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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Tθν Πζμπτθ 23/04/2015 το Υπουργείο Παιδείασ εξζδωςε Υπουργικι Απόφαςθ, που
αποτελεί ορόςθμο ςτθ λειτουργία τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, ςθματοδοτεί τθν επαναφορά
τθσ κεςμικισ και δθμοκρατικισ λειτουργίασ των ςχολείων και ταυτόχρονα ανοίγει νζεσ,
νόμιμεσ κζςεισ εργαςίασ ςε αυτά. Στθν τελευταία ςελίδα κα βρείτε τθν Υ.Α. - ΦΕΚ 688/2204-2015, θ οποία προκαλεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ τόςο ςτθ λειτουργία των ιδιωτικϊν
ςχολείων, όςο και ςτισ εργαςιακζσ μασ ςχζςεισ.
Η προθγοφμενθ Υπουργικι Απόφαςθ, που είχε υπογραφεί από τον τότε Υπουργό
Παιδείασ Κ. Αρβανιτόπουλο, προζβλεπε ότι κάκε είδουσ ενιςχυτικι διδαςκαλία, πρόςκετθ
διδακτικι ςτιριξθ, ενίςχυςθ τθσ γλωςςομάκειασ ι διδαςκαλία άλλων γνωςτικϊν
αντικειμζνων, πζρα από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείασ,
αποφαςιηόταν από τον ιδιοκτιτθ ι τθ διοίκθςθ του κάκε ςχολείου, χωρίσ καμία εμπλοκι
του Συλλόγου Διδαςκόντων. Ο αρικμόσ των ωρών απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικών ιταν
ςτθν ευχζρεια τθσ Διοίκθςθσ να δθλωκοφν ι όχι ωσ ώρεσ διοριςτθρίου. Κάτι τζτοιο
αφενόσ μεν καταςτρατθγοφςε τθ δθμοκρατικι αυτονομία και τθ ςυμμετοχι των κεςμικϊν
οργάνων των εκπαιδευτικϊν ςε κρίςιμεσ παιδαγωγικζσ αποφάςεισ, αφετζρου δε ζδινε τθ
δυνατότθτα ςτουσ ιδιοκτιτεσ ι ςτισ διοικιςεισ των ςχολείων να υπερεκμεταλλεφονται
εργαςιακά τουσ εκπαιδευτικοφσ, φορτϊνοντάσ τουσ με ώρεσ απαςχόλθςθσ για τισ οποίεσ,
ςε αρκετζσ περιπτώςεισ, δεν πλθρώνονταν και δεν προςμετροφνταν ςτθν προχπθρεςία
τουσ. Παρόλα αυτά οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ πλθρϊνονταν από τουσ γονείσ.
Η νζα Υπουργικι απόφαςθ προβλζπει ότι οι δράςεισ, που κα γίνονται κακϋ όλθ τθ
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, κα πρζπει να αποφαςίηονται από τουσ Συλλόγουσ
Διδαςκόντων, να δθλϊνονται ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, να
ςυμπεριλαμβάνονται ςτον υπολογιςμό των ωρϊν του διοριςτθρίου και να προςμετρϊνται
ςτθν προχπθρεςία.
Ασ ςθμειωκεί ότι με αυτι τθν Υ.Α. όχι μόνο δεν καταργείται καμία δράςθ από αυτζσ
που παρζχονται μζχρι ςιμερα από τα ςχολεία μασ εντόσ διδακτικϊν θμερϊν, αλλά μπορεί
να παίξει και ευεργετικό ρόλο για εκπαιδευτικοφσ με μειωμζνο ωράριο, αφοφ δίνει τθ
δυνατότθτα για ςυμπλιρωςθ ωραρίου. Επίςθσ ανοίγει το δρόμο για νζεσ προςλιψεισ
κακϊσ δθμιουργοφνται νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςτα ιδιωτικά ςχολεία.
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Πίνακασ βαςικών Διαφορών προθγοφμενθσ Υ.Α. με τθν τωρινι:
Προθγοφμενθ Υπουργικι Απόφαςθ

Νζα ιςχφουςα Υπουργικι Απόφαςθ

Όλεσ οι εκτόσ υποχρεωτικοφ ωρολογίου
προγράμματοσ δράςεισ (ενιςχυτικι διδαςκαλία,
όμιλοι, ςυντονιςμόσ εκπαιδευτικϊν ανά
ειδικότθτα, προετοιμαςία ακλθτικϊν ομάδων,
πολιτιςτικϊν ι καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων
κ.λπ.):

Όλεσ οι εκτόσ υποχρεωτικοφ ωρολογίου
προγράμματοσ δράςεισ (ενιςχυτικι διδαςκαλία,
όμιλοι, ςυντονιςμόσ εκπαιδευτικϊν ανά
ειδικότθτα, προετοιμαςία ακλθτικϊν ομάδων,
πολιτιςτικϊν ι καλλιτεχνικϊν δραςτθριοτιτων
κ.λπ.):

Α. Αποφαςίηονταν από τον ιδιοκτιτθ ι τθ
διοίκθςθ του ςχολείου και δεν απαιτοφνταν θ
ςφμφωνθ γνϊμθ του Συλλόγου Διδαςκόντων.

Α. Αποφαςίηονται με ςφμφωνθ γνϊμθ του
Συλλόγου Διδαςκόντων.

Β. Αποφαςίηονταν από τον ιδιοκτιτθ
οποτεδιποτε μζςα ςτθ χρονιά.

Β. Η λιψθ αυτισ τθσ απόφαςθσ γίνεται το
αργότερο μζχρι τθν ζναρξθ των μακθμάτων.

Β. Δεν ανακοινϊνονταν καν ςτθ Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ.

Β. Εγκρίνονται από τθν οικεία Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ.

Γ. Εντάςςονταν ςτα «εςωτερικά φροντιςτιρια»
του ςχολείου και δεν ιταν πάντα γνωςτό το
ποιοσ δίδαςκε.

Γ. Εντάςςονται ςτο διευρυμζνο ωρολόγιο
πρόγραμμα του ςχολείου και ςτο διοριςτιριο ωσ
«ϊρεσ τακτικισ απαςχόλθςθσ που υπολογίηονται
ωσ ϊρεσ κανονικισ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ
υπολογιηόμενεσ ςε δωδεκάμθνθ βάςθ»..

Δ. «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, Β/κμιασ,
μποροφν να καλφπτουν τισ δφο ϊρεσ αφξθςθσ
του διδακτικοφ ωραρίου»…

5. «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Δ.Ε. ςυμπλθρϊνουν
το διδακτικό τουσ ωράριο».

Σε όςουσ ςυναδζλφουσ γεννθκοφν ερωτιματα διαβάηοντασ τθν Υ.Α., τουσ δίνεται θ
δυνατότθτα να τα διατυπϊςουν και να τα ςτείλουν με e-mail ςτθν Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
(oieleomospondia@gmail.com, oiele@ath.forthnet.gr), ϊςτε αφοφ ομαδοποιθκοφν να απαντθκοφν
αναλυτικά εντόσ τθσ εβδομάδασ.
Πθγι: www.oiele.gr
Το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε.
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