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ΟΠΩ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ

ΘΕΜΑ: «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ Προςκετθσ Διδακτικισ τιριξθσ»

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ϋΕχοντασ υπ’ όψθ :

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν. 1304/1982 «Για τθν επιςτθμονικιπαιδαγωγικι κακοδιγθςθ και τθ διοίκθςθ ςτθ Γενικι και τθ Μζςθ ΤεχνικιΕπαγγελματικι Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ»
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 1824/1988 «φκμιςθ κεμάτων
εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ»
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14 του ν. 1566/1985 «Δομι και λειτουργία τθσ
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»
4. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 1 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο
λφκειο, πρόςβαςθ των αποφοίτων του ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ,
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ»
5. Τισ διατάξεισ του ν. 3475/2006 «Οργάνωςθ και λειτουργία τθσ
Δευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ»
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6. Τισ διατάξεισ του ν. 3848/2010 «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφκακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και
λοιπζσ διατάξεισ»
7. Τθν 76051/4.7.2012 (ΦΕΚ2091 τ.Βϋ) Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του
Υπουργοφ Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ
«Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων,
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Θεόδωρο Ραπακεοδϊρου».
8. Τισ διατάξεισ του άρκρου 32 του ν. 4027/2011 «Ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ
ςτο εξωτερικό και άλλεσ διατάξεισ».
9 . Τισ διατάξεισ του ν.1340/2002(ΦΕΚ1340 τ.Βϋ) «Κακοριςμόσ των ειδικότερων
Κακθκόντων και αρμοδιοτιτων κ.τ.λ».
10. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Kϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
Κυβερνθτικά Πργανα (Ρ.Δ 63/2005, ΦΕΚ Αϋ 98) και το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ
τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ
Ρροχπολογιςμοφ,

