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Θεσσαλονίκη,  30/05/2016 
Αριθμός Πρωτ. 61 
 
 
ΠΡΟΣ 
Τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (μέσω 
των αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης) 
 
ΚΟΙΝ. 

1. Περιφερειακό Διευθυντή  Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και 
Επιστημονικής Καθοδήγησης ΠΕ&ΔΕ 

3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων ΠΕ και 
ΔΕ (μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων 
Εκπ/σης) 

4. Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ Πιερίας, Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

5. ΚΕΔΔΥ Πιερίας 

Θέμα: «Μετάβαση μαθητών/τριών με ΕΜΔ, ΕΕΑ ή και Αναπηρία στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 
  
 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η μετάβαση των μαθητών/τριών από 
την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί μία σημαντική, 
καθοριστική και συχνά απαιτητική, αναφορικά με τις δεξιότητες προσαρμογής του 
κάθε ατόμου, διαδικασία στην ακαδημαϊκή πορεία τους. Προσκαλούμε τα σχολεία 
αποφοίτησης και τα σχολεία υποδοχής σε συνεργασία για την ομαλή μετάβαση 
μαθητών/τριών με Αναπηρίες/ ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή Ειδικές 
Μαθησιακές Δυσκολίες από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην επόμενη. Ειδικότερα 
για τους/τις εν λόγω μαθητές/ήτριες υπάρχουν και λειτουργούν Δομές 
Συνεκπαίδευσης και Συμπερίληψης, όπως είναι τα Τμήματα Ένταξης και η 
Παράλληλη Στήριξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, άρα και στα Γυμνάσια 
και Λύκεια. 
 Αναφορικά με την υποστήριξη των μαθητών/τριών μέσω της Παράλληλης 
Στήριξης, η σχετική διαδικασία προβλέπει αρχικά εισηγητική πρόταση από το οικείο 
ΚΕΔΔΥ κατόπιν αιτήματος των γονέων σε αυτό, στη συνέχεια έγκριση από την 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ κατά την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς. Τα αιτήματα των γονέων στο ΚΕΔΔΥ κατατίθενται σύμφωνα με τις οδηγίες 
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που περιλαμβάνονται στη σχετική εγκύκλιο για την Παράλληλη Στήριξη του 
Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο. 
  Αναφορικά με την υποστήριξη των μαθητών/τριών μέσω των Τμημάτων 
Ένταξης, η σχετική διαδικασία είναι απλούστερη καθώς προβλέπεται πρόταση από 
τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες (ΚΕΔΔΥ και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα), 
ενημέρωση και επιθυμία των γονέων για την υποστήριξη του παιδιού τους στο 
Τμήμα Ένταξης και ενημέρωