
                                                               
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την Αναπλήρωση διδακτικών ωρών» 

 

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις: 

α) της παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α΄), 

β) των άρθρων 51 και 53 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 

του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄), 

γ)  του άρθρου 2 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 Α΄), 

δ) του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 1120/Η/07-01-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινής Απόφασης του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με 

θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (98 Α΄) και το 

γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη 

για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από τον οποίο καλύπτονται τέτοιου είδους δαπάνες, 

με εγγεγραμμένες πιστώσεις του οικείου φορέα και ΚΑΕ που επαρκούν για την 

αντιμετώπιση των εξαιρετικών περιπτώσεων ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε 

εκπαιδευτικούς για την αναπλήρωση διδακτέας Ύλης. 

2) Την με αρ. πρωτ. 22143/Γ2/21-02-2008 (ΦΕΚ 357 Β΄) Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. 

3) Την ανάγκη αναπλήρωσης των χαμένων διδακτικών ωρών.  

 

 

Να διατηρηθεί μέχρι ................ 

Βαθμός Ασφαλείας   
Μαρούσι              11-10-2011 
Αριθ. Πρωτ.          116379/Γ2 
Βαθ. Προτερ.  
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Αποφασίζουμε 

Άρθρο μόνο 

 

1. Στα σχολεία που έχασαν διδακτικές ώρες, η αναπλήρωση εξασφαλίζεται, με τους παρακάτω 

τρόπους: 

α. Περικοπή περιπάτων και εκδρομών. 

β. Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών. 

γ. Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποιούνται και οι εορτές και τα μαθήματα). 

δ. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με τους παραπάνω τρόπους, προστίθενται 

διδακτικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του ημερησίου προγράμματος, και αξιοποιούνται τα 

Σάββατα. 

ε. Εφόσον η ύλη δεν μπορεί να καλυφθεί με την σωρευτική εφαρμογή των ανωτέρω και 

απαιτηθεί παράταση του διδακτικού έτους, αυτό θα υλοποιηθεί με απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, 

βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση των Περιφερειακών 

Διευθυντών Εκπ/σης. 

2. Με την αναπλήρωση πρέπει να εξασφαλίζεται για κάθε μάθημα η κάλυψη τουλάχιστον των 

4/5 των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας. 

3. Με την παύση της  λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο 

Διευθυντής συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο ανά δεκαπενθήμερο, προς τον σκοπό 

αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία 

αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. 

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως 

το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο προτείνει στον  Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας εκπαίδευσης 

την οριστική διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί. Η διαδικασία 

πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του διανυομένου τριμήνου/τετραμήνου, από την ομαλοποίηση της 

λειτουργίας του σχολείου. 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των 

μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης. 

Σε περίπτωση που το σχολικό συμβούλιο δεν υποβάλει την πρότασή του εντός πέντε 

εργάσιμων ημερών από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου, ο Διευθυντής της 

Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης εισηγείται απευθείας τον τρόπο αναπλήρωσης των 



 
μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, χωρίς πρόταση του σχολικού συμβουλίου. 

Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. 

  

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

                                                           

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 


