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ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση για προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης σχετικά µε την αναπλήρωση 

διδακτικών ωρών στο Γυµνάσιο και στο Γενικό Λύκειο 

 
Σας ενηµερώνουµε ότι το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων προωθεί 

νοµοθετική ρύθµιση για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στο Γυµνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, 

µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του Π.∆. 104/1979 (Α΄ 23), η οποία προστέθηκε µε το 

άρθρο 1 του Π.∆. 170/2013 (Α΄ 274), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«10. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωσή τους εξασφαλίζεται µε τους 

ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδροµών. β) Περιορισµός των εργάσιµων 

ηµερών των πολυήµερων εκδροµών και γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγµατοποιούνται 

και οι εορτές και τα µαθήµατα). 

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

∆ιευθυντής συγκαλεί ανά βδοµάδα το Σχολικό Συµβούλιο, προς τον σκοπό αντιµετώπισης της 

κατάστασης και διατύπωσης γνώµης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών 

διδασκαλίας που έχουν χαθεί. 
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• Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης  
• Γραφεία Σχολ. Συµβούλων (µέσω 

των Περιφερειακών ∆/νσεων 
Εκπ/σης)  

• ∆ιευθύνσεις ∆/θµιας Εκπ/σης  
• Γυµνάσια και Γενικά Λύκεια (µέσω 

των ∆/νσεων ∆/θµιας Εκπ/σης) 
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Μόλις οµαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο ∆ιευθυντής συγκαλεί αµέσως και εκτάκτως το 

σχολικό συµβούλιο. Το σχολικό συµβούλιο υποβάλει πρόταση στον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα σε πέντε ηµέρες από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, 

σχετικά µε την διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, µε γνώµονα την 

όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Η διαδικασία αναπλήρωσης των 

απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα σε ένα τρίµηνο/τετράµηνο από την 

οµαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου. 

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης 

των µαθηµάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή 

Εκπαίδευσης. Την απόφαση για την αναπλήρωση λαµβάνει ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής 

Εκπαίδευσης». 

2. Ειδικά για το σχολικό έτος 2014-2015, σε περίπτωση αδυναµίας κάλυψης της 

διδακτέας ύλης µε τους τρόπους που προβλέπονται στην παρ.10 του άρθρου 1 του Π.∆. 

104/1979 (Α΄ 23) όπως αυτή αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του παρόντος, παρέχεται 

επιπρόσθετα η δυνατότητα αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας µε 

αναµόρφωση του ωρολογίου προγράµµατος. 
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