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ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας σε μια σχολική μονάδα κρίνονται από τις ανάγκες των μαθητών 

και μόνο. Αυτή η εκτίμηση – πρόταση για τις ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας που έχει ανάγκη η 

σχολική μονάδα, είναι απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Είναι φανερό ότι σε μια μεγάλη σχολική μονάδα, όπως όλες οι σχολικές μονάδες της Νέας 

Σμύρνης (όπου υπάρχει ένα μόνο Τμήμα Ένταξης) οι ανάγκες για ενισχυτική διδασκαλία είναι 

αυξημένες.  
.  

Η νομοθεσία 

1. Για την ενισχυτική διδασκαλία, υπάρχει στο ΠΔ 462 του 1991 (επισυνάπτεται). Αυτό αναφέρει 

ότι (αρ. 5 παρ.5) η ενισχυτική διδασκαλία γίνεται σε 1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα και μέχρι 6 

ώρες την εβδομάδα. Είναι σαφές ότι αναφέρεται για τον κάθε  μαθητή/τρια και όχι για τη σχολική 

μονάδα σαν σύνολο.  

 Χρήσιμη και αναλυτική είναι η επίσημη επεξήγηση σε έγγραφο της Δ/νσης Β Ελλάδας του 2013 

(επισυνάπτεται). 

 « Οι μαθητές που παρακολουθούν πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προκύπτουν μετά από 

πρόταση των δασκάλων των τάξεων, εισήγηση του ∆/ντή και απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων. Ένας μαθητής μπορεί να παρακολουθεί πρόγραμμα ενισχυτικής, 1- 2 ώρες την 

ημέρα και έως 6 ώρες την εβδομάδα, κατά ή μετά τη διάρκεια του ημερήσιου ωρολογίου 

προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται έγγραφη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή 

κηδεμόνα.»  

 

2. Ο ν. 4386/2016 (επισυνάπτεται) στο αρ. 33 προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί που δεν 

συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της 

συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου σε προγράμματα ενισχυτικής 

διδασκαλίας  ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, και σε γραμματειακή υποστήριξη.  

Επίσης γράφει σαφώς ότι «η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του 

Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους.» 

Παρά τα γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη έχει δεχθεί σκληρή κριτική από τους Συλλόγους ΠΕ 

αλλά και από Σχολικούς Συμβούλους, αφού είναι πρακτικά αδύνατον ένας Σύλλογος Διδασκόντων 

να κάνει πλήρη εκτίμηση των αναγκών σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, η διάταξη αυτή 

παραμένει. Και μάλιστα, την προηγούμενη σχολική χρονιά η διάταξη αυτή εφαρμόστηκε. 

 Καλούμε λοιπόν, τους Συλλόγους Διδασκόντων να προσδιορίσουν άμεσα τις ώρες 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας που χρειάζονται τα σχολεία με βάση τις ανάγκες των μαθητών μας 

και να διατυπώσουν γραπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας τα ανάλογα αιτήματα προς τη Δ 

Διεύθυνση και τους Σχολικούς Συμβούλους. Η προθεσμία είναι αυστηρά ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ και είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να μην εγκριθούν ώρες που θα υποβληθούν 

εκπρόθεσμα.  


