∆ΟΕ: για το ωράριο
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς έχουµε κατ' επανάληψη
αναδείξει τόσο µε κείµενα όσο και µε κινητοποιήσεις, το τεράστιο ζήτηµα που
δηµιουργούν οι αυθαίρετες ενέργειες και η παραβίαση ακόµη και διατάξεων
νόµων που ξεκινούν από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και διατρέχουν, ως
πρακτική, όλη τη διοικητική ιεραρχία.
Ένα από τα µεγαλύτερα ζητήµατα, που έχει και πολλές φορές στο παρελθόν
απασχολήσει την Οµοσπονδία, είναι τα θέµα του ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Η ∆.Ο.Ε. από πολύ παλιότερα έχει ξεκαθαρίσει το θέµα αυτό στηριγµένη στην
υφιστάµενη νοµοθεσία αλλά και στη γνωµοδότηση του, τότε, νοµικού της
συµβούλου κ. ∆ραγασάκη. Παρ' όλα αυτά κάθε χρόνο και µε ολοένα αυξανόµενη
ένταση ασκούνται αφόρητες πιέσεις στους εκπαιδευτικούς ώστε να δεχθούν ως
δεδοµένο ότι πρέπει να πειθαρχούν σε εντολές που παραβιάζουν το εργασιακό
τους ωράριο µε τη µορφή, κυρίως, της «απασχόλησης» µαθητών.
Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. σας αποστέλλει την πρόσφατη γνωµοδότηση της
νοµικής συµβούλου κ. Τσίπρα µε την οποία αναλύονται και αποσαφηνίζονται
όλα τα ζητήµατα που αφορούν το ωράριο των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση.
Τονίζουµε πως κανένας συνάδελφος δε θα πρέπει να υποκύπτει σε
πιέσεις αλλά για κάθε αυθαίρετη εντολή που δέχεται να έρχεται σε επαφή µε το
∆.Σ. του Συλλόγου της περιοχής του ώστε το θέµα να φτάνει στη ∆.Ο.Ε..
Θέλουµε, επίσης, να επισηµάνουµε πως δεν ισχύουν οι φήµες περί
αιφνιδιαστικών επισκέψεων ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης στα σχολεία οι οποίοι,
τάχα, ελέγχουν αν οι εκπαιδευτικοί έχουν αποχωρήσει πριν το εργασιακό 6ωρο ή
στα ενδιάµεσα κενά τους. Όλα αυτά σκόπιµα διοχετεύονται από όσους θέλουν να
δηµιουργήσουν κλίµα φόβου που οδηγεί στην παραβίαση δικαιωµάτων.
Το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. από την έναρξη της σχολικής χρονιάς σας έχει αποστείλει
το πλαίσιο εργασιακών δικαιωµάτων το οποίο οφείλουµε όλοι να υπερασπιστούµε
ενάντια σε κάθε αυθαιρεσία και το οποίο ενισχύεται ακόµα περισσότερο στο
κοµµάτι του ωραρίου από τη γνωµοδότηση που σήµερα σας

