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Θέμα: 30ωρο
Η μελέτη και σύγκριση των δύο άρθρων είναι η απάντηση για το
«υποχρεωτικό» 30ωρο των εκπ/κών στα σχολεία. Το άρθρο 8
του ν. 1566 και το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 κάνουν λόγο για
υποχρεωτική παραμονή των εκπ/κών στο σχολείο μετά τη
συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου, όχι πέραν των 6 ωρών
ημερησίως και όχι των 30ωρών εβδομαδιαίως. Άρα και τα δύο
ορίζουν, με την ίδια διατύπωση, το μέγιστο των ωρών κατά τις
οποίες ένας εκπ/κός μπορεί να υποχρεωθεί να παραμείνει στο
σχολείο, για να εκτελέσει πρόσθετα καθήκοντα πέραν των
διδακτικών και δεν προβλέπει την υποχρεωτική παραμονή του
στο σχολείο για 30 ώρες.
Η απαρίθμηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων, είναι οι
αρμοδιότητες που δόθηκαν και δίνονται με αποφάσεις των
συλλόγων διδασκόντων όπως αυτά ορίζονταν και ορίζονται από
το νόμο με τα άρθρα που αφορούν:α) «έργο του συλλόγου
διδασκόντων» και β) «καθήκοντα-αρμοδιότητες του συλλόγου
διδασκόντων» (βλέπε νόμους του 1985,1999,2002).
Καμμία εγκύκλιος δεν αλλάζει το νόμο και δεν μπορεί να
υπερισχύσει αυτού. Αλλά και η εγκύκλιος (26-01-2018) που
στάλθηκε για εφαρμογή του άρθρου 245 επαναλαμβάνει το
μέγιστο των ωρών «όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως» και «όχι
πέραν των 30 ωρών εβδομαδιαίως» άρα δεν προκύπτει από εδώ
η υποχρεωτική παραμονή για 30 ώρες στο σχολείο. Ως εκ τούτου
και σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ:
 Εκτελούμε κανονικά το ωράριό μας, σύμφωνα με το
ωρολόγιο πρόγραμμα
 Εκτελούμε τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που μας έχουν
ανατεθεί με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Σ’ αυτό
το πλαίσιο ο εκπ/κός έκανε και κάνει τον ατομικό του
προγραμματισμό για τα καθήκοντα που του έχουν
ανατεθεί.
 Είναι λοιπόν φανερό ότι μετά τη ληξη αυτών των
εξωδιδακτικών καθηκόντων αποχωρούμε από το σχολείο.
Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και οι διευθυντές των
σχολείων είναι εκείνοι που οφείλουν να ξέρουν όλα τα παραπάνω

και ως εκ τούτου οποιεσδήποτε ενέργειες αυθαιρεσίας τους θα
βρουν μπροστά τους, τους συλλόγους διδασκόντων και όλο τον
κλάδο με το Δ. Σ. της ΕΛΜΕ.
Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων σε περιπτώσεις
αυθαιρεσίας των διευθυντών, να συνεδριάσουν άμεσα και να
καλέσουν το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ. Δεν θα επιτρέψουμε διευθυντές
σχολείων να ακολουθούν και να «εφαρμόζουν» υποθετικές
εικασίες στηριγμένες σε ανώνυμες πηγές που εκπορεύονται από
μερίδα Τύπου (βλέπε Καθημερινή και όσα μέσα την υιοθετούν)
για παρουσιολόγια εκπ/κών και άλλα ευφάνταστα. Αυτά
εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες και είναι σε βάρος των
εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
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