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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

          ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

Πειραιάς, 19/10/2021 
Αρ. Πρωτ: 22593 

Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 35 
Ταχ.Κώδικας : 185 32 - Πειραιάς 

Ιστοσελίδα : http://dide-peiraia.att.sch.gr 
E-mail : mail@dide-peiraia.att.sch.gr 
Πληροφορίες : Μάμμα Α. 
Τηλέφωνο : 210-4173940 
  

 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και χρονοδιάγραμμα ενεργειών σχολικών μονάδων ως προς την Ενισχυτική 
Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 117781/ΓΔ4/21-09-2021 Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και 

λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική 

Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 4696/τ.Β’/12-10-2021). 

Σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ οι ώρες διδασκαλίας των διαθέσιμων μαθημάτων σε 

εβδομαδιαία βάση έχει ως εξής: 

 
Ελεύθερο 

Σχέδιο 

Γραμμικό 

Σχέδιο 
Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά Ισπανικά 

Αρμονία, 

Ακουστική 

Ικανότητα, 

Μουσική 

Αντίληψη/Γνώση 

Γ’ τάξη 

ΓΕΛ, 

ΕΠΑΛ,  

Λυκείων 

ΕΑΕ και 

Δ’ τάξη 

ΕΝΕΕΓΥΛ 

 

2 2 2 2 2 2 2 

 

Στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά 

μαθητές/τριες της Γ’ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Λυκείων ΕΑΕ, καθώς και της Δ΄τάξης των ΕΝΕΕΓΥΛ. 

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα της 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων. 

Προς: 
Διευθυντές/ριες  ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και 
ΕΝΕΕΓΥΛ αρμοδιότητας ΔΔΕ Πειραιά 
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Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

Ειδικών Μαθημάτων, απαιτείται αίτηση των γονέων/ κηδεμόνων ή των ιδίων εφόσον είναι 

ενήλικες στην οποία δηλώνουν το ειδικό μάθημα/ μαθήματα που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν.  

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/την 

οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφαση του προτείνει 

τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας. Επιπλέον, εισηγείται στην 

οικεία ΔΔΕ τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως ΣΚΑΕ, με βάση τον αριθμό 

αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο ΣΚΑΕ καθώς και αντικαταστάτη αυτού. 

 

Εν όψει της έναρξης των διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος της 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022, παρακαλείσθε 

να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες σύμφωνα με το οριζόμενο χρονοδιάγραμμα:  

 

1. Έως την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021  να ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο τρόπο τους 

γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα) και να συλλέξετε ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις-δηλώσεις. Για 

διευκόλυνση της διαδικασίας, προτείνεται η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής 

Διδασκαλίας να αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες των σχολικών σας μονάδων. 

2. Αφού συγκεντρώσετε τις ανωτέρω αιτήσεις συμμετοχής, να προτείνετε με απόφαση 

συλλόγου διδασκόντων τους μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας, και έως 

την Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη Δ.Δ.Ε. σχετικό αρχείο 

μαθητών υπό μορφή excel (επισυνάπτεται υπόδειγμα) και την εισήγηση για τη δυνατότητα 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και πρόταση Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε. και 

αντικαταστάτη αυτού.  

Όσον αφορά το Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, 

μπορείτε να χρησιμοποιείτε το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα. Εναλλακτικά, πρέπει να κάνετε 

σαφή αναφορά στο ίδιο το πρακτικό ότι στο Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του 

Συλλόγου Διδασκόντων θα επικολληθεί το Λογότυπο ΕΣΠΑ όπως ορίζει η σχετική εγκύκλιος. 

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι που υλοποιούν την Πράξη έχουν την 

υποχρέωση να χρησιμοποιούν στα έγγραφα που εκδίδουν (διαβιβαστικά, αλληλογραφία. κλπ) 

το Λογότυπο ΕΣΠΑ (το οποίο και επισυνάπτεται προς διευκόλυνσή σας). 

Παρακαλούμε πολύ για την αυστηρή τήρηση των ημερομηνιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Δ/ντής Δ.Ε. Πειραιά 
 
 
 
 

Θρασύβουλος Μαραγκόζογλου 



Σελίδα 3 από 3 
 

Συν.: 
1. Η υπ’ αριθμ. 117781/ΓΔ4/21-09-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 4696/τ.Β’/12-10-2021) 
2. Η υπ’ αριθμ. 132813/ΓΔ4/19-10-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
3. Υπόδειγμα_1 αίτησης_δήλωσης μαθημάτων 2021_22 
4. Υπόδειγμα_2 Διευθυντές Λυκείων 2021_22 
5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Akrives_Apospasma_Praktikou 
6. Λογότυπο ΕΣΠΑ.jpg 
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