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          ΠΡΟ:ηα ∆.Σ. ησλ ΕΛΜΕ ηεο Φώξαο 

 

 

ΘΕΜΑ: τεηηθά κε ηελ εγθύθιηο ηοσ Υποσργείοσ Παηδείας γηα ηελ αλαπιήρφζε 

δηδαθηηθώλ φρώλ 

 

 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο κε ηελ εγθύθιηό ηνπ, 112162/Γ2/29/09/2011, επηκέλεη λα 

αληηκεησπίδεη ιογηζηηθά ηελ αλαπιήξσζε δηδαθηηθώλ σξώλ, πξνζζέηνληαο δειαδή, 

απιώο, ώξεο θαη εκέξεο ζην ζρνιηθό πξόγξακκα. 

 Δελ ιακβάλεη ππόςε ηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο, 

νύηε θπζηθά θάλεη ηελ απηνθξηηηθή ηνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ επζύλεο, θαζώο εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο  δηδαθηηθώλ σξώλ ράλνληαη, ηδηαίηεξα ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, ιόγσ ζνβαξώλ ειιείςεσλ εθπαηδεπηηθώλ από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ηνπ 

απαξάδεθηνπ γεγνλόηνο ηεο έιιεηςεο δηδαθηηθώλ βηβιίσλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο ηε θεηηλή ρξνληά! 

Θεσξνύκε ππνθξηηηθό ην ελδηαθέξνλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ απώιεηα 

δηδαθηηθώλ σξώλ θαη από ην γεγνλόο ηεο μαθληθήο πεξζηλήο απόθαζήο ηνπ κε ηελ νπνία 

έιεμαλ ηα καζήκαηα ζηα ζρνιεία ην Μάτν, θαηά κία εβδνκάδα λσξίηεξα.  

Γη απηό ην ιόγν, είκαζηε ππνρξεσκέλνη  λα επαλαιάβνπκε ηα παξαθάησ: 

1. Η αλαπιήξσζε ηεο ύιεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ξπζκνύο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ  

αθνκνίσζή ηεο από ηνπο καζεηέο. Τν πρόβιεκα δελ είλαη πνζνηηθό. Είλαη θσρίφς 

ποηοηηθό. 

2. Η εληαηηθνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κάιηζηα ππό ην άγτος  

κηας θρασγαιέας επίθαζες ελδηαθέροληος γηα ηοσς καζεηές θαη ηης καζήηρηες, είλαη 

απόξξνηα  αληηπαηδαγφγηθής αληίιευες πνπ,  ηειηθώο,  απνβαίλεη ζε βάξνο ηνπο. 

3. Η απιοσζηεσηηθή θαη κεταληζηηθή δηατείρηζε από ηελ ποιηηηθή εγεζία ηοσ 

Υποσργείοσ Παηδείας ελός ζοβαρού θαη ζύλζεηοσ προβιήκαηος, όπσο ην ππόςε 

δήηεκα, εμ αληηθεηκέλνπ ηνπιάρηζηνλ, ιεηηνπξγεί ηηκφρεηηθά ζε ζτέζε κε ηης 

καζεηηθές θηλεηοποηήζεης, γεγνλόο πνπ αληίθεηηαη ζηε δεκοθραηηθή ηασηόηεηα θαη 

ιεηηοσργία ηοσ ζτοιείοσ. 

4. Η όπνηα εηζήγεζε γηα αλαπιήξσζε δηδαθηηθώλ σξώλ πξέπεη, ζε θάζε 

πεξίπησζε, λα είλαη προχόλ ζσιιογηθής βούιεζες, ηνπ Σπιιόγνπ ησλ Δηδαζθόλησλ, 

ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηώλ θαη ν ζρεηηθόο πξνγξακκαηηζκόο λα γίλεηαη, απνθιεηζηηθά, 

κε παηδαγσγηθά θαη εθπαηδεπηηθά θξηηήξηα. 

5. Αλ, πξνο ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο, δηαπηζησζεί, πσο εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα κε θάιπςεο ηεο δηδαθηέαο ύιεο ζε αξθεηέο ζρνιηθέο κνλάδεο 

θαη γηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ζεσξνύκε όηη είλαη πξνηηκόηεξν λα δεηεζεί από ηνλ 



ππεύζπλν νξγαληζκό ε θαη’ επηινγή πεξηθνπή ελόο ηκήκαηόο ηεο, ώζηε λα  απνθεπρζεί ε 

κεγαιύηεξε θαη αιπζηηειήο επηβάξπλζε ησλ καζεηώλ. 

6.  Όζνλ αθνξά, ηέινο, ζε πηέζεης ποσ αζθούληαη από ορηζκέλα ζηειέτε ηες 

Δηοίθεζες προς ζσλαδέιθοσς, κε αθνξκή ηελ παξαπάλσ εγθύθιην,  ώζηε απηνί λα 

εξγαζηνύλ ηα Σάββαηα γηα ηελ αλαπιήξσζε ηεο ύιεο, πνπ δελ δηδάρζεθε ιόγσ ησλ 

µαζεηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ, επηζεκαίλοσκε όηη νη πηέζεης απηέο ειέγρνληαη σο µε 

ζύλλοµες, επεηδή ηο άββαηο θαη οη εθπαηδεσηηθοί δελ έτοσλ ζσµβαηηθή σποτρέφζε 

λα εργάδοληαη ( θαζηέξσζε πελζήκεξεο εβδνκάδαο εξγαζίαο κε ηελ  Π.Ν.Π. από 

29.12.1980, πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 1157/81 θαη λ. 1566/85, άξζξ. 13,παξ.8 θ.α). 

 Καηά ζπλέπεηα, όζοη ύιιογοη ∆ηδαζθόληφλ, θαζώς θαη µεµολφµέλοη 

ζσλάδειθοη αρλούληαη λα απαζτοιεζούλ ηα άββαηα γηα ηε δηαδηθαζία 

αλαπιήρφζες ηες ύιες, προζηαηεύοληαη από ηελ σθηζηάµελε ζτεηηθή λοµοζεζία. 

Τνλίδνπκε, επίζεο, όηη φς ζσλδηθάηο θαη φς εργαδόµελοη ζηο ζύλοιό µας δελ 

πρόθεηηαη λα αποδετηούµε οποηαζδήποηε µορθής αµθηζβήηεζε ηοσ θεθηεµέλοσ ηοσ 

πελζήµεροσ. 

7. Να κελ ηειεηώζεη πρόφρα, όπφς ηελ περζηλή τροληά, ηο δηδαθηηθό 

έργο ζηα ζτοιεία.  
 

 

 

 
 

 

 

 


