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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                                                
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                         
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ                                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ   
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                                     
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ                         
  
Ανδρέα Παπανδρέου 37,                                                     
151 80  Μαρούσι 
  
Πληροφορίες:   

  
   
  
  
  
  

Αθήνα   ,    12 - 10 – 2009 
Αρ. πρωτ. :   125730 /  Γ7 
  
  
 ΠΡΟΣ: 
 
1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης 
2. ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης (∆Ε) 
3. Γραφεία Σχολικών Συµβούλων 
(µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆Ε) 
4. Γραφεία ∆Ε και Γραφεία ΕΕ (µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆Ε) 
5. Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ και Γυµνάσια µε Λυκειακές Τάξεις (µέσω των 
∆ιευθύνσεων και Γραφείων ∆Ε και Γραφείων ΕΕ)                                                                    
5) Σιβιτανίδειο Σχολή   
  
ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης σχολ. έτους 
2009-2010» 
  
Σχετικά:  Τα µε υπ΄ αριθµ. πρωτ.  
α.  Γ∆-1544/8-10-2009, «Πρόγραµµα Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 
2009-2010» 
β. Γ∆-1547/8-10-2009, «∆ιευκρινίσεις για το Πρόγραµµα Πρόσθετης ∆ιδακτικής 
Στήριξης σχολικού έτους 2009-2010» 
γ.   113321/Γ7/4-9-2008, «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης ∆ιδακτικής 
Στήριξης» 
δ. 105716/ Γ7 / 2-9-2009, «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Πρόσθετη 
∆ιδακτική Στήριξη σχολικού έτους 2009-2010» 
  
Η Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη (Π∆Σ) στόχο έχει πρωτίστως την υποβοήθηση των 
µαθητών µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες και µε διαφανείς αντικειµενικές 
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διαδικασίες.  Λόγω του επείγοντος του θέµατος αποφασίζουµε τη λειτουργία της 
Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης (Π∆Σ) σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της (γ) σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης και τις εξής διευκρινίσεις: 

1. Ως ηµέρα έναρξης των µαθηµάτων της Π∆Σ ορίζεται η ∆ευτέρα 19 Οκτωβρίου 
2009.  

2. Οι προσλήψεις ωροµισθίων εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στην Πρόσθετη 
∆ιδακτική Στήριξη κατά το σχολ. έτος 2009-2010, θα γίνουν από 
συµπληρωµατικό πίνακα, ο οποίος θα συνταχθεί από τις ∆/σεις ∆.Ε. λαµβάνοντας 
υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους δυνάµει της (δ) 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης και στον οποίο θα καταταχθούν οι αιτούντες µε 
βάση την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση 
σύµπτωσης  της  ηµεροµηνίας αυτής, µε βάση το βαθµό του πτυχίου τους. Οι 
ανωτέρω πίνακες, αφού συνταχθούν ανά ειδικότητα θα αναρτηθούν σε εµφανές 
σηµείο στη ∆/νση ∆.Ε. και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στη ∆/νση ΣΕΠΕ∆-Τµήµα 
Ε΄ Π∆Σ. Η ανάθεση των ωρών διδασκαλίας θα γίνεται µέχρι εξαντλήσεως του 
10ώρου για αποκλειστική απασχόληση ωροµισθίου στην Π∆Σ και σε οποιαδήποτε 
∆/νση ∆.Ε. ή του 11ώρου συνολικά για απασχόληση ωροµισθίου στην ίδια 
βαθµίδα εκπαίδευσης. Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας δηλώνεται υπεύθυνα 
από τον προσληφθέντα σε κάθε ∆/νση ∆.Ε.. 

       
      3.  Εφιστούµε την προσοχή όσον αφορά: 
·         Στην τήρηση των κριτηρίων για τη συγκρότηση τµηµάτων Π∆Σ (Κεφ. ∆΄- της 
εγκυκλίου 113321/Γ7/4-9-2008) 
·         Στην ανάρτηση, στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου που εφαρµόζει την 
Π∆Σ, κατάστασης µε τα λειτουργούντα  τµήµατα Π∆Σ στη σχολική µονάδα, το ωράριο 
λειτουργίας τους, το ονοµατεπώνυµο των συµµετεχόντων µαθητών σε κάθε ένα από 
αυτά, καθώς και το ονοµατεπώνυµο των διδασκόντων καθηγητών. Στη συνέχεια θα 
ενηµερώνεται ο  σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του σχολείου για τη λειτουργία της 
Π∆Σ. 
·         Στην κοινοποίηση της ανωτέρω κατάστασης στην οικεία ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης µέχρι το τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος διδακτικού έτους και οποτεδήποτε 
υπάρχει τροποποίηση στη λειτουργία της Π∆Σ κατά τη διάρκειά του. 
Στη συνέχεια οι ∆/νσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
συγκεντρωτική κατάσταση µε τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα σχολεία  της 
αρµοδιότητάς τους, στη ∆/ση ΣΕΠΕ∆-Τµήµα Ε΄ Π∆Σ. 
·         Στην κεντρική εποπτεία και στον έλεγχο του προγράµµατος, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του έτους, από κλιµάκια, αποτελούµενα από το ∆/ντή ΣΕΠΕ∆, τον Προϊστάµενο 
και µέλη του προσωπικού του τµήµατος Π∆Σ της ∆/νσης ΣΕΠΕ∆, που θα 
επισκέπτονται  ∆/νσεις και Γραφεία ∆.Ε. , καθώς και σχολικές µονάδες που υλοποιούν 
την Π∆Σ. 
     
  
  
                                                                             Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
  
                                                                             ΑΝΝΑ  ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  


