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Αρ. Πρωτ. 104 

 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

ΘΕΜΑ:  “ Για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών και  όσα προβλέπονται στο ΠΔ 79 ” 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 

Ανάμεσα στις υπόλοιπες αντιδραστικές ρυθμίσεις που επιχειρείται να επιβληθούν μέσω του 

πρόσφατου ΠΔ για τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων 

συμπεριλαμβάνεται και η περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών όρων για τους εκπαιδευτικούς 

λάστιχο. Πολλοί συνάδελφοι – αναπληρωτές και μόνιμοι- που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε 

τρία, τέσσερα ή και περισσότερα σχολεία αντιμετωπίζουν  τη χρονική  αυτή περίοδο τις 

αυθαίρετες ερμηνείες  σε ότι αφορά τις εφημερίες και το δικαίωμα απαλλαγής από αυτές.  

Ενώ μέχρι πρότινος ξεκάθαρα απαλλάσσονταν των εφημεριών οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε 

χωριστό κτίριο, με το νέο ΠΔ (άρθρο12, 6) δημιουργείται  μία αντίφαση ως προς το παραπάνω, 

καθώς προστίθεται η αναφορά σύμφωνα με την οποία : “Τα συστεγαζόμενα σχολεία αναφορικά 

με την αρμοδιότητα της εφημερίας θεωρούνται ως ένα σχολείο”. Η τελευταία προσθήκη   

φαίνεται να είναι μία γενικότερη αναφορά για τον τρόπο που καταρτίζονται οι εφημερίες σε 

σχολεία που συλλειτουργούν  και ΔΕΝ αφορά τελικά όσους  ούτως ή άλλως -και σύμφωνα με την 

αρχική αναφορά- απαλλάσσονται της εφημερίας.  

Παρότι λοιπόν ήταν πασιφανές ότι και τα δύο παραπάνω δεν μπορούν να ισχύουν 

ταυτόχρονα, η εξαιρετικά προβληματική διατύπωση ωστόσο άφηνε το περιθώριο ερμηνείας ως 

προς την ανάθεση εφημερίας σε βάρος των εκπαιδευτικών λάστιχο, με δεδομένο ότι πολλοί 

εκπαιδευτικοί στην Π.Ε και τη Δ.Ε αναγκάζονται πλέον να συμπληρώνουν το διδακτικό τους 

ωράριο σε τρία και παραπάνω σχολεία, εκ των οποίων πολύ συχνά τα δύο είναι συστεγαζόμενα. 

Γι’ αυτό και ο σύλλογός μας υπέβαλε αίτημα – ερώτημα προς το Υπουργείο - Διεύθυνση 

Σπουδών Προγραμ. κ Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης [Αρ. Πρωτ. 94 – 12/10/2017 

Ερώτημα για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών και  όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 79] ώστε να 

διευκρινιστεί το όλο θέμα. 

Μετά όμως την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου, το Υπουργείο τοποθετήθηκε 

επίσημα πλέον επιβεβαιώνοντας τους φόβους που είχαν εκφραστεί εδώ και καιρό. Το “θολό” 

αυτό τοπίο που είχε ως αποτέλεσμα σε άλλα σχολεία να ανατίθενται καθήκοντα εφημερίας 

στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία σχολεία (και τα δύο από αυτά συστεγάζονται) 

και σε άλλα όχι, ξεκαθαρίστηκε ΑΡΝΗΤΙΚΑ από πλευράς του Υπουργείου. Είναι φανερό ότι 

η νέα ρύθμιση χειροτερεύει την ήδη δεινή θέση των ελαστικά εργαζόμενων αλλά και όσων 
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συναδέλφων αναγκάζονται να μετακινούνται σε τρία ή και περισσότερα σχολεία. Καταργείται 

λοιπόν στην πράξη η ελάχιστη ελάφρυνση της απαλλαγής από τις εφημερίες, που ισχύει  για τους 

εκπαιδευτικούς που μετακινούνται από το ένα σχολείο στο άλλο -ακόμα και στη διάρκεια της 

ίδιας μέρας.  

Ο σύλλογος  “Περικλής” θεωρεί αυτονόητο  το δικαίωμα απαλλαγής από την υπηρεσία 

της εφημερίας για εκπαιδευτικούς που μοιράζονται ανάμεσα σε τρία ή και περισσότερα 

σχολεία, ως ελάχιστη διευκόλυνση μπροστά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε 

καθημερινή βάση (μετακινήσεις/ελαστικά ωράρια εργασίας κτλ) και καταγγέλλει  τη νέα 

αυτή τροποποίηση – διευκρίνιση από το Υπουργείο και ζητά την ανάκληση της ΑΜΕΣΑ. 

 

  

 


