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 Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 Το ενημερωτικό φυλλάδιο που κρατάς έχει σκοπό να σε κατατοπίσει, όσο πιο αναλυτικά 

γίνεται, για τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά σου δικαιώματα. Είναι σημαντικό να 

γνωρίζεις ότι αυτά τα δικαιώματα κατακτήθηκαν με αγώνες.  

 Επίσης, η υπεράσπισή τους και, κυρίως, η διεύρυνσή τους και η εξίσωση των δικαιωμάτων 

των αναπληρωτών με αυτά των μονίμων συναδέλφων αποτελεί σημαντικό πεδίο διεκδίκησης 

και αγώνα για το εκπαιδευτικό κίνημα. Η συμμετοχή σου σε αυτούς τους αγώνες είναι 

σημαντική. 

 

Τι είναι ο Α΄ Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ρήγας Φεραίος» 

 Ο Α΄ Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Ρήγας Φεραίος» είναι το πρωτοβάθμιο 

σωματείο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία και 

νηπιαγωγεία των Καμινίων, Αγ.Ι. Ρέντη, Ν. Φαλήρου και κέντρου Πειραιά. Μέλη του είναι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ή έχουν οργανική θέση στα παραπάνω σχολεία με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας. Επομένως, μέλη, με πλήρη δικαιώματα, εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι και οι 

αναπληρωτές. Για την εγγραφή σου δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια ενέργεια, παρά μόνο να 

πληρώσεις τη συνδρομή σου που είναι μειωμένη σε σχέση με αυτή των μονίμων (18 ευρώ).  

 

Τι είναι η ΔΟΕ 

 Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας είναι το Δευτεροβάθμιο Εκπαιδευτικό Σωματείο 

(Ομοσπονδία) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε όλα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία 

της χώρας. Μέλη της είναι οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

 

Τι είναι η ΑΔΕΔΥ 

 Η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) είναι το τριτοβάθμιο 

συνδικαλιστικό σωματείο, όπου ανήκουν όλα τα σωματεία του δημόσιου τομέα. 

 
  

Γιατί να είμαι μέλος του Συλλόγου 

 Κύριος σκοπός του Συλλόγου μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών 

και ο αγώνας για ένα δημόσιο δωρεάν σχολείο που θα καλύπτει ολόπλευρα τις ανάγκες των 



μαθητών μας. Ένα από τα βασικά αιτήματα του Συλλόγου είναι οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί, η 

μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, αίτημα που αφορά άμεσα κάθε αναπληρωτή και 

αναπληρώτρια. Επίσης, ο Σύλλογος αποτελεί τη συλλογική μας έκφραση, το όργανο που 

υπερασπίζει κάθε συνάδελφο από αυθαιρεσίες της διοίκησης. Για κάθε ζήτημα που σε 

απασχολεί, μπορείς να επικοινωνείς με τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

 Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος είμαστε όλοι και όλες και με την ενεργή συμμετοχή μας 

στις δράσεις του, καθώς και με τη συμμετοχή μας στις γενικές συνελεύσεις του, αποφασίζουμε 

όλοι μαζί και συμβάλλουμε καθοριστικά στους αγώνες του.  

 

Τι είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων 

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη λειτουργία του σχολείου. Η 

λειτουργία του έχει τεράστια σημασία, γιατί έτσι διασφαλίζεται η δημοκρατία στο σχολείο, οι 

συλλογικές αποφάσεις για όλα τα ζητήματα. Η συμμετοχή μας σε αυτόν, η προσπάθεια να 

συζητάμε και να αποφασίζουμε με συλλογικό τρόπο για τη λειτουργία του σχολείου, 

είναι πολύ σημαντική. Έχουμε στη συνεδρίαση τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο συνάδελφο 

ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας ή τη σχέση εργασίας. Όταν διαφωνούμε με την απόφαση 

που πλειοψήφησε, έχουμε δικαίωμα να καταγράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων η γνώμη 

μας. 

 Όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν ισότιμα στον σύλλογο διδασκόντων με 

οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κ.λπ.). Ο Σύλλογος 

Διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι 

περισσότερα από τα απόντα. 

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων (και κάθε εκπαιδευτικός χωριστά) έχει δικαίωμα (και υποχρέωση 

ταυτόχρονα) να ενημερώνεται για κάθε έγγραφο που φτάνει στο σχολείο. Επίσης, ο Σύλλογος 

Διδασκόντων κατανέμει όλες τις εργασίες του σχολείου. 

 Οι προφορικές εντολές είναι αυθαίρετες και δε συνιστούν υπηρεσιακή υποχρέωση για τον 

εκπαιδευτικό. Οποιαδήποτε απορία έχουμε πάνω στα εργασιακά μας καθήκοντα και 

δικαιώματα, απευθυνόμαστε στο σωματείο. Καταγγέλλουμε στον Σύλλογό μας οποιαδήποτε 

καταπάτηση των δικαιωμάτων μας. 

 Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο 

Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται για αυτά.  Όλες οι 

συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού και 

εντός εργασιακού ωραρίου, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 

79/2017. 

 



Διδακτικό και εργασιακό ωράριο 

 Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από τον Ν. 17/97 

(24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10-15 χρόνια, 22 ώρες από 

15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω). Δυστυχώς από το ωράριο αυτό εξαιρείται η 

συντριπτική πλειονότητα των νηπιαγωγείων της χώρας και του Συλλόγου μας, καθώς οι 

νηπιαγωγοί έχουν 25 ώρες διδακτικό χρόνο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος 

υπηρεσίας τους. Πάγια θέση του Συλλόγου μας και απόφαση της τελευταίας Γενικής 

Συνέλευσης της ΔΟΕ (Ιούνιος 2022), η πλήρης ταύτιση του ωραρίου όλων των νηπιαγωγών με 

αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, 

ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε 

διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος 

να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου. 

 Μετά τη λήξη του διδακτικού σου ωραρίου μπορείς να αποχωρείς από το σχολείο εκτός εάν 

σου έχει ανατεθεί συγκεκριμένη διοικητική εργασία. Σε καμία περίπτωση η διάταξη του άρθρου 

245 του ν. 4512/2018 δεν θεσπίζει υποχρέωση παραμονής στο σχολείο των εκπαιδευτικών για 

τον πέραν του διδακτικού ωραρίου χρόνο, παρά μόνο όταν η παραμονή συνδέεται με 

συγκεκριμένα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς από τα αρμόδια όργανα και 

σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 6 ωρών ημερησίως και των 30 ωρών εβδομαδιαίως. 

 Τα διάφορα σεμινάρια, συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων, ενημερώσεις-συναντήσεις με 

γονείς κ.λπ. δεν μπορεί να απαιτούν την παραμονή των συναδέλφων πέρα από το εργασιακό 

τους ωράριο και, ασφαλώς, σε καμία περίπτωση απογευματινές ώρες. 

 Το εργασιακό ωράριο δεν σημαίνει ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα εισόδου ή 

πρόσβασης στον εργασιακό του χώρο νωρίτερα ή αργότερα από αυτό προκειμένου να 

προετοιμάσει την εργασία του. Πουθενά στο θεσμικό πλαίσιο δεν καταγράφονται τέτοιες 

απαγορεύσεις. 

 

Τα δικαιώματα στην τοποθέτηση 

 Για να τοποθετηθούν οι αναπληρωτές/τριες απαιτείται: 

- Να έχουν δημοσιοποιηθεί όλα τα κενά με τρόπο προσβάσιμο σε όλους ταυτόχρονα, και όχι 

ατομικό, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να αποκρυφτούν κενά σε κάποιους εκπαιδευτικούς, 

ενώ γνωστοποιούνται σε άλλους. 

