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Προσ
Σουσ υλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέμα: «Συμπλήρωςη ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απαςχόληςη ςε
ενιςχυτική διδαςκαλία»

Με έγγραφο που έχει ςταλεί από το Τπουργείο Παιδείασ, ωσ απάντηςη ςε ερώτημα
από Διεύθυνςη Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ, διευκρινίζεται ότι «δεν προβλέπεται
τοποθέτηςη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προςλαμβάνονται ςτο πλαίςιο τησ
Πράξησ «ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΠΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ» για απαςχόληςη ςε
ενιςχυτική διδαςκαλία, παράλληλη ςτήριξη, κατ’ οίκον διδαςκαλία, διοικητικό έργο κλπ.»
Μετά από παρέμβαςη τησ Ομοςπονδίασ ςτο Τπουργείο και ςυγκεκριμένα ςτο
αρμόδιο τμήμα του ΕΠΑ και τη Διεύθυνςη πουδών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ,
ενημερωθήκαμε πωσ υπάρχει δέςμευςη ότι όςο αφορά ςτο ζήτημα τησ ενιςχυτικήσ
διδαςκαλίασ θα υπάρξει επανόρθωςη. ε κάθε περίπτωςη, ανάλογα με τισ εξελίξεισ, η
Ομοςπονδία θα καθορίςει την περαιτέρω ςτάςη τησ.
το ςημείο αυτό να επιςημάνουμε, ότι:
1. ύμφωνα με το ΠΔ 462/1991, «Με τον όρο «ενιςχυτική διδαςκαλία» νοείται η
παρακολούθηςη από το μαθητή ιδιαίτερου προγράμματοσ διδαςκαλίασ ςτα
μαθήματα τησ Νεοελληνικήσ Γλώςςασ και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από
τουσ διδάςκοντεσ ότι χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια.». το άρθρο 8 του
ίδιου ΠΔ ορίζεται ότι: «τα τμήματα ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ διδάςκουν ύςτερα από
πρόταςη του ςυλλόγου των διδαςκόντων: α. Εκπαιδευτικοί του ίδιου ςχολείου για
ςυμπλήρωςη του διδακτικού τουσ ωραρίου…»
2. Επιπλέον, ςτο N.4386/2016, άρθρο 33, παράγραφόσ 5 ορίζεται ότι «6. α) Οι
εκπαιδευτικοί που δεν ςυμπληρώνουν το υποχρεωτικό τουσ διδακτικό ωράριο
μπορούν να απαςχολούνται μέχρι και τησ ςυμπληρώςεωσ του υποχρεωτικού τουσ
διδακτικού ωραρίου: αα) ςε προγράμματα ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ ή πρόςθετησ
διδακτικήσ ςτήριξησ, ςτο ςχολείο που υπηρετούν ή ςε όμορο αυτού, ββ) ςε

γραμματειακή υποςτήριξη ςτο ςχολείο όπου υπηρετούν ή ςε όμορο αυτού και γγ)
ςε υπηρεςίεσ διοίκηςησ τησ εκπαίδευςησ ςτη Διεύθυνςη Εκπαίδευςησ ςτην οποία
υπηρετούν...»
Επομένωσ, η εξαίρεςη των αναπληρωτών από τα διδακτικά και διοικητικά
καθήκοντα που προβλέπει το ςυγκεκριμένο έγγραφο είναι εντελώσ αςτήρικτη. Όταν η
ενιςχυτική διδαςκαλία δεν θεωρείται αναπόςπαςτο κομμάτι τησ εκπαιδευτικήσ
διαδικαςίασ και του ωρολογίου προγράμματοσ, μπορεί να οδηγήςει ςε περαιτέρω
διαχωριςμούσ ςτο ςώμα των εκπαιδευτικών, δημιουργώντασ, παράλληλα, αναςτάτωςη
ςτα ςχολεία.
Καλούμε:
1. Σο Τπουργείο να δώςει άμεςα λύςη, ανακαλώντασ τη ςχετική οδηγία ώςτε να
μπορούν (όπωσ και πρέπει) οι ςυνάδελφοι αναπληρωτέσ να ςυμπληρώνουν το ωράριό
τουσ με ώρεσ ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ.
2. Όλουσ τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων να ςυντάξουν τα ωρολόγια προγράμματα,
καλύπτοντασ τισ ώρεσ ενιςχυτικήσ διδαςκαλίασ που χρειάζονται ςτα ςχολεία τουσ και με
αναπληρωτέσ εκπαιδευτικούσ.

