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ΠΡΟΣ.: 
 
 
 

        

1) Γενικά Λύκεια της ΔΔΕ Αν. Αττικής 
2) ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Αν. Αττικής 
3) ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. της ΔΔΕ Αν. Αττικής 

(Υπόψιν των Διευθυντών/ντριών 
των σχολικών μονάδων) 

 
 

ΘΕΜΑ: 
 

ΣΧΕΤ.: 

 
«Οργάνωση και λειτουργία της πράξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων 
(Ε.Δ.Ε.Μ.) σχολικού έτους 2021-2022». 
1) Η υπ’ αρίθ. 117781/ΓΔ4/21-09-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 4696/τΒ΄/12-10-2021) 
2) Η υπ’ αριθ. 132813/ΓΔ4/19-10-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ 
 

    

    Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας τα ανωτέρω σχετικά με τα συνημμένα υποδείγματα και 

παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των αναφερομένων σε αυτά, κατά το μέρος που σας αναλογεί, 

καθώς και για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να τηρηθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Σας 

επισημαίνουμε ότι :  

1) Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου σας θα πρέπει να ενημερωθούν με κάθε 

πρόσφορο τρόπο και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σχολείο τη σχετική αίτηση-δήλωση μαθημάτων. 

Για διευκόλυνση της διαδικασίας προτείνεται η αίτηση-δήλωση (συν. υπόδειγμα 1) να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του σχολείου σας.   

2) Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις-δηλώσεις μαθημάτων να συντάξετε το συγκεντρωτικό αρχείο 

αιτήσεων ανά μάθημα υπό μορφή excel (συν. Υπόδειγμα 2) και να το υποβάλετε στην Υπηρεσία μας 

/Τμήμα Εκπ/κών Θεμάτων στην ηλεκτρονική  διεύθυνση tedthe@dide-anatol.att.sch.gr 

3) Παράλληλα στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση να αποστείλετε την εισήγηση του συλλόγου 

διδασκόντων σχετικά με τη δυνατότητα λειτουργίας  του σχολείου σας ως Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και την 

πρόταση για ορισμό ΥΣΚΑΕ και αντικαταστάτη αυτού. 

4) Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής στη ΔΔΕ Αν. Αττικής του ως άνω συγκεντρωτικού αρχείου 

αιτήσεων μαθητών και των σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων του συλλόγου διδασκόντων είναι 

αυστηρά η Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 . 

                                                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                                                                                                            ΤΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο 
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Τηλέμαχος Β. Ράπτης 
ΠΕ86 Πληροφορικής 

 

mailto:tedthe@dide-anatol.att.sch.gr
mailto:tedthe@dide-anatol.att.sch.gr

		2021-10-20T13:00:27+0300
	TILEMACHOS RAPTIS