Αποφαςίηουμε
Άρκρο Μόνο

1. Η Ρρόςκετθ Διδακτικι Στιριξθ (Ρ.Δ.Σ.), ωσ υποςτθρικτικόσ κεςμόσ τθσ
εκπαίδευςθσ, ταυτίηεται με τον αντίςτοιχο κεςμό τθσ Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ
(Ε.Δ.). και απευκφνεται ςε μακθτζσ, όλων των τφπων Λυκείων, οι οποίοι
υςτεροφν ςτθν ςχολικι τουσ επίδοςθ, με ςυνζπεια να μθν μποροφν να
παρακολουκοφν και να ςυμμετζχουν αποδοτικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία,
ι μακθτζσ που κζλουν να βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ. Σκοπόσ του
προγράμματοσ είναι θ επανζνταξθ των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, θ
μείωςθ τθσ μακθτικισ διαρροισ και θ βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ και με
απϊτερο ςτόχο να αυξιςουν τισ πικανότθτεσ πρόςβαςισ τουσ ςτθν ανϊτατθ
εκπαίδευςθ. Με αυτό τον τρόπο λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα,
όπου
παρατθροφνται υψθλά ποςοςτά ςχολικισ αποτυχίασ. Ωσ εκ τοφτου, με τθ
λειτουργία τθσ Ρ.Δ.Σ. δθμιουργοφνται ςυνκικεσ πρόλθψθσ και κεραπείασ του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ.
2. Το ςχετικό πρόγραμμα αρχίηει να λειτουργεί με τθν κοινοποίθςθ τθσ
εγκυκλίου ζναρξθσ από τθν Δ/νςθ ΣΕΡΕΔ, ΤΜΗΜΑ Εϋ ΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ κάκε ςχολικό ζτοσ και λιγει με το
πζρασ των εξετάςεων. Ειδικά για τισ θμζρεσ των εξετάςεων, επιτρζπεται θ
ςυνζχιςθ του προγράμματοσ ωσ προσ το πλικοσ των ωρϊν που ιςχφει κατά τθν
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διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. Η Ρ.Δ.Σ. υλοποιείται ςτα βαςικά μακιματα των
Λυκείων και των ΕΡΑΛ ( όχι ςτα εργαςτθριακά), κακϊσ και ςτα μακιματα
επιλογισ ΞΖΝΩΝ ΓΛΩΩΝ, φςτερα από απόφαςθ του Δ/ντθ Δ.Δ.Ε και του
οικείου ΠΤΔΕ
3. Το πρόγραμμα Ρρόςκετθσ Διδακτικισ Στιριξθσ υλοποιείται κατά ομάδεσ
Λυκείων (ΚΕΝΣΡΟ) τθσ ίδιασ εκπαιδευτικισ περιφζρειασ,
με απόφαςθ του
Διευκυντι Διεφκυνςθσ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο
πρόγραμμα προτείνεται ςτθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ από τον ςφλλογο
των διδαςκόντων με παιδαγωγικά και κοινωνικά κριτιρια, φςτερα από ςχετικι
ειςιγθςθ του διδάςκοντοσ κακθγθτι και ςε ςυνδυαςμό με τισ αιτιςεισ
ενδιαφζροντοσ-ςυμμετοχισ των μακθτϊν. Κατόπιν ο Δ/ντισ Δ.Δ.Ε και το
ΠΤΔΕ, αφοφ ζχουν καλυφκεί οι ανάγκεσ του πρωινοφ προγράμματοσ,
εγκρίνουν ΚΕΝΣΡΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ με τον αντίςτοιχο
αρικμό τμθμάτων ανά μάκθμα, ανάλογα με 1) το διακζςιμο εκπαιδευτικό
προςωπικό και 2) τισ προτάςεισ για τον αρικμό μακθτϊν, των ςυλλόγων
διδαςκόντων των λυκείων τθσ Διεφκυνςθσ. ε περίπτωςθ που ο αρικμόσ
τμθμάτων υπολείπεται των αιτιςεων, οι μακθτζσ επιλζγονται από τον Δ/ντθ
Δ.Δ.Ε και το ΠΤΔΕ με παιδαγωγικά και κοινωνικά κριτιρια, ςε ςυνεργαςία με
τουσ αρμόδιουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ. Οι τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν
ςτα ΚΕΝΣΡΑ Π.Δ.. ακολουκοφν τισ κείμενεσ διατάξεισ. Υπεφκυνοι των
ΚΕΝΣΡΩΝ Π.Δ.. δφνανται να ορίηονται:
Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Β ι Γ ι Δ βακμοφ με απόφαςθ του Δ/ντι Δ.Δ.Ε. Οι
Υπεφκυνοι ΚΕΝΣΡΩΝ Π.Δ.. ζχουν μειωμζνο το υποχρεωτικό τουσ ωράριο κατά
4 ϊρεσ.
Για
τθν κάλυψθ των αναγκϊν ειδικϊν κατθγοριϊν (ςωφρονιςτικά
καταςτιματα κ.τ.λ) προβλζπεται θ δθμιουργία ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ Π.Δ..
4. Το θμεριςιο πρόγραμμα Ρ.Δ.Σ καλφπτει 1-3 διδακτικζσ ϊρεσ τθν θμζρα.
Κάκε μακθτισ μπορεί να παρακολουκιςει από ζνα ζωσ και όλα τα μακιματα
Ρρόςκετθσ Διδακτικισ Στιριξθσ. Το πλικοσ των μακθτϊν ανά τμιμα είναι 5-20.
Αλλαγι των παραπάνω ορίων είναι δυνατι φςτερα από τεκμθριωμζνθ απόφαςθ
του Δ/ντι τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Δ/νςθσ Εκπαίδευςθσ. Κάκε μάκθμα του
