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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Κορινθίων, Νομού Κορινθί−
ας. ................................................................................................................
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδα−
στών Τ.Ε.Ι, στα Εργαστήρια Μηχανολογίας και
Υδάτινων Πόρων του Τμήματος Μηχανολογίας
και Υδάτινων Πόρων, Σχολής Τεχνολογίας Γεω−
πονίας, του ΤΕΙ Μεσολογγίου. ............................................
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε−
πιστημίου Paris 7 Denis Diderot της Γαλλίας για
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλε−
ψη. ...............................................................................................................
Οργάνωση και Λειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκα−
λίας ..........................................................................................................
Έγκριση τιμολογίων του τουριστικού λιμένα (μαρί−
νας) Πυθαγορείου Σάμου. .......................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.500/18/Ε5/34610
(1)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών
Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Κορινθίων, Νομού Κορινθίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ της παρ.1 του άρ−
θρου 12, του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδα−
στών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101)
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 22, του
ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών».
6. Tις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 15 του
ν. 3232/04 (ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης
και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2, του
Π.Δ. 174/1985 (ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των
σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων (Τ.Ε.Ι.)».
9. Το 187/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ Β΄ 214) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).
12. Το 65/2011 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης… της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
13. Το Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Τη με αριθμό Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) απόφαση
καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.
15. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
16. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
Κ.Υ.Α. «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της
πρακτικής τους άσκησης».
17. Τη με αριθμ.3/49/31−01−2011 απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου Κορινθίων, Νομού Κορινθίας που διαβιβάστη−
κε με το αρ. 9998/14−03−2011 έγγραφο του Δήμου στο
Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ καθώς και το από 16−03−
2011 τηλεαντιγράφημα του ανωτέρω Δήμου.
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18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Κορινθίων, Νομού Κορινθίας ύψους 930,95 ΕΥΡΩ περίπου
για το έτος 2011 και 11.171,4 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη.
20. Τη με αριθμό πρωτ. 35293/26−8−2011 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομι−
κής πίστωσης, αποφασίζουμε:
1) Καθορίζουμε πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο με δυνατότητα συμ−
μετοχής όλων των ειδικοτήτων, στο Δήμο Κορινθίων,
Ν. Κορινθίας».
2) Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τον
ανωτέρω Δήμο πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρ−
χίζοντας από 01−12−2011.
3) Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Κορινθίων, Νομού Κορινθίας.
4) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 930,95 ΕΥΡΩ για το 2011 η οποία θα καλυ−
φθεί από τον Κ.Α.Ε.00/6041.003 σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Κορινθίων, Νομού Κορινθίας, ως εξής:
930,95 ΕΥΡΩ (5 θέσεις x 186,19 (176,8+10,11) ΕΥΡΩ x 1
μήνα) για το έτος 2011 και
11.171,4 ΕΥΡΩ (5 θέσεις x 186,19 ΕΥΡΩ x 12 μήνες) για
καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Δήμου Κορινθίων, Νομού Κορινθίας και για καθένα
από τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια
δαπάνη ύψους 11.171,4 ΕΥΡΩ η οποία θα προβλέπεται
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από το
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευ−
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθ. Φ.500/11/Ε5/22247
(2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι,
στα Εργαστήρια Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Σχο−
λής Τεχνολογίας Γεωπονίας, του ΤΕΙ Μεσολογγίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. β΄, γ΄, δ΄ της παρ.1 του άρ−
θρου 12, του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδα−
στών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101)
σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου τομέα.

