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Όχι άλλες αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα!
Διορίστε εκπαιδευτικούς για να λειτουργήσουν τα σχολεία
και σταματήστε τις μνημονιακές αλχημείες!
Ο Υπουργός Παιδείας με την εγκύκλιο 1109/Υ1/15-2 2016, διέταξε «τους Σχολικούς
Σύμβουλους ΠΕ & ΔΕ, σε συνεργασία με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και τους
Διευθυντές σχολικών μονάδων, να αναμορφώσουν τα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα
(Ε.Ω.Π.) διδασκαλίας των σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης τους σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες για την κάλυψη
υφιστάμενων κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.»
Όταν πληροφορήθηκε ο κ. Φίλης ότι η παραπάνω εγκύκλιος στερούνταν
νομιμότητας στο κομμάτι της αναμόρφωσης των Ε.Ω.Π. από τους Σχολικούς Συμβούλους,
εξέδωσε την 29195/ΓΔ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 394/19/2/2016) με την οποία τροποποιεί το γνωστό
καθηκοντολόγιο (ΦΕΚ1340) σε αυτό το σημείο και αναφέρει: «Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και
εγκρίνεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο ως προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς
την κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών… Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται και εγκρίνεται ως
προς την πλήρη κάλυψη του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τον οικείο
Διευθυντή

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης. …Οι

Σχολικοί

Σύμβουλοι

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των σχολικών
μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και την
υλοποίηση του πνεύματος των ισχυόντων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.). Οι
αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν
εγγράφως προς το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ) τρόπους αξιοποίησης
του πλεονάζοντος διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών ως προς την κάλυψη κενών σε
διδακτικό προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Κατόπιν αυτών επισημαίνουμε:


Την ευθύνη της κατάρτισης του ωρολογίου προγράμματος την έχει ακόμα ο
Σύλλογος Διδασκόντων. Ο Διευθυντής του σχολείου δεν δικαιούται να αλλάξει αυθαίρετα το
ωρολόγιο πρόγραμμα με ατομική του απόφαση ή με εντολή Συμβούλου.



Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων δεν είναι να συγκαλύπτουν την κυβερνητική
πολιτική της αδιοριστίας και της ανεργίας! Το δημόσιο σχολείο έχει ανάγκη από μαζικούς
διορισμούς και όχι από συνεχείς και υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών.



Η προσπάθεια του Υπουργείου να «εξοικονομήσει» ώρες με μετακινήσεις
συναδέλφων θα βρει σύσσωμο τον κόσμο της εκπαίδευσης αντίθετο. Οποιαδήποτε
απόπειρα εφαρμογής μετακίνησης με αυθαίρετη απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης,
παρακάμπτοντας τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ, θα βρει τους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών απέναντι.
ΚΑΛΟΥΜΕ:



Τους Συλλόγους Διδασκόντων να προασπίσουν το ρόλο τους ως κυρίαρχο όργανο
διοίκησης του σχολείου και να απαντήσουν με καθαρότητα και σαφήνεια ότι τα σχολεία
μας έχουν ΚΕΝΑ και δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ πλεόνασμα. και ΔΕΝ χρειάζεται ΚΑΜΙΑ
αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος.



Τους Σχολικούς Συμβούλους να μην προβαίνουν σε–προφορικές και παράνομεςπαρεμβάσεις στα ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων.



Το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τα μέλη του ΠΥΣΠΕ να σεβαστούν τις αποφάσεις
Συλλόγων Διδασκόντων και να μην υλοποιήσουν σε καμιά περίπτωση υποχρεωτικές
μετακινήσεις εκπαιδευτικών.



Τον Υπουργό Παιδείας να αποσύρει άμεσα την εγκύκλιο και την Υ.Α. που εξέδωσε.
Το μεγάλο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης της εκπαίδευσης δεν
λύνεται με μνημονιακές λογιστικές αντιλήψεις αλλά με μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών
στα σχολεία.
Η συσπείρωση στο Σωματείο και στις διαδικασίες του, η δημοκρατική λειτουργία του
Συλλόγου Διδασκόντων, η προάσπιση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων του και η
αποφασιστικότητά του και η μαζική συμμετοχή στους αγώνες που ξεδιπλώνονται σήμερα
κατά της απόπειρας διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης, αποτελούν αποδεδειγμένα το
μόνο δρόμο υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου απέναντι στις μνημονιακές επιθέσεις
που δέχεται τα τελευταία χρόνια.
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