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Η ώρα της σίτισης είναι διδακτική για όλους!  

Με ανυποχώρητη δράση και σκληρό αγώνα των 

πρωτοβάθμιων σωματείων, το αναγνώρισε και το Υπουργείο. 

Έτσι μόνο νικάμε, αν τα δικαιώματα δεν τα γράφουμε μόνο 

στα χαρτιά, αλλά τα υπερασπίζουμε στην πράξη! 
 
 

 

Οι μέρες αυτές, που ανακοινώνονται τα μέτρα 

της νέας κατάπτυστης συμφωνίας της 

κυβέρνησης με τους δανειστές, μέτρα που 

ισοδυναμούν με τέταρτο μνημόνιο, δεν 

προσφέρονται για  κανέναν 

αποπροσανατολισμό.   

 Αν αναφερόμαστε στην εγκύκλιο  του 

Υπουργείου με την οποία αναγνωρίζεται ότι η 

σίτιση στο ολοήμερο είναι ώρα διδακτική για 

όλους όσοι εμπλέκονται με αυτήν, είναι για να 

καταδείξουμε ότι στις μέρες μας ακόμα και το 

πιο πρόδηλο και κατοχυρωμένο δικαίωμα, 

όπως το απαραβίαστο του ωραρίου μας, θέλει σκληρό αγώνα. Θέλει σωματεία εκπαιδευτικών 

που δεν «το κάνουν γαργάρα», δεν απεμπολούν δικαιώματα, δε χαρίζονται σε κανέναν, δεν 

γράφουν μόνο σε χαρτιά τα δικαιώματά μας, επιμένουν, συγκρούονται για αυτά, τα 

κατοχυρώνουν στην πράξη και νικούν. Μόνο έτσι νικούν. Και κυρίως, αν στις μάχες τους, ακόμα και 

για το πιο «μικρό», στηρίζονται μαζικά από τους συναδέλφους.  

Αυτών των συναδέλφων και των πρωτοβάθμιων συλλόγων, που έδωσαν αποφασιστικά και 

ανυποχώρητα τη μάχη είναι αυτή η νίκη! Το Υπουργείο ύστερα από τον αγώνα αυτόν υποχρεώθηκε 

να αναγνωρίσει ένα πρόδηλο και νόμιμο δικαίωμα και ταυτόχρονα να παραδεχτεί εμμέσως  ότι 

παρανομούσαν το ίδιο και τα στελέχη του όλη την προηγούμενη περίοδο! Τίποτα δε μας χάρισε!  

Ως Πρωτοβουλία, που στηρίξαμε αποφασιστικά τον αγώνα αυτόν, εκφράζουμε τη βαθιά μας 

ικανοποίηση που η μάχη του ωραρίου, μια μάχη που ξεκίνησε από τις πρώτες μέρες του 

Σεπτέμβρη, με αποφάσεις συλλόγων που αποκάλυπταν τον παράνομο προς τους ν. 1566 και 2517 

χαρακτήρα της ΥΑ και των εγκυκλίων Φίλη και καλούσαν τους συναδέλφους στην υπεράσπιση του 

ωραρίου, όλους τους πρωτοβάθμιους συλλόγους και την Ομοσπονδία σε συντονισμένο 

ανυποχώρητο αγώνα για να μην περάσει η έμμεση αύξηση του ωραρίου, κατέληξε σε νίκη!  



Μια νίκη μεγάλης σημασίας, γιατί κρατά ζωντανές πολλές θέσεις εργασίας στις σχολικές 

μονάδες, εμποδίζει μετακινήσεις συναδέλφων, ευνοεί την πρόσληψη περισσοτέρων 

αναπληρωτών, μπλοκάρει την απόπειρα διαρκούς καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων 

σε λογικές έμμεσης αύξησης του ωραρίου με χρέωση νέων διδακτικών καθηκόντων χωρίς 

υπολογισμό στο ωράριο. 

Μία νίκη απόλυτη, που ανατρέπει το κλέψιμο της ώρας της σίτισης σε αυτούς που 

ενέπλεκε στη σίτιση η ΥΑ του Φίλη και δεν μπορεί να τη διαστρέψει η μικροψυχία, όσων 

αρνήθηκαν ή δείλιασαν να δώσουν τη μάχη στα σωματεία τους και τώρα βρίσκουν ψεγάδια στη νίκη 

των συναδέλφων και των συλλόγων που στάθηκαν «ανυπότακτα» στην πράξη και όχι στις 

παραταξιακές ανακοινώσεις. 