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2327/95
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτι−
κών και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 3 του άρθρου 22, του
ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16, του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών».
6. Tις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 15 του ν. 3232/04
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2, του Π.Δ. 174/1985
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
9. Το 187/2009 Π.Δ. (ΦΕΚ A΄ 214) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).
12. Τη με αριθμό Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1603) από−
φαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου.
13. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) Τρο−
ποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86
και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
14. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168)
Κ.Υ.Α. «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της
πρακτικής τους άσκησης».
15. Τη με αριθμ.1/27−01−11 απόφαση της Γενικής Συ−
νέλευσης του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων
Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ
Μεσολογγίου που διαβιβάστηκε με το αρ. Φ.63/323/
16−02−2011 έγγραφο του ΤΕΙ Μεσολογγίου, στο Υπουρ−
γείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
16. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».
17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Μεσο−
λογγίου, Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ύψους 3.309,99
ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2011 και 46.919,88 ΕΥΡΩ πε−
ρίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
18. Τη με αριθμό Φ.85/3604/21−9−2011 Βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της πίστωσης,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε, ανά εξάμηνο, είκοσι μία (21) θέσεις πρα−
κτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στα Εργαστήρια
Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του Τμήματος Μη−
χανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας, του ΤΕΙ Μεσολογγίου, ως εξής:
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1) Εργαστήριο Μηχανικής και Μηχανών τρεις (3) σπου−
δαστές
2) Εργαστήριο Αρδεύσεων και Στραγγίσεων τρεις (3)
σπουδαστές
3) Εργαστήριο Εδαφολογίας τρεις (3) σπουδαστές
4) Εργαστήριο Μηχανολογικών Μετρήσεων τρεις (3)
σπουδαστές
5) Εγαστήριο Διαχείρησης Υδάτινων Πόρων τρεις (3)
σπουδαστές
6) Εργαστήριο Πληροφορικής τρεις (3) σπουδαστές
7) Εργαστήριο Φυτοτεχνολογίας τρεις (3) σπουδαστές
• Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το
Φορέα αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχί−
ζοντας από 01−12−2011.
• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του ΤΕΙ Μεσολογγίου για τα Εργαστήρια Μηχανο−
λογίας και Υδάτινων Πόρων του Τμήματος Μηχανολογίας
και Υδάτινων Πόρων, Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας.
• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 3.309,99 ΕΥΡΩ για το 2011 η οποία θα
καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0289 και 0551 σε βάρος του
προϋπολογισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου για τα Εργαστή−
ρια Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του Τμήματος
Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Σχολής Τεχνολο−
γίας Γεωπονίας, ως εξής:
3.309,99 ΕΥΡΩ (21 θέσεις x 186,19 ( 176,8+10,11) ΕΥΡΩ x
1 μήνα) για το έτος 2011 και
46.919,88 ΕΥΡΩ (21 θέσεις x 186,19 ΕΥΡΩ x 12 μήνες)
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2011 είναι εγγε−
γραμμένη η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του για τα Εργαστήρια Μηχανολογίας και Υδάτινων Πό−
ρων του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων,
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου
και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη προκα−
λείται ετήσια δαπάνη ύψους 46.919,88 ΕΥΡΩ η οποία θα
προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή, της οποίας η ισχύς αρχίζει από το
χρόνο ανάληψης της πρακτικής άσκησης, να δημοσιευ−
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 85220/Β7
(3)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου
Paris 7 Denis Diderot της Γαλλίας για εκπόνηση δι−
δακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 10
και 12, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια−
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του N. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ.
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).
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2. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02−08−2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονά−
δων− Παράρτημα Διπλώματος».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Πανεπιστημίου Paris 7 Denis Diderot (Γαλλίας) που
εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
(συνεδρία 4−3−2010).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπι−
στημίου Paris 7 Denis Diderot της Γαλλίας για εκπόνη−
ση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων με
συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F
Aριθμ. 125617/Γ7
Οργάνωση και Λειτουργία της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας

(4)

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1824/1988 «Ρύθμι−
ση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/78 όπως
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 8 του νόμου 2129/93.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 41 του άρθρου 13
του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄/10−6−2003) «Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλ−
λες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 429/91.
6. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λει−
τουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του
ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιο−
λόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις».

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1)
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών», αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
1. Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» Γυμνασίου νοείται
η παρακολούθηση από τον μαθητή του γυμνασίου αυτο−
τελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα
μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθημα−
τικά, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική.
2. Στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας συμμε−
τέχουν μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου, που
υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια
να μην μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν
αποδοτικά στο σχολείο στη διαδικασία της μάθησης ή
μαθητές που θέλουν να βελτιώσουν την απόδοσή τους
στα παραπάνω μαθήματα. Σκοπός του προγράμματος
είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδι−
κασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση
της απόδοσής τους.
3. Το σχετικό πρόγραμμα αρχίζει να λειτουργεί με
την κοινοποίηση της εγκυκλίου έναρξης κάθε σχολικό
έτος και λήγει με το πέρας των εξετάσεων. Ειδικά για
τις ημέρες των εξετάσεων, επιτρέπεται η συνέχιση του
προγράμματος ως προς το πλήθος των ωρών που ισχύει
και την διάρκεια του διδακτικού έτους. Η συμμετοχή
των μαθητών στο πρόγραμμα αποφασίζεται από τον
σύλλογο των διδασκόντων, ύστερα από σχετική εισή−
γηση του διδάσκοντος καθηγητή, σε συνδυασμό με τις
αιτήσεις των μαθητών, οι οποίες συμπληρώνονται με
την έναρξη λειτουργίας του θεσμού, και μέσω αυτών,
οι μαθητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμ−
μετοχή στο πρόγραμμα.
4. Το ημερήσιο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
καλύπτει 1−3 διδακτικές ώρες την ημέρα. Κάθε μαθητής
μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα
μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Επιτρέπεται λει−
τουργία τμήματος Ε.Δ έστω και με έναν μαθητή. Τμήμα
μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών που παρα−
κολουθούν το ίδιο μάθημα. Διάσπαση τμήματος επι−
τρέπεται μόνον αν ικανοποιείται η παράγραφος 7(«Στα
τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν Μόνιμοι
καθηγητές προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους
ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή»). Κάθε μάθημα του
προγράμματος μπορεί να διδάσκεται μέχρι 4 ώρες
εβδομαδιαίως, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ωρών
του ωρολογίου προγράμματος στο αντίστοιχο μάθημα.
Ο μαθητής που θα απουσιάσει αδικαιολόγητα από το
πρόγραμμα για περισσότερες από το 50% των μηνιαίων
ωρών του τμήματος, διαγράφεται από το τμήμα , μετά
από ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του.

5. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα, ανά−
λογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και
τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσε−
ται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται
με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, έπειτα
από σχετική εισήγηση των εκπαιδευτικών της οικείας
ή συγγενούς ειδικότητας και σε συνεργασία με τους
Σχολικούς Συμβούλους.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα αναπτύσσεται:
α) εντός του ωραρίου διδασκαλίας, όταν υπάρχει η
σχετική δυνατότητα.
β)εντός του σχολείου σε απογευματινές ή βραδινές
ώρες (ή σε πρωινές για σχολείο με απογευματινή βάρ−
δια), όταν δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέ−
σεις για την περίπτωση (α).
6. Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας υλοποι−
είται σε κάθε Γυμνάσιο με Απόφαση του Διευθυντή
Διεύθυνσης ή Προϊστάμενου Γραφείου της οικείας Δι−
εύθυνσης ή Γραφείου. Υπεύθυνος για την λειτουργία
των προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται
ο Διευθυντής του σχολείου με απόφαση του Διευθυντή
Διεύθυνσης ή Προϊστάμενου Γραφείου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
7. Στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας διδάσκουν
Μόνιμοι καθηγητές προς συμπλήρωση του διδακτικού
τους ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
8. Οι διδάσκοντες στα τμήματα ενισχυτικής διδα−
σκαλίας συνεργάζονται συνεχώς με τους διδάσκοντες
των τάξεων από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές
που παρακολουθούν τα τμήματα ενισχυτικής διδα−
σκαλίας. Στο τέλος του προγράμματος ενισχυτικής
διδασκαλίας υποβάλλουν στο διευθυντή του σχολείου
σχετική έκθεση κατά μάθημα. Οι εκθέσεις συζητούνται
από τον σύλλογο των διδασκόντων κατά τον γενικό
απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.
Αντίγραφο γενικής έκθεσης με τον πίνακα Γ1 διαβι−
βάζεται στην οικεία διεύθυνση ή το οικείο γραφείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και στο γρα−
φείο των Σχολικών Συμβούλων. Την ευθύνη σύντα−
ξης και αποστολής της παραπάνω έκθεσης έχει ο
Διευθυντής του σχολείου Ο Διευθυντής Διεύθυνσης
ή Προϊστάμενος Γραφείου συγκεντρώνει τα στοιχεία
των σχολείων της Διεύθυνσης ή του Γραφείου αντί−
στοιχα και συντάσσει δική του έκθεση με τον πίνακα
Γ2 , τα οποία τα διαβιβάζει στο τμήμα ΠΔΣ και ΕΔ
της ΔΣΕΠΕΔ του Υπ.Π.ΔΒ.Μ.Θ και κοινοποίηση στην
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Είναι δυνατό
να ζητηθούν οι παραπάνω εκθέσεις και πίνακες και
οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή κατά την λειτουρ−
γία του προγράμματος.
9. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσης στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΜΑΘΗΜΑ

Γ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑ

Α ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ(%)
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΡΩΝ ΑΝΑ
ΣΤΗΝ Ε.Δ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ(%)
ΠΟΥ
ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΡΩΝ ΑΝΑ
ΣΤΗΝ Ε.Δ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ……………………………………………..
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ………………………
ΓΡΑΦΕΙΟ………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .Δ.Ε …………………………..

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Α ΤΑΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Β ΤΑΞΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ(%)
ΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ Ε.Δ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ε.Δ……………………………….

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΔ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Β ΤΑΞΗ

Γ ΤΑΞΗ

ΠΛΗΘΟΣ
ΩΡΩΝ ΑΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ
Γ΄ΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΔ

#

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ Ε.Δ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε…………………………

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄
ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ
ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΡΩΝ ΑΝΑ
ΣΤΗΝ Ε.Δ
ΕΒ/ΔΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΕΛΙ # ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΛΙΑ K24 KAI L24

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Ε.Δ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΘΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΒ/ΔΑ
Β΄ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄
ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ
ΠΛΗΘΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΡΩΝ ΑΝΑ
ΣΤΗΝ Ε.Δ
ΕΒ/ΔΑ

ΠΛΗΘΟΣ
ΩΡΩΝ
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ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΤΑΞΗΣ
ΣΤΗΝ Ε.Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .Δ.Ε …………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ……………………………………………..

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
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