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ΘΕΜΑ : «Ενισχυτική ∆ιδασκαλία µαθητών Γυµνασίων»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόµου 1566/1985 «∆οµή και λειτουργία της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 «Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/78 όπως συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 8
του νόµου 2129/93.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13 του νόµου 3149/2003 (ΦΕΚ 141
τ.Α΄10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.∆. 429/91.
Αποφασίζουµε
Άρθρο Μόνο
1. Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» Γυµνασίου νοείται η παρακολούθηση από τον
µαθητή του γυµνασίου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράµµατος διδασκαλίας στα
µαθήµατα : Γλωσσική διδασκαλία (Aρχαία, Νέα), Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία και
Ξένες Γλώσσες.
2. Στο πρόγραµµα ενισχυτικής διδασκαλίας συµµετέχουν µαθητές όλων των τάξεων
του γυµνασίου, που υστερούν στους παραπάνω τοµείς γνώσης, µε συνέπεια να µην
µπορούν να παρακολουθούν και να συµµετέχουν αποδοτικά στο σχολείο στη
διαδικασία της µάθησης ή µαθητές που θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα

παραπάνω µαθήµατα. Σκοπός του προγράµµατος είναι η επανένταξη των µαθητών
στη µαθησιακή διαδικασία, η µείωση της µαθητικής διαρροής και η βελτίωση της
απόδοσής τους.
3. Το σχετικό πρόγραµµα αρχίζει να λειτουργεί µε την έναρξη του σχολικού έτους και
λήγει µε το πέρας των εξετάσεων. Ειδικά για τις ηµέρες των εξετάσεων, επιτρέπεται η
τετράωρη διδασκαλία κατ΄ανώτατο όριο για κάθε µάθηµα που διδάχθηκε κατά την
διάρκεια της χρονιάς, τις παραµονές της εξέτασης του µαθήµατος αυτού. Η
συµµετοχή των µαθητών στο πρόγραµµα αποφασίζεται από τον σύλλογο των
διδασκόντων, ύστερα από σχετική εισήγηση του διδάσκοντος καθηγητή, σε
συνδυασµό µε τις αιτήσεις των µαθητών, οι οποίες συµπληρώνονται µε την έναρξη
του σχολικού έτους και µέσω αυτών, οι µαθητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για
συµµετοχή στο πρόγραµµα.
4. Το ηµερήσιο πρόγραµµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας καλύπτει 1-3 διδακτικές ώρες
την ηµέρα. Κάθε µαθητής µπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα
µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας και µέχρι 15 ώρες εβδοµαδιαίως. Σε κάθε τµήµα
µαθήµατος ενισχυτικής διδασκαλίας συµµετέχουν 5 µαθητές το ελάχιστο έως 10
µαθητές το µέγιστο. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ή
Προϊσταµένου Γραφείου επιτρέπεται µεταβολή του µεγίστου ορίου. Σε ακριτικές,
παραµεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές επιτρέπεται η µεταβολή του ελαχίστου ορίου
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ή Προϊσταµένου
Γραφείου. Σε καµία όµως περίπτωση δεν επιτρέπεται κατώτερος αριθµός των 3
µαθητών ανά τµήµα. Τµήµα µαθήµατος ορίζεται κάθε οµάδα µαθητών που
παρακολουθούν το ίδιο µάθηµα. ∆ιάσπαση τµήµατος επιτρέπεται µόνον αν ο αριθµός
των µαθητών στο τµήµα υπερβεί τους 10. Κάθε µάθηµα του προγράµµατος µπορεί να
διδάσκεται µέχρι 4 ώρες εβδοµαδιαίως, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ωρών του
ωρολογίου προγράµµατος στο αντίστοιχο µάθηµα. Ο µαθητής που θα απουσιάσει
αδικαιολόγητα από το πρόγραµµα για περισσότερες από το 50% των µηνιαίων ωρών
του τµήµατος, διαγράφεται από το τµήµα , µετά από ενηµέρωση του γονέα ή
κηδεµόνα του.
5. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα, ανάλογα µε τις µαθησιακές
δυσκολίες των µαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται,
εφαρµόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του συλλόγου των
διδασκόντων, έπειτα από σχετική εισήγηση των εκπαιδευτικών της οικείας ή
συγγενούς ειδικότητας και σε συνεργασία µε τους Σχολικούς Συµβούλους.
Το ωρολόγιο πρόγραµµα αναπτύσσεται :
α) εντός του ωραρίου διδασκαλίας, όταν υπάρχει η σχετική δυνατότητα.
β)εντός του σχολείου σε απογευµατινές ή βραδινές ώρες (ή σε πρωινές για σχολείο µε
απογευµατινή βάρδια), όταν δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την
περίπτωση (α).
γ)σε χωροθετηµένο κέντρο για οµάδα Γυµνασίων σε απογευµατινές ή βραδινές ώρες
(ή σε πρωινές για σχολεία µε απογευµατινή βάρδια).
6. α. Το πρόγραµµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας υλοποιείται σε κάθε Γυµνάσιο ή και
κατά οµάδες Γυµνασίων της ίδιας εκπαιδευτικής περιφέρειας µε Απόφαση του
∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ή Προϊστάµενου Γραφείου της οικείας ∆ιεύθυνσης ή
Γραφείου. Υπεύθυνος για την λειτουργία των προγραµµάτων
Ενισχυτικής
∆ιδασκαλίας ορίζεται: i)
ο ∆ιευθυντής του σχολείου όταν το πρόγραµµα
υλοποιείται σε ένα Γυµνάσιο, µε απόφαση του ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης ή
Προϊστάµενου Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ii) σε περίπτωση που ο
∆ιευθυντής δεν επιθυµεί να είναι Υπεύθυνος του προγράµµατος ή στην περίπτωση

που το πρόγραµµα υλοποιείται σε οµάδα σχολείων, Υπεύθυνος Ενισχυτικής
∆ιδασκαλίας ορίζεται µόνιµος εκπαιδευτικός βαθµού Α΄ ή Β΄ από τον ∆ιευθυντή
∆ιεύθυνσης ή Προϊστάµενο Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
β. Η αµοιβή του Υπευθύνου Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
ι. Ανάγουµε τα τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, όπως ορίστηκαν στην
παράγραφο 4 σε τµήµατα τάξεων κανονικού προγράµµατος, διαιρώντας τα µε το
6 και στρογγυλοποιούµε στη πλησιέστερη προς τα πάνω µονάδα. Αν υπεύθυνος
της ενισχυτικής διδασκαλίας έχει ορισθεί άλλος καθηγητής εκτός του ∆ιευθυντή,
µειώνονται οι ώρες του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στις αντίστοιχες
ώρες που έχει ∆ιευθυντής Σχολείου µε τα παραπάνω τµήµατα τάξεων που
προέκυψαν µετά την αναγωγή. ∆ίνεται η δυνατότητα στον Υπεύθυνο Ενισχυτικής
∆ιδασκαλίας να καλύπτει ολόκληρο ή µέρος του νέου υποχρεωτικού διδακτικού
του ωραρίου µε το πρόγραµµα της Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας. Εάν διατηρήσει τις
αρχικές υποχρεωτικές του ώρες ή µέρος αυτών και δεν αξιοποιήσει την ανωτέρω
δυνατότητα πλήρως ή µερικώς, αµείβεται για τις ώρες µείωσης ωραρίου που
εξακολουθεί να διατηρεί µε υπερωριακή αποζηµίωση, χωρίς όµως να υπερβαίνει η
υπερωριακή απασχόληση τις 10 ώρες εβδοµαδιαίως.
ιι. Αν υπεύθυνος της ενισχυτικής διδασκαλίας είναι ο ∆ιευθυντής του
σχολείου, θα αµείβεται µε υπερωριακή αποζηµίωση για τις ώρες µείωσης ωραρίου
που θα δικαιούτο όπως κάθε άλλος Υπεύθυνος Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας σύµφωνα
µε το (ι) της ίδιας παραγράφου, θεωρώντας ότι το αρχικό υποχρεωτικό διδακτικό
του ωράριο είναι οι 18 ώρες εβδοµαδιαίως.