Νίκη των χιλιάδων συναδέλφων που με την κάλυψη των σωματείων κατέθεσαν 

αιτήματα-ερωτήματα στις Δ/νσεις και τους σχολικούς Συμβούλους, τα οποία τους υποχρέωσαν 

μέχρι σήμερα, αντί απάντησης, σε ένοχη σιωπή, γιατί δεν μπορούσαν να υπογράψουν παράνομες 

εντολές υπέρβασης του ωραρίου, όπως εύστοχα απαιτούσαν τα ερωτήματα αυτά. Χαιρετίζουμε 

όλους αυτούς τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, που έβαλαν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή 

τους σε αυτό τον αγώνα. Χαιρετίζουμε τους συλλόγους διδασκόντων και τα σχολεία που 

διαμόρφωσαν, εφαρμόζουν και υλοποιούν από την αρχή της χρονιάς προγράμματα με βάση 

το νόμιμο ωράριο μας, παρά τις αφόρητες πιέσεις, τον πειθαναγκασμό και την απόπειρα 

παρεμπόδισης, που τους ασκήθηκαν από τους συμβούλους και το διοικητικό μηχανισμό. 

Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που με κάθε τρόπο υπεράσπισαν το διδακτικό ωράριο στη 

βάση των συλλογικών αποφάσεων, αρνούμενοι την παραβίαση, αλλά και όσους έδωσαν τη μάχη σ’ 

αυτήν την κατεύθυνση.  

Χαιρετίζουμε τους πρωτοβάθμιους συλλόγους που ανταποκρίθηκαν στο αρχικό 

κάλεσμα συντονισμού διαμορφώνοντας το αρχικό μέτωπο πυρός αλλά και όλους τους άλλους που 

στην πορεία της χρονιάς, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο προσχώρησαν στη μάχη για την 

προσμέτρηση της ώρας της σίτισης. Ο συντονισμός των πρωτοβάθμιων συλλόγων έχει κρίσιμη 

σημασία και ως Πρωτοβουλία δεν φειστήκαμε κόπων ούτε προτάσεων στα σωματεία για την 

ανάπτυξη της κοινής δράσης.  

Θα το επαναλάβουμε λοιπόν: Η κυβέρνηση μόνο κάτω από την ανυποχώρητη δράση και πίεση 

της μαχόμενης εκπαίδευσης, υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει το κατοχυρωμένο δικαίωμα για την 

προσμέτρηση της ώρας της σίτισης. Αυτό είναι αναμφίβολα μία νίκη του κινήματος, που δείχνει και 

το δρόμο και τον τρόπο για την αντίσταση σε κάθε παρόμοια απόπειρα αφαίρεσης 

δικαιωμάτων. Είμαστε όμως βέβαιοι ότι στα πλαίσια και της νέας συμφωνίας που υπογράφτηκε 

μεταξύ κυβέρνησης και κουαρτέτου, οι απόπειρες αυτές θα μεγαλώσουν. Η μάχη θα είναι διαρκής. 

Χρειάζεται ενότητα και ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο για μικρούς και μεγάλους νικηφόρους 

αγώνες. Πρώτος σταθμός ο αγώνας για να αποτρέψουμε τον αποκλεισμό μαθητών από τα 

ολοήμερα τις δομές του δημόσιου σχολείου και νηπιαγωγείου και η μάχη για τη δίχρονη 

υποχρεωτική προσχολική αγωγή, που πρέπει να την επιβάλλουμε στην πράξη. 

 Η Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Εκπαιδευτικών ΠΕ καλεί όλους τους συναδέλφους στις Γενικές 

Συνελεύσεις Για να οργανώσουμε ένα αγωνιστικό σχέδιο αντίστασης τις νέες μνημονιακές 

περικοπές  και στην αξιολόγηση που θα πλήξουν τα σχολεία από το Σεπτέμβρη. Για να πάρουμε κι 

άλλες πρωτοβουλίες για το συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων και να παλέψουμε για τη 

συνένωση της κινηματικής δράσης όλων τις δυνάμεων του αγώνα σε ένα μεγάλο μέτωπο 

ανατροπής με  ενιαία, αντιμνημονιακά και αντικυβερνητικά χαρακτηριστικά, απομονώνοντας το 

συντεχνιασμό, τον κατακερματισμό και την παραταξιακή διαχείριση των αντιστάσεων.. Σε αυτό το 

δρόμο το μέλλον για τον κόσμο της μαχόμενης εκπαίδευσης μπορεί να είναι νικηφόρο. 


