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Πξνο ην Πξνεδξείν ηεο Βνπιήο ηωλ Διιήλωλ 

 

Δξώηεζε 

Πξνο ηνλ  Υπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ 

Θέκα: Καζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ηωλ πξνγξακκάηωλ Δληζρπηηθήο Γηδαζθαιίαο 

γηα ηα Γπκλάζηα θαη ηεο Πξόζζεηεο Γηδαθηηθήο Σηήξημεο γηα ηα Λύθεηα. 

Δύο μήνερ μεηά ηην έναπξη ηος ζσολικού έηοςρ και παπά ηιρ από 02/09/2013 

δηλώζειρ ηος ςποςπγού Παιδείαρ για ηην έναπξη ηος ππογπάμμαηορ Ενιζσςηικήρ 

Διδαζκαλίαρ με ηην ηαςηόσπονη απαζσόληζη 2000 εκπαιδεςηικών, η ζσολική 

κοινόηηηα (εκπαιδεςηικοί, μαθηηέρ και γονείρ), πεπιμένει ακόμα ηην ςλοποίηζη ηυν 

αποθάζευν ηος Τποςπγού Παιδείαρ. 

ύμθυνα με δηλώζειρ ηος Τποςπγού η ενιζσςηική διδαζκαλία είναι δομή ηηρ 

ανηιζηαθμιζηικήρ Αγυγήρ/Εκπαίδεςζηρ ζηο Γςμνάζιο, και έσει ενηασθεί ζηο ΕΠΑ 

έυρ ηο 2015. Σην ίδια ώπα η τήθιζη ηος νόμος για ηο Λύκειο, με ηον 

εξεηαζιοκενηπικό σαπακηήπα πος επέβαλε ζηην δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη, επέθεπε 

καηακόπςθη αύξηζη πποζθςγήρ ζε Φπονηιζηήπια για ηα βαζικά μαθήμαηα όλυν ηυν 

ηάξευν. Σαςηόσπονα σιλιάδερ οικογένειερ πος πλήηηονηαι από ηην κπίζη, 

πποζβλέποςν ζηιρ εξαγγελίερ ηηρ κςβέπνηζηρ πεπί ενιζσςηικήρ διδαζκαλίαρ και 

ππόζθεηηρ διδακηικήρ ζηήπιξηρ γι αςηό και έσοςν ςποβάλλει αιηήζειρ, πποκειμένος, 

να ζςμμεηάζσοςν ηα παιδιά ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ ενιζσςηικήρ διδαζκαλίαρ αθού 

αδςναηούν να ανηεπεξέλθοςν ζηιρ οικονομικέρ απαιηήζειρ ενόρ θπονηιζηηπίος και 

ηηρ αγοπάρ ζσολικών βοηθημάηυν.  

Δπεηδή είναι ανεπίηπεπηο, ζε εποσέρ ένηονηρ οικονομικήρ κπίζηρ και οικονομικήρ 

αζθςξίαρ ηυν οικογενειών ηυν παιδιών, να παπαηείνεηαι η αγυνία και να ζςνθλίβεηαι 

η όποια ελπίδα για ςποζηηπικηική κι ενιζσςηική παιδεία πος μποπεί να παπαζσεθεί εκ 

μέποςρ ηος κπάηοςρ.  

Δπεηδή, ζύμθυνα με ηον ςποςπγό Παιδείαρ, οι αμοιβέρ ηυν αναπληπυηών ζηην 

Ενιζσςηική Διδαζκαλία, ανηιζηοισούν ζε εκείνερ ηυν αναπληπυηών μειυμένος 

υπαπίος (5-15 ώπερ ηην εβδομάδα) και ηυν υπομιζθίυν (1-4 ώπερ ηην εβδομάδα) και 

καλύπηονηαι πλήπυρ από ηο ΕΠΑ, μολονόηι θέζη ηος ΤΡΙΖΑ είναι πυρ η δημόζια 

εκπαίδεςζη ππέπει να ςπηπεηείηαι από μόνιμο εκπαιδεςηικό πποζυπικό. 



Δπεηδή καηά ηην πιλοηική εθαπμογή ηος μέηπος ζηη διάπκεια ηος πεπζινού ζσολικού 

έηοςρ, όπος απαζσολήθηκαν 1.626 εκπαιδεςηικοί, η ενιζσςηική διδαζκαλία ξεκίνηζε 

καθςζηεπημένα.  

Δπεηδή η καθςζηέπηζη εθαπμογήρ ηος μέηπος επιηείνει και βαθαίνει ηην ανιζόηηηα 

ηυν εςκαιπιών ζηην ππόζλητη ηηρ μόπθυζηρ. 

Δξωηάηαη ν θ. Υπνπξγόο:  

 Γηα πνην ιόγν θαζπζηεξεί ε έλαξμε ηωλ πξνγξακκάηωλ εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο ζηα ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο; 

 Τη κέηξα πξνηίζεηαη λα ιάβεη γηα ηελ άκεζε έλαξμε ηεο εληζρπηηθήο 

δηδαζθαιίαο ζηα Γπκλάζηα θαη ηεο πξόζζεηεο δηδαθηηθήο ζηήξημεο ζηα 

Λύθεηα; 

 Με πνηά κέηξα, ην Υπνπξγείν ζθέθηεηαη λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ηνπ 

ζεζκνύ θαη λα ζωξαθίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ από ην επόκελν ζρνιηθό έηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ επαλαιεθζνύλ αλάινγεο θαζπζηεξήζεηο; 

Αθήνα 4.11.2013 

Οι επυηώνηερ βοςλεςηέρ 

Γεκήηξεο Παπαδεκνύιεο 

Φξήζηνο Μαληάο 

Γηώξγνο Πάληδαο 

Τδέλε Βακβαθά 

Μαξία Καλειινπνύινπ 

Έθε Γεωξγνπνύινπ-Σαιηαξή 

Αϊράλ Καξαγηνπζνύθ 

Μηράιεο Κξηηζωηάθεο 

Παλαγηώηα Γξηηζέιε 

Θεαλώ Φωηίνπ 

Αλαζηάζηνο Κνπξάθεο 

 
 