7.
Στα τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας διδάσκουν:
α) Μόνιµοι καθηγητές προς συµπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου χωρίς
πρόσθετη αµοιβή.
β) Μόνιµοι καθηγητές, για ώρες πέραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου µε
υπερωριακή αποζηµίωση.
γ)Ωροµίσθιοι καθηγητές µε ωριαία αποζηµίωση, οι οποίοι προσλαµβάνονται για το
πρόγραµµα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας και µπορούν να έχουν µέχρι 11 ώρες
διδασκαλίας εβδοµαδιαίως. Ωροµίσθιος που συµµετέχει και στο κανονικό
πρόγραµµα σχολείου, µπορεί να έχει µέγιστο αριθµό ωρών συνόλου Ενισχυτικής
∆ιδασκαλίας και κανονικού προγράµµατος τις 11 ώρες εβδοµαδιαίως.
• Οι Μόνιµοι και αναπληρωτές καθηγητές που απασχολούνται στην Ενισχυτική
∆ιδασκαλία, µπορούν να έχουν εβδοµαδιαίως µέχρι 10 ώρες, πέραν αυτών που
χρησιµοποιούνται για την συµπλήρωση του ωραρίου τους. Οι ώρες αυτές δεν
θεωρούνται υπερωρίες κατά την έννοια της παραγράφου 16 του άρθρου 14 του
νόµου 1566/85, ανεξάρτητα αν αµείβονται µε υπερωριακή αποζηµίωση.
• Ο ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης ή ο Προϊστάµενος Γραφείου στην Απόφαση υλοποίησης
του προγράµµατος, αναφέρει τον αριθµό ωρών κάθε καθηγητή και αναθέτει τις
ανωτέρω ώρες στους µόνιµους, αναπληρωτές και ωροµίσθιους καθηγητές.
• Η πρόσληψη των ωροµισθίων καθηγητών που θα απασχοληθούν στην Ενισχυτική
∆ιδασκαλία Γυµνασίων, ακολουθεί την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την
πρόσληψη ωροµισθίων του κανονικού προγράµµατος.
8.
Οι διδάσκοντες στα τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας συνεργάζονται συνεχώς µε
τους διδάσκοντες των τάξεων από τις οποίες προέρχονται οι µαθητές που
παρακολουθούν τα τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο τέλος του προγράµµατος
ενισχυτικής διδασκαλίας υποβάλλουν στο διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση κατά
µάθηµα. Οι εκθέσεις συζητούνται από τον σύλλογο των διδασκόντων κατά τον γενικό
απολογισµό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. Αντίγραφο γενικής έκθεσης
διαβιβάζεται στην οικεία διεύθυνση ή το οικείο γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
καθώς και στο γραφείο των Σχολικών Συµβούλων. Την ευθύνη σύνταξης και αποστολής
της παραπάνω έκθεσης έχει ο διευθυντής του σχολείου ή ο υπεύθυνος για τα τµήµατα

ενισχυτικής διδασκαλίας εκπαιδευτικός, όπου αυτός έχει οριστεί. Ο ∆ιευθυντής
∆ιεύθυνσης ή Προϊστάµενος Γραφείου συγκεντρώνει τα στοιχεία των σχολείων της
∆ιεύθυνσης ή του Γραφείου αντίστοιχα και µε δική του έκθεση ενηµερώνει το τµήµα Π∆Σ
και Ε∆ της ∆ΣΕΠΕ∆ του ΥΠΕΠΘ για την υλοποίηση του προγράµµατος Ε.∆. στην
περιοχή αρµοδιότητάς του.
9.
Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1ης Σεπτεµβρίου 2003. Μέχρι τότε το
πρόγραµµα υλοποιείται ως προς τις λεπτοµέρειές του, µε βάση το Προεδρικό ∆ιάταγµα
429/91, από το α΄ τρίµηνο της σχολικής χρονιάς 2002-03.
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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