητική επιβάρυνση (στόχος 
2).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράσεις αυτές θα συνεχίσουν να αποτελούν έναν από 
τους βασικούς λόγους που οι γονείς θα παρακινούνται να επιλέγουν τα Σχολεία 
μας για να φοιτήσουν τα παιδιά τους, αφού θα τους εξασφαλίζουν μια σειρά από 
παροχές με ετήσια οικονομική ελάφρυνση (στόχος 1γ). 

2. Η λειτουργία των Σχολείων της Φ.Ε. με 7ωρο εβδομαδιαίο Ω.Π. με παράλληλη 
εφαρμογή της Υ.Α. 78224 (Φ.Ε.Κ. 1518/21-06-2013) και με ενίσχυση της 
λειτουργίας των Ομίλων θα πλεονεκτεί της λειτουργίας άλλων σχολείων, αφού 
παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα συγκριτικά με αυτά. 

Πλεονεκτήματα: 

α) Δίνει επιπλέον εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παροχές στους ήδη υπάρχοντες 
μαθητές και προσελκύει νέους μαθητές να εγγραφούν (στόχοι 1α, 1β και 4). 

β)  Δεν εξαντλεί τις αντοχές των μαθητών που δεν επιθυμούν υποχρεωτικό 
διευρυμένο 8ωρο Ω.Π. και συνεπώς μηδενίζει τις πιθανότητες απώλειας 
μαθητικού δυναμικού (ειδικότερα στα Λύκεια), λόγω του προαιρετικού του 
χαρακτήρα (στόχοι 2 και 4). 

γ) Δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνες στην Φ.Ε. (στόχος 4). 
δ) Αποφέρει επιπλέον οικονομικό όφελος στη Φ.Ε. αφού μηδενίζει τις απώλειες 

μαθητών λόγω του διευρυμένου 8ωρου Ω.Π. (αφού η παραμονή σε Ομίλους 
θα είναι προαιρετική), ενώ συγχρόνως οδηγεί σε εγγραφές νέων μαθητών 
(όσων  επιθυμούν μορφή διευρυμένου 8ωρου Ω.Π.) (στόχος 4). 

ε) Αξιοποιεί πλήρως όλο το υπάρχον εκπαιδευτικό δυναμικό της Φ.Ε., 
ελαχιστοποιώντας την ύπαρξη πλεονάσματος εκπαιδευτικών και το 
ενδεχόμενο απόλυσής τους (στόχοι 2 και 3). 

στ)  Εξασφαλίζει στους γονείς οικονομικές ελαφρύνσεις αφού τους δίνει τη  
δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον παροχών για τα παιδιά τους (στόχος 1γ).  

ζ) Δεν αλλάζει το συνολικό εβδομαδιαίο ωράριο παραμονής των εκπαιδευτικών 
των Σχολείων μας (στόχος 2). 

3. Γενικότερα, η πρόταση αυτή παρουσιάζει ουσιαστικό ενδιαφέρον από πρακτικής 
πλευράς αφού αποτελεί πρόταση ολοκληρωμένη και υλοποιήσιμη από το  
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επόμενο σχολικό έτος (2014-2015). Η πρόταση αυτή, εάν εισακουσθεί και 
υλοποιηθεί, θα βοηθήσει το Σχολείο μας να γίνει ανταγωνιστικό σε σχέση με τα 
Πειραματικά, Ολοήμερα και άλλα Ιδιωτικά Σχολεία, θα μεγιστοποιήσει την 
απόδοση των μαθητών και των καθηγητών και θα αξιοποιήσει και 
δραστηριοποιήσει όλο το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό των Σχολείων της 
Φ.Ε. 

Πρόσθετα στοιχεία που θα προκύψουν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου (π.χ. 
στατιστικά αποτελεσμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων κ.ά.), καθώς και σχόλια, 
κρίσεις και παρατηρήσεις, που μπορεί να γίνουν από συναδέλφους και όχι μόνο, 
μπορούν να συνεκτιμηθούν, προκειμένου η πρότασή μας αυτή να είναι  απολύτως 
ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη.  

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η λήψη μέτρων στην κατεύθυνση 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών θα συντελούσε στην 
ανατροπή του κλίματος ανασφάλειας, απαξίωσης και απογοήτευσης που βιώνει 
σήμερα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών και στην διαμόρφωση κλίματος 
καλής συνεργασίας, αναγνώρισης και ανταποδοτικής προσφοράς. 

Μέτρα όπως:  

 επαναφορά της 2ωρης παραμονής την ημέρα ελάφρυνσης,  

 αποφυγή εξάντλησης του ανώτατου ορίου των 30 ωρών υποχρεωτικής 
παραμονής στο σχολείο ανά εβδομάδα,  

 επιστροφή όλων των διαφυγόντων εσόδων των εκπαιδευτικών, 

τα οποία θα συνέβαλαν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών, την 
αναβάθμιση της διδακτικής πράξης και, εμμέσως πλην σαφώς, στην αειφόρο 
ανάπτυξη των Σχολείων μας.  

Για την έμμεση συμβολή τους στη σύνθεση της παρούσας πρότασης 
ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην έρευνα 
ερωτηματολογίου, αποτυπώνοντας τη σημαντικότατη προσωπική, διδακτική και 
παιδαγωγική, εμπειρία τους (έγγραφο 173/29-05-2014). 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Γλέζου 

Ταμίας: Μαρία Λαγουρού 

Ειδικός Γραμματέας: Θεανώ Σοφικίτου 

Μέλος: Ζήνα Κωτσοπούλου 

Μέλος: Θοδωρής Κόκκοτας  
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Παράρτημα Α: «παρ. ε), σελ. 1.608, του Νόμου υπ’ αριθ. 4152/09-05-2013» 
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Παράρτημα Β: «Υ.Α. 78244 (Φ.Ε.Κ. 1518/21-06-2013), σελ. 22.727 και22.728» 
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