προγράμματοσ μπορεί να διδάςκεται μζχρι 4 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, χωρίσ να
γίνεται υπζρβαςθ των ωρϊν του ωρολογίου προγράμματοσ ςτο αντίςτοιχο
μάκθμα. Ο μακθτισ που κα απουςιάςει αδικαιολόγθτα από το πρόγραμμα για
περιςςότερεσ από το 50% των μθνιαίων ωρϊν του τμιματοσ, διαγράφεται από
το τμιμα , μετά από ενθμζρωςθ του γονζα ι κθδεμόνα του.
5. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τισ μακθςιακζσ
δυςκολίεσ των μακθτϊν και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ των ςχολείων,
ςυντάςςεται, εφαρμόηεται, αξιολογείται και αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ
των οικείων Σχολικϊν Συμβοφλων, ζπειτα από ςχετικι ειςιγθςθ των
εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι αςκοφν διδαςκαλία ςτα ΚΕΝΣΡΑ Π.Δ..
Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτφςςεται εντόσ του ςχολείου, το οποίο ζχει
οριςτεί ωσ ΚΕΝΣΡΟ Π.Δ.. ςε βάρδιεσ που ικανοποιοφν τα ωράρια των
ςχολικϊν μονάδων, που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα Λυκείων.
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6. τα τμιματα Π.Δ.. διδάςκουν μόνιμοι κακθγθτζσ προσ ςυμπλιρωςθ του
διδακτικοφ τουσ ωραρίου, ι αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ πλιρουσ ωραρίου προσ
ςυμπλιρωςθ του διδακτικοφ τουσ ωραρίου (1-4 ϊρεσ). Η επιλογι για τθν
διάκεςθ εκπαιδευτικοφ ςε ΚΕΝΣΡΟ Ε.Δ. ι ΚΕΝΣΡΟ Π.Δ..
αποτελεί
αρμοδιότθτα του Δ/ντθ Δ.Δ.Ε. και του οικείου ΠΤΔΕ.
7. Οι διδάςκοντεσ ςτα τμιματα Ρ.Δ.Σ. ενθμερϊνουν τον Υπεφκυνο του
ΚΕΝΣΡΟΤ Π.Δ.. για τθν επίδοςθ των μακθτϊν και ςυνεργάηονται ςυνεχϊσ με
τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ. Κάκε τετράμθνο οι διδάςκοντεσ υποβάλλουν ςτο
Υπεφκυνο του ΚΕΝΣΡΟΤ Π.Δ.. ςχετικι ζκκεςθ κατά μάκθμα, θ οποία
κοινοποιείται και ςτον ςχολικό ςφμβουλο. Οι εκκζςεισ ςυηθτοφνται ςε ειδικζσ
ςυναντιςεισ, κάκε τετράμθνο, του Δ/ντθ Δ.Δ.Ε, των Υπευκφνων των ΚΕΝΣΡΩΝ
Π.Δ.. και των ςχολικϊν ςυμβοφλων, όπου λαμβάνονται αποφάςεισ για τθν
καλφτερθ απόδοςθ του Ρρογράμματοσ. Τζλοσ υποβάλλεται ζκκεςθ (από τον
Δ/ντθ Δ.Δ.Ε. και τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ) ςτο τμιμα Ρ.Δ.Σ. και Ε.Δ. τθσ
Δ/νςθσ ΣΕΡΕΔ τθσ Κ.Υ. και κοινοποίθςθ ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ. Είναι δυνατό να ηθτθκοφν οι παραπάνω εκκζςεισ και ςε
οποιαδιποτε άλλθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν λειτουργία του προγράμματοσ.
Τζλοσ ο Δ/ντθσ Δ.Δ.Ε. ορίηει ζναν Υπεφκυνο Αντιςτακμιςτικισ Αγωγισ (Ρ.Δ.Σ.,
Ε.Δ. κ.τ.λ) ςε επίπεδο Δ.Δ.Ε., ο οποίοσ κα είναι ο ςφνδεςμοσ μεταξφ των
υπευκφνων των ΚΕΝΣΡΩΝ Π.Δ.., των ςχολικϊν ςυμβοφλων και του Δ/ντθ Δ.Δ.Ε.
8. Η ζναρξθ του προγράμματοσ Ε.Δ. ορίηεται με ςχετικι εγκφκλιο τθσ Δ/νςθσ
ΣΕΡΕΔ/ΤΜΗΜΑ Εϋ. Στθν ανωτζρω εγκφκλιο κα αναφζρονται και λεπτομζρειεσ
για τισ εκκζςεισ κ.τ.λ
9. Η ιςχφσ τθσ παροφςθσ άρχεται από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθ
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ .
Η παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Θ.ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ

Εςωτ. Διανομι:
1) Γραφείο Υπουργοφ
2) Γραφείο Υφυπουργοφ
3) Γραφείο Γεν. Γραμματζα
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4) Γραφείο Ειδικοφ Γραμματζα Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
5) Δ/νςθ ΣΕΡΕΔ (Τμιμα ΡΔΣ)
6) Δ/νςθ Σπουδϊν Δ/βακμιασ
7) Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Δ/βακμιασ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕ Δ/ΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
2. ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΕ Δ/ΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

3. ΧΟΛΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ (ΜΕΩ ΣΩΝ Δ.Δ.Ε)

4. ΛΤΚΕΙΑ/ΕΠΑΛ (ΜΕΩ Δ.Δ.Ε)
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