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ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ 

Κύριε Υπουργέ 

Το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια δημιουργεί όλο και πιο ασφυκτικές 

πιέσεις μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων σε όσους αντιστρατεύονται την πολιτική 

Κυβέρνησης-Ε.Ε. Όσοι αγωνίζονται για ένα άλλο σχολείο σύγχρονο, δημόσιο, δωρεάν, 

δημοκρατικό που θα λειτουργεί με γνώμονα τις μορφωτικές ανάγκες του λαού, 

θεωρούνται εχθροί του και αντιμετωπίζονται με επιστρατεύσεις, συκοφαντίες και 

εκδικητικά μέτρα. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου - 

Οκτωβρίου, όπου διεκδικούσαν το αυτονόητο - καθηγητές για να τους διδάξουν ή για 

την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου τους - έγιναν αφορμή για έκδοση νομοθετικών 

ρυθμίσεων που προβλέπουν διεξαγωγή μαθημάτων μέσα σε σχολικές διακοπές και 

παρατάσεις του σχολικού έτους. 

Το Υπουργείο Παιδείας με την 139628/Γ2 (ΦΕΚ τ. Β 2530) Υπουργική Απόφαση και 

το ΠΔ 170/13 (ΦΕΚ τ. Α΄ 274) επιβάλει να γίνονται μαθήματα την Μ. Εβδομάδα (μέχρι 3 

ημέρες) αλλά και με παράταση του διδακτικού έτους (όταν οι ημέρες κατάληψης είναι 

περισσότερες των 3). Καταργήθηκαν παλαιότερες διατάξεις που έδιναν δυνατότητα 

στους συλλόγους διδασκόντων να ρυθμίζουν κατά περίπτωση το θέμα αυτό. 

Πιστεύουμε πως αυτά τα θέματα πρέπει να ρυθμίζονται με κριτήρια παιδαγωγικά 

και εκπαιδευτικά και με τη συνεργασία όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό το ενδιαφέρον να αναπληρωθούν, ακόμα και με 

λογιστικό τρόπο, τα μαθήματα που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τις ημέρες των 

μαθητικών καταλήψεων. Δεν υφίσταται το ίδιο ενδιαφέρον όμως για τα μαθήματα που 

χάνονται λόγω της ευθύνης του Υπουργείου να μην καλύπτει τα κενά των εκπαιδευτικών 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν απαντιέται πως θα αναπληρωθούν τα μαθήματα 

όταν το Δεκέμβρη του 2013 υπήρχαν πάνω από 2000 κενά εκπαιδευτικών. Δεν 

απαντιέται τέλος πως θα αναπληρωθούν τα μαθήματα στις κατηργημένες ειδικότητες 

των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ όπου χιλιάδες ώρες δεν πραγματοποιήθηκαν. Με τι εφόδια θα 

συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις αυτοί οι μαθητές των ΕΠΑΛ;  
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Στην πραγματικότητα μια τέτοια ρύθμιση δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και 

αντιπαραθέσεις από αυτά που υποτίθεται επιδιώκει να λύσει. Επίσης είναι και 

ανεφάρμοστη στο σκέλος που προβλέπει παράταση διδακτικού έτους, αφού σε όλα τα 

σχολεία τα μαθήματα λήγουν με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.  

Κύριε Υπουργέ 

Ζητάμε να μην εφαρμοστούν και να καταργηθούν η Υπουργική Απόφαση 139628/Γ2 

(ΦΕΚ τ. Β΄ 2530) και το ΠΔ 170/13 (ΦΕΚ τ. Α΄ 274). Οι σύλλογοι διδασκόντων σε 

συνεννόηση με τους άλλους φορείς της σχολικής κοινότητας μπορούν να αποφασίζουν 

με παιδαγωγικά κριτήρια για την αναπλήρωση της ύλης. 

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να λάβει όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέτρα για 

τη μείωση της ύλης σε όσα μαθήματα αυτό απαιτείται, συνειδητοποιώντας τις δικές του 

ευθύνες για τις ελλείψεις που δημιουργήθηκαν και τη φετινή χρονιά. Επίσης ζητάμε να 

προσληφθούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, χωρίς ούτε μια μέρα καθυστέρηση, ώστε να 

καλυφθούν όλα τα κενά. 

 

 

 

 

 