- Να γίνουν δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους ενδιαφερόμενους προς 

τοποθέτηση με βάση τα δημοσιοποιημένα λειτουργικά κενά. 



 Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης (εμείς 

διεκδικούμε σε κάθε ΠΥΣΠΕ να γίνονται οι τοποθετήσεις από τα ΠΥΣΠΕ) τοποθετεί με 

απόφασή του, η οποία οφείλει να ακολουθεί απολύτως τη νομοθεσία που αφορά τις 

τοποθετήσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων, δηλαδή με βάση τη σειρά κατάταξης στους 

πίνακες προσλήψεων και τις δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης των ανπληρωτών/τριών. 

 Ιδιαίτερα για τις τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών παράλληλης στήριξης, η τοποθέτηση θα 

πρέπει να γίνεται μαθητές/τριες και όχι σε σχολική μονάδα. Η τοποθέτηση παράλληλης στήριξης 

είναι διοικητική πράξη και ανήκει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διεκδικούμε έναν εκπαιδευτικό 

παράλληλης στήριξης εξ ολοκλήρου σε κάθε παιδί που τον δικαιούται, δεν αποδεχόμαστε το 

μοίρασμα σε μαθητές/τριες και απαιτούμε την άμεση κάλυψη όλων των αναγκών. 

 

Εφημερία αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου  

και εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης 

 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο, 

μειωμένο, αριθμό ωρών. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας, η οποία γίνεται για όλους τους 

εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου, δεν προκύπτει από κάποια διάταξη γι’ αυτούς (το ίδιο 

συνέβαινε και με τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς). 

 Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη 

μαθητών, τα καθήκοντά τους ορίζονται από την Υ.Α. με ΦΕΚ 449/3-4-2007 όπου αναφέρεται ότι 

«Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι 

συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, 

εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής». Είναι σαφές ότι δεν προκύπτει η ανάθεση 

κανονικής εφημερίας σε αυτούς, κάτι που, αν συμβεί, παρακωλύει την άσκηση των καθηκόντων 

τους. 

 

Δικαιούμαι άδεια; 

 Ως αναπληρωτής/τρια εκπαιδευτικός δικαιούσαι τις παρακάτω άδειες: 

Κανονική Άδεια 

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με 

αποδοχές για επτά (7) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.  

 
Αναρρωτική Άδεια  

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους δικαιούνται τις αποδοχές των 

εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου -αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών 

και κάτω του έτους- ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον 



ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.). Για αναρρωτικές άδειες χρονικού διαστήματος 

μικρότερου των τριών (3) ημερών τη φορά, αρκεί η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Για κάθε 

άλλη περίπτωση οι αναπληρωτές/τριες πρέπει να απευθύνονται στον ΕΦΚΑ.  

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που 

δικαιούνται. Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα πληρώνονται από τον εργοδότη 

και από τον ΕΦΚΑ (με ηλεκτρονική αίτηση), ενώ από την 16η μέρα και μετά καταβάλλεται μόνο 

η επιδότηση του ΕΦΚΑ, οι αποδοχές είναι στο μηδενικό από τον εργοδότη και το χρονικό 

διάστημα άνω των 15 ημερών δεν προσμετράται στην προϋπηρεσία. 

 
Αναρρωτική άδεια για δυσίατα νοσήματα 

Χορηγείται αναρρωτική άδεια σε αναπληρωτές/τριες που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, 

διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η 

οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας 

για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό 

από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό 

αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό. 

 
 
Άδεια Κύησης - Λοχείας 

Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες. 

Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή 

ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια 

λοχείας). 

 
Ειδική άδεια αναπηρίας 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ποσοστό 

αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται από την Υπηρεσία, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους, 

ειδική άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής τους άδειας. Για τη 

χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕ.Π.Α.), όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο 

ισχύει το πιστοποιητικό. 

