
Με τον όρο «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων» (E.Δ.Ε.Μ.) νοείται η 
παρακολούθηση από τον/ την μαθητή/τρια της Γ’ τάξης Γενικών και 
Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), 
καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών 
Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ειδικό ετήσιο πρόγραμμα υποστήριξης στα 
εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα: 
1) Ελεύθερο Σχέδιο, 
2) Γραμμικό Σχέδιο, 
3) Γαλλικά, 
4) Γερμανικά, 
5) Ιταλικά, 
6) Ισπανικά, 
7) Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση. 
Η Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων αποτελεί πρόγραμμα 

Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, εντός του ευρύτερου εκπαιδευτικού και 
κοινωνικού πεδίου της πολιτείας, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων 
και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης. 
Στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών 
Μαθημάτων συμμετέχουν προαιρετικά μαθητές/-ήτριες της Γ’ τάξης Γενικών 
και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης Δ’ τάξης των Ενιαίων Ειδικών 
Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) με σκοπό την 
υποστήριξη και προετοιμασία τους για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαμβάνονται 
στα αντίστοιχα Ωρολόγια Προγράμματα. 
 
Πότε αρχίζει να λειτουργεί 

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων αρχίζει να λειτουργεί όπως 
ορίζεται από την σχετική εγκύκλιο έναρξης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση 
Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τη 
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης κάθε σχολικό έτος και λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν 

από την έναρξη των εξετάσεων. 

Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η 
διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Διακοπές και αργίες Η 
διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β’ 2005) 
υπουργικής απόφασης όπως ισχύει. 

Κάθε μάθημα της παρ. 1 διδάσκεται δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως, εκτός των 
μαθημάτων του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου που 
διδάσκονται τρεις (03) ώρες εβδομαδιαίως το καθένα. 



Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα 
Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα 
Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων Λυκείων 
και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση 
του/της Διευθυντή/τριας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Α.Ε. να 
αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα. Στην περίπτωση αυτή, η λειτουργία 
του Σ.Κ.Α.Ε. εγκρίνεται με απόφαση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/τριας, 
λαμβάνοντας υπόψη την καλύτερη δυνατή κατανομή Σ.Κ.Α.Ε. στις Δ/νσεις 
Δ/θμιας Εκπ/σης ευθύνης της οικείας Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης. 

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών 

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 
Ειδικών Μαθημάτων, απαιτείται αίτηση των γονέων/κηδεμόνων ή των ιδίων 
εφόσον είναι ενήλικες στην οποία δηλώνουν το/τα ειδικό/ά μάθημα/μαθήματα 
που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί 
ηλεκτρονικά.  

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων καλύπτει 2-5 διδακτικές 
ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε 
μαθητής/-ήτρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και τέσσερα μαθήματα 

της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων.  
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