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Ανακοίνωση για την αναπλήρωση μαθημάτων λόγω καταλήψεων

Συνάδελφοι,

Το  υπουργείο  Παιδείας,  «ξαναχτύπησε»  με  απόλυτα  προκλητικό  και  υποκριτικό  τρόπο  το  σύνολο  της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Με εργαλείο – για άλλη μια φορά – τον εκφοβισμό και την καταστολή, επιβάλλει 
στα σχολεία με εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή, αναπληρώσεις μαθημάτων λόγω των καταλήψεων!

Το Υπουργείο Παιδείας με την 1396/Γ2 (ΦΕΚ τ.Β 2530) Υπουργική Απόφαση και το ΠΔ 170/13 (ΦΕΚ τ.Α΄274) 
επιβάλλει να γίνονται μαθήματα την Μ. Εβδομάδα (μέχρι 3 ημέρες). Παράλληλα, επιβάλλει παράταση του 
διδακτικού έτους, όταν οι ημέρες κατάληψης είναι περισσότερες από τρεις.  Ουσιαστικά δηλαδή καταργεί 
παλαιότερες  διατάξεις,  που  έδιναν  τη  δυνατότητα  στους  συλλόγους  διδασκόντων  να  ρυθμίζουν  κατά 
περίπτωση το θέμα αυτό.

Αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας – μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
γονείς – η τελευταία εντολή. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό το ενδιαφέρον του υπουργείου Παιδείας για τις 
«χαμένες» ώρες, την ίδια στιγμή που αδιαφορεί για τις εκατοντάδες ώρες που έχουν χαθεί λόγω των κενών σε  
εκπαιδευτικούς.  Αγωνιά δήθεν για την αναπλήρωση των μαθημάτων,  αλλά κωφεύει  για τις  χιλιάδες των 
μαθητών που βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ λόγω της διαθεσιμότητας  
και  των  απολύσεων  συναδέλφων  μας.  Πάγια  θέση  μας  είναι  ότι  τέτοιου  είδους  ζητήματα,  πρέπει  να 
απασχολούν  και  να  επιλύονται  στα  πλαίσια  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  με  τη  συνεργασία  όλων  των 
φορέων και  χωρίς τις  «άνωθεν» επεμβάσεις και  παρεμβάσεις.  Επί της ουσίας το υπουργείο με αυτή την  
απόφαση  «αφυδατώνει»  πλήρως τα  συλλογικά  όργανα  των σχολείων.  Αφαιρεί  κάθε  δικαίωμα από τους 
Συλλόγους Διδασκόντων – των κυρίαρχων οργάνων δηλαδή - να αποφασίζουν για τα ζητήματα που αφορούν 
την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα  μαθήματα  μέσα  στις  γιορτές  του  Πάσχα,  για  τα  «ζωηρά»  σχολεία,  αποτελούν  τιμωρητική  και 
κατασταλτική πράξη για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Το επόμενο βήμα του υπουργείου θα είναι να 
εφαρμοστούν αντίστοιχες ποινές και για τους εκπαιδευτικούς που απεργούν!

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα της ΟΛΜΕ, κηρύσσει στάσεις εργασίας 11πμ – 2μμ για τις 
ημέρες  23,  24  και  25  Απρίλη,  για  όλα τα  σχολεία  που έχουν  κληθεί  να αναπληρώσουν τα  μαθήματα 
σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Φτάνει πια με την υποκρισία και τον εμπαιγμό! Διεκδικούμε αποσυρθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση και 
Προεδρικό Διάταγμα. Η Περιφέρεια να ανακαλέσει την απόφαση για την αναπλήρωση.

Την  Μ.  Δευτέρα  14  Απριλίου  και  ώρα  11πμ  καλούμε  σε  μαζική  παράσταση  διαμαρτυρίας  στην 
Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής (Τσόχα 15 – 17 Αθήνα) όλους τους συναδέλφους, από κοινού με ΕΛΜΕ 
του λεκανοπεδίου.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ
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