
 

 
 

Να ανακληθεί ΤΩΡΑ η «εγκύκλιος Μανιτάκη»  
για το ωράριο των εκπαιδευτικών 

 

 
Σαν να µην έφτανε η στοχοποίηση των εκπαιδευτικών για όλα τα δεινά της εκπαίδευσης, η 

φιλολογία για ελεγκτές στα σχολεία κ.ά., µε πρόσφατη εγκύκλιό του ο Υπουργός ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης επιχειρεί - δια της πλαγίας οδού - να συντηρήσει τη συζήτηση για την εφαρµογή 
σε καθηµερινή βάση του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών.  

Αφορµή αποτέλεσε Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και η οποία έγινε 
αποδεκτή από τον Υπουργό, σύµφωνα µε την οποία είναι πλέον δυνατό να εφαρµόζεται µειωµένο 
ωράριο εργασίας, λόγω αναπηρίας, σε υπαλλήλους που απολαµβάνουν ήδη ειδικό ωράριο. 
Έτσι, στην εγκύκλιο (∆ΙΑ∆Π/Φ.Β.3/5469/11-2-2013) του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης  
αναφέρονται τα εξής: 

«Ακολούθως, γίνεται αποδεκτό ότι η κατά τα ανωτέρω διευκόλυνση του µειωµένου κατά 
µία (1) ώρα την ηµέρα ωραρίου εργασίας, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, συνιστά 
αυτοτελές δικαίωµα των υπαλλήλων που καλύπτουν τις νόµιµες προϋποθέσεις, το οποίο δεν 
απονέµεται µόνο σε όσους από αυτούς εργάζονται µε το γενικώς ισχύον ωράριο εργασίας, αλλά 
δίδεται σωρευτικά και σε όσους ήδη απολαµβάνουν ειδικού ωραρίου, το οποίο 
θεσπίζεται από άλλες διατάξεις που ρυθµίζουν τις εργασιακές τους συνθήκες». 

 

Όµως, σε µεταγενέστερη διευκρινιστική (;) εγκύκλιο (∆ΙΑ∆Π/Φ.Β.3/9763/5-4-2013) το ίδιο 
Υπουργείο περιορίζει το πεδίο εφαρµογής της ανωτέρω ρύθµισης στην περίπτωση των 
εκπαιδευτικών, αναφέροντας επί λέξει: 

  

«Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς η µείωση του ωραρίου εργασίας δεν αφορά σε καµιά 
περίπτωση στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σηµαίνει ότι το δικαίωµα δύναται να ασκηθεί ως προς 
τις ώρες πέραν των διδακτικών που υποχρεούνται να παραµείνουν στο σχολείο για την 
προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο».  

 

Είναι παραπάνω από εµφανές ότι αν εφαρµοστεί η ανωτέρω διευκρινιστική εγκύκλιος, τότε: 
 

� Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές ακυρώνεται, ουσιαστικά, το 
δικαίωµα της µείωσης του ωραρίου που απολαµβάνουν ήδη όσοι υπάλληλοι (του ∆ηµοσίου, 
των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ) εργάζονταν µε ειδικά ωράρια. 
 

� Η άσκηση αυτού του δικαιώµατος στο εργασιακό ωράριο και όχι στο διδακτικό υποδηλώνει, 
ταυτόχρονα, ότι οι εκπαιδευτικοί - κατά το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης - 
υποχρεούνται να παραµένουν καθηµερινά σε εξάωρη βάση στο σχολείο. 

 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Η Κίνησή µας θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικές Οµοσπονδίες πρέπει - άµεσα - να απαιτήσουν  
την ανάκληση της συγκεκριµένης εγκυκλίου που παραβιάζει την αρχή της ισονοµίας - 
ισοπολιτείας αλλά και εργασιακά δικαιώµατα των εκπαιδευτικών.  

 
ΟΧΙ άλλο πισωγύρισµα! 
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