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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΣΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΗ ΑΡΧΗ 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ-ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
Τθσ Ομοςπονδίασ Λειτουργών Μζςησ  Εκπαίδευςησ, που εδρεφει ςτθν Ακινα, επί 
των οδϊν Ερμοφ αρ. 28 και Κορνάρου αρ. 2, όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται. 

ΠΡΟ 
Τον Ιωάννη Κουμζντο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευςησ Αττικήσ, Αν. Τςόχα 15-
17, Αμπελόκθποι-Ακινα. 

 
 Με τισ υπ’αριθμ. πρωτ. 10132/11-11-2011, 19261/14-11-2011, 12033/15-11-
2011, 15414/15-11-2011 αποφάςεισ ςασ περί αναπλιρωςθσ ωρϊν λόγω καταλιψεων 
εγκρίνατε προθγοφμενεσ προτάςεισ Διευκυντϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
υπαγομζνων ςτθν περιφζρειά ςασ. Μεταξφ των ρυκμίςεων προτάκθκε από τουσ 
Διευκυντζσ και ζγινε αποδεκτό από εςάσ να αναπλθρωκοφν οι απωλεςκείςεσ ϊρεσ, 
λόγω καταλιψεων, με υπερωριακι απαςχόλθςθ ςυναδζλφων,  υπερωριακι 
απαςχόλθςθ κατά τα Σάββατα ακόμθ και κατά τισ επίςθμεσ αργίεσ, παρά τισ 
αντιπροτάςεισ ςυλλόγων διδαςκόντων, ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων και 
μακθτικϊν ςυμβουλίων.  

Στισ ανωτζρω αποφάςεισ ςασ επικαλείςκε τθν υπ’αρικμ. 116379/11-10-2011 
εγκφκλιο τησ Διεφθυνςησ πουδών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του ΤΠΔΒΜΘ με 
θζμα «ςυμπληρωματικζσ ρυθμίςεισ για την αναπλήρωςη διδακτικών ωρών», ςτθν 
οποία ρθτϊσ αναφζρεται ότι  «1. Στα ςχολεία που ζχαςαν διδακτικζσ ϊρεσ, θ 
αναπλιρωςθ εξαςφαλίηεται, με τουσ παρακάτω τρόπουσ: α. Περικοπι περιπάτων και 
εκδρομϊν, β Περιοριςμόσ των εργάςιμων θμερϊν των πολυιμερων εκδρομϊν, γ 
Αξιοποίθςθ των ςχολικϊν εορτϊν (πραγματοποιοφνται και οι εορτζσ και τα 
μακιματα) και δ εφόςον θ φλθ δεν μπορεί να καλυφκεί με τουσ παραπάνω τρόπουσ, 
προςτίκενται διδακτικζσ ϊρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του θμερθςίου προγράμματοσ, 
και αξιοποιοφνται τα Σάββατα.  

Συνεπϊσ εκ τθσ εγκυκλίου και μόνον ςαφϊσ προκφπτει ότι τα Σάββατα 
αντιμετωπίηονται ωσ εξαιρετική περίπτωςη και αφοφ ζχουν εξαντλθκεί όλεσ οι 
προθγοφμενεσ εναλλακτικζσ ενϊ ςε κανζνα ςθμείο δεν αναφζρεται αξιοποίθςθ 
επίςθμθσ αργίασ!  

Ταυτόχρονα ςτθν ανωτζρω εγκφκλιο του Υπουργείου γίνεται ευκεία επίκλθςθ 
τθσ με αρ. πρωτ. 22143/Γ2/21-02-2008 (ΦΕΚ 357 Βϋ) απόφαςθσ του Υπουργείου 
Παιδείασ, ςφμφωνα με τθν οποία, αναγκαία ςυνκικθ για τθν αναπλιρωςθ διδακτικϊν 
ωρϊν είναι θ προθγοφμενθ κάλυψθ τζτοιου είδουσ δαπανϊν με εγγεγραμμζνεσ 
πιςτϊςεισ του οικείου φορζα και ΚΑΕ, που επαρκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των 
εξαιρετικών περιπτώςεων ανάκεςθσ υπερωριακισ διδαςκαλίασ ςε εκπαιδευτικοφσ 
για τθν αναπλιρωςθ διδακτζασ φλθσ. 
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Στθν επίμαχθ εγκφκλιο γίνεται γενική αναφορά ςε προθγοφμενθ κάλυψθ 
τζτοιου είδουσ δαπανϊν- αφορωςϊν ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ-με εγγεγραμμζνεσ 
πιςτϊςεισ του οικείου φορζα και ΚΑΕ. Είναι γνωςτό ότι απόφαςθ για ανάκεςθ 
υπερωριακισ απαςχόλθςθσ προχποκζτει ότι ο οικείοσ φορζασ ζχει προθγουμζνωσ 
εξαςφαλίςει τισ απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ.    

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 
 ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΟΜΑΣΕ διότι μεταξφ των προτεινομζνων εκ των ςχετικϊν διατάξεων 
τρόπων αναπλιρωςθσ απωλεςκειςϊν διδακτικϊν ωρϊν αφενόσ επιλζξατε τον 
ζςχατο, και Α ΚΑΛΟΤΜΕ α) να αναφζρετε  τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ εκ μζρουσ 
των οικείων φορζων για τθν ανάκεςθ υπερωριακισ διδαςκαλίασ και β) να 
δεςμευκείτε για τθν άμεςθ ζκδοςθ και πλθρωμι ενταλμάτων πλθρωμισ των 
ςυναδζλφων που εργάςκθκαν υπερωριακά   για τθν αναπλιρωςθ τθσ διδακτζασ φλθσ. 
 
Με τθν επιφφλαξθ κάκε νομίμου δικαιϊματόσ μασ, αρμόδιοσ Δικαςτικόσ Επιμελθτισ 
εντζλλεται α) όπωσ επιδϊςει νόμιμα τθν παροφςα ςε αυτιν που απευκφνεται για να 
λάβει γνϊςθ και για τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ και β) να τθν αντιγράψει ολόκλθρθ ςτθν 
ζκκεςθ επίδοςθσ που κα ςυντάξει. 
 

Ακινα, 21-12-2011 
 

Η εξωδίκωσ διαμαρτυρομζνθ και προςκαλοφςα  
 

 

 


