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Σχετικά με την παρουσία ελεγκτών – αξιολογητών στα σχολεία

Νέο φόβο σπέρνουν στα σχολεία διάφορα στελέχη εκπαίδευσης κι ανώνυμες «διαρροές».  Οι 
διαπραγματεύσεις Τρόϊκας και κυβέρνησης για το τι θα μας πάρουν, το πόσα θα μας πάρουν και για το 
πότε  θα μας τα πάρουν, εκφράζονται και μέσα στα σχολεία.  Η νέα φοβία «ακούει» στο όνομα 
«Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης» που περνάνε λέει κι ελέγχουν την τήρηση του ωραρίου των 
εκπαιδευτικών. 
Το «χαλάκι» για την αύξηση του ωραρίου μας στρώνεται με την καλλιέργεια του φόβου και της 
αποδοχής ότι «είναι νόμος το 8 με 2», μας λένε κάποιοι  διευθυντές, προϊστάμενοι κλπ. 
Τι κι αν άλλα λέει ο νόμος ; Τι κι αν μας διαβεβαιώνει η ΔΟΕ ότι : «Το εργασιακό ωράριο των 
εκπαιδευτικών είναι κατ΄ ανώτατο 30 ώρες.  Με τη λήξη του διδακτικού του ωραρίου ο  
εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι διδακτικό)’  
(άρθρο 13 παρ. 8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές εκδηλώσεις,  ενημέρωση γονέων, κλπ, τήρηση  
βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου  
διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη».     
Τι κι αν οι δικηγόροι της ΔΟΕ διαβεβαιώνουν όλους τους πολύ νόμιμους και τους τυπολάτρες, ότι «ο 
εκπαιδευτικός δεν έχει λόγο να παραμένει στο σχολείο, ούτε και χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη  
για να αποχωρήσει απ΄ αυτό» (Γιάννης Δραγασάκης ).   
Τι κι αν το ίδιο το Υπουργείο επιβεβαιώνει αυτή την άποψη λέγοντας στην απάντησή του ότι : «σας 
γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 8 καθώς και του άρθρου  
14, παρ. 20 του Ν. 1566/1985 …. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τις  
εργάσιμες μέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που τους  
έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου, όχι όμως πέρα από έξι(6) ώρες την ημέρα ή  
τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα» 
   
Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Διατεταγμένη υπηρεσία, απ΄ άκρη σ΄ άκρη στη χώρα :
 «Το νου σας … θα έρθουν οι ελεγκτές». 
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ», καλεί τα μέλη του «να μη 
τσιμπάνε» σε τέτοιου είδους απειλές. 
• Το ωράριο καθορίζεται από νόμους που τους γνωρίζουμε καλύτερα απ΄ αυτούς που τους 

επικαλούνται. Το ποιο ωράριο θα εφαρμόσει ο κάθε συνάδελφος καθορίζεται από νόμους κι όχι από 
τις ορέξεις ή τις προθέσεις του κάθε διευθυντή ή επιθεωρητή «δημόσιας διοίκησης». 

• Το ωράριό μας είναι δεδομένο κι αδιαπραγμάτευτο, όπως όλες οι κατακτήσεις του κλάδου. Για κάθε 
απόπειρα παραβίασης του διδακτικού ή του εργασιακού ωραρίου, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 
Σύλλογο.

• Η ενδεχόμενη επίσκεψη «ελεγκτών δημόσιας διοίκησης» κι ο «έλεγχός», αφορά μόνο στη   
νομιμότητα των πράξεων της διοίκησης. Αυτές έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν κι όχι τον κάθε 
συνάδελφο ατομικά. 
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• Εννοείται ότι σε περίπτωση που υπάρξει πραγματικά ζήτημα έλευσης αξιολογητών και   
τρομοκράτησης συναδέλφων, με απόφαση του Συλλόγου μας κάνουμε στάση εργασίας, 
κλείνουμε το σχολείο κι απαντάμε με όρους κινήματος. 

Ας κοπιάσουν λοιπόν ! Και οι ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης και οι ελεγκτές … εναέριας 
κυκλοφορίας κι όποιος άλλοςθέλει. Δε χρειάζεται άλλωστε να … «μας πιάσουν στα πράσα».  Τους 
δηλώνουμε μόνοι μας, ότι το «8-2» εμείς δεν το εφαρμόζουμε. 

ΤΟ Δ.Σ.
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