 
Άδεια για αιμοληψία 

Οι αναπληρωτές/τριες που ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για 

κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία δικαιούται ειδικής 

άδειας απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών. Επιπλέον δικαιούνται μια επιπλέον 

μέρα ειδικής άδειας απουσίας την ημέρα της αιμοληψίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στις 

αιμοληψίες που μπορεί να συμμετάσχει κανείς. Για κάθε αιμοληψία χορηγούνται οι 2 ημέρες 

ειδικής άδειας (και η ημέρα αιμοληψίας εφόσον είναι σε ωράριο και μέρα εργασίας). 

 



Άδεια ανατροφής τέκνου 

Η άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, χορηγείται 

αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας 

ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί 

να παραταθεί, λήγει δε, σε κάθε περίπτωση, με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της 

εκπαιδευτικού. (άρθρου 26 του ν. 4599/2019 - ΦΕΚ 40 Α΄) 

 
Γονική Άδεια 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση 

τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό 

την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης (άρθρο 9 του Ν1483/1984 όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 193/1988). Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και 

χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με 

κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά ποιος από τους δύο θα 

κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική 

διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς. 

 

Άδεια Εξετάσεων 

Στους αναπληρωτές/τριες που είναι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, χορηγείται άδεια 

εξετάσεων με αποδοχές, ύστερα από αίτησή τους και με την υποχρέωση να προσκομίσουν 

βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβαν σε εξετάσεις. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών. 

Σημειώνεται ότι έτος νοείται το ημερολογιακό έτος και όχι το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος. 

 
Ειδικές Άδειες 

• Ειδική άδεια γάμου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή 

αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο. 

• Ειδική άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν 

δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών 

α΄ βαθμού  

• Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται 

ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του 

εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια 

των εκλογών.  

• Ειδική άδεια δίκης: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε 

δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα). 



ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://www.proson.gr/sites/default/files/2022-

02/adeies_anaplirotwn_ekpaideutikwn%20%282%29.pdf 

 

Υποχρεωτικές υπερωρίες 

 Υπεύθυνος για την ανάθεση προαιρετικών ή υποχρεωτικών υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς 

του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων (Ν. 1566/1985) ή/και ο Διευθυντής του 

σχολείου (αρ. 100, παρ 3 του ν. 4823/2021). Οι υπερωρίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 5 

ώρες την εβδομάδα και ανατίθενται εφόσον οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που 

υπηρετούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό διδακτικό 

τους ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές μονάδες 

της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ 

μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα. Στους 

αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου ΔΕΝ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ υπερωριακή διδασκαλία. 

 Ο Σύλλογός μας, όπως και το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., είναι αντίθετος με την ανάθεση υποχρεωτικών 

υπερωριών και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες 

σε συναδέλφους. Δεν πρέπει να αποδεχτείς την ανάθεση υπερωρίας όταν χιλιάδες συνάδελφοί 

σου παραμένουν άνεργοι. Σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής προϊσταμένου, 

συμβούλου ή διευθυντή, να ζητείται η εντολή εγγράφως.  

 

Απεργία 

 Για τις ημέρες απεργίας χάνεται 1 ημερομίσθιο κατά την ημέρα της απεργίας, καθώς και το 

ένσημο της ημέρας αυτής, δεν χάνεται όμως το μόριο της προϋπηρεσίας. 

 Σήμερα, με τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη, η κυβέρνηση επιχειρεί να βγάζει παράνομες 

όσες απεργίες θεωρεί επικίνδυνες, επιχειρεί να χτυπήσει το δικαίωμα στον συνδικαλισμό, στην 

απεργία και τη διαδήλωση. Απαντάμε συλλογικά, ενωτικά και συντεταγμένα, με την ενεργή 

συμμετοχή μας στις αγωνιστικές, απεργιακές και συλλογικές δράσεις και διαδικασίες του 

εκπαιδευτικού κινήματος. 
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