
 

 

Θέμα: Διοργάνωςη ςεμιναρίων εκτόσ ωραρίου εργαςίασ  

Παρουςιϊζεται όλο και ςυχνότερα   τον τελευταύο καιρό  το φαινόμενο 

του προγραμματιςμού ςεμιναρύων και ϊλλων δρϊςεων από Σχολικούσ 

Συμβούλουσ και ϊλλουσ φορεύσ τησ  εκπαύδευςησ  ςε μέρεσ και ώρεσ εκτόσ 

ωραρίου λειτουργίασ των ςχολικών μονάδων. 

 Όπωσ, μϊλιςτα, καταγγϋλλεται από Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε. τησ 

Ανατολικόσ Αττικόσ, για τα ςεμινϊρια αυτϊ χορηγούνται και βεβαιώςεισ από τη 

Διεύθυνςη Π.Ε. (ςεμινϊριο με θϋμα «Εργαςύα ςε ομϊδεσ ςτην Περιβαλλοντικό 

Εκπαύδευςη» την Τρύτη 25 Φεβρουαρύου ςτο  3ο  Δ. Σ. Παλλόνησ και ώρεσ  5.00 - 

8.00 μ.μ ), κϊτι το οπούο εύναι πρωτοφανϋσ και απαρϊδεκτο. 

 Παρουςιϊζεται επύςησ το φαινόμενο τησ πραγματοπούηςησ ςεμιναρύου 

το Σϊββατο και μϊλιςτα ςε κτύριο ιδιωτικού εκπαιδευτηρύου. (Σχετικό 

καταγγελύα των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.  «Αλϋξανδροσ Δελμούζοσ», 

"Κ.Σωτηρύου", "Ο Σωκρϊτησ" αλλϊ και τησ Ε΄ ΕΛΜΕ  για τη ςχολικό ςύμβουλο 

Αγγλικόσ Γλώςςασ). 

 Αποτελεύ πρόκληςη κατϊ των εκπαιδευτικών του δημόςιου ςχολεύου 

που καθημερινϊ δύνουν την ψυχό τουσ για να κρατόςουν το αγαθό τησ 

δημόςιασ εκπαύδευςησ ζωντανό, ςτελϋχη τησ εκπαύδευςησ να τουσ 

υποχρεώνουν ϋμμεςα να παρακολουθούν ςεμινϊρια ςε βϊροσ του ελϊχιςτου 

προςωπικού χρόνου που τουσ απομϋνει (ςυμβϊλλοντασ ςτην ελαςτικοπούηςη 

του ωραρύου τουσ) και μϊλιςτα να χρηςιμοποιούνται για το ςκοπό αυτό κτύρια 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρύων.  

 Καλούμε : 

 Τουσ ςυναδέλφουσ να μην παρακολουθούν ςεμινϊρια με τα οπούα 

καταςτρατηγεύται το εργαςιακό τουσ ωρϊριο. 

 Τα ςτελέχη τησ διοίκηςησ τησ εκπαίδευςησ να ςταματόςουν την 

απαρϊδεκτη τακτικό τησ διοργϊνωςησ ςεμιναρύων εκτόσ ωραρύου 

εργαςύασ των εκπαιδευτικών και να θϋςουν τϋλοσ ςτον ϋμμεςο 
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εκβιαςμό των ςυναδϋλφων με τη χορόγηςη "βεβαιώςεων 

παρακολούθηςησ".  

 Τη Διευθύντρια εκπαίδευςησ Ανατολικήσ Αττικήσ να ακυρώςει το 

ςεμινϊριο τησ Τρύτησ 25 Φεβρουαρύου ό να τα μεταφϋρει εντόσ ωραρύου 

των εκπαιδευτικών. 

 Τη ςχολική ςύμβουλο  Αγγλικήσ Γλώςςασ (ΠΕ 06)  Π.Ε. & Δ.Ε. Ανατολικήσ 

Αττικήσ να μην πραγματοποιόςει το ςεμινϊριο ςε ώρεσ εκτόσ ωραρύου 

εργαςύασ των εκπαιδευτικών και μϊλιςτα ςε χώρο ιδιωτικού 

εκπαιδευτηρύου. 

 

 

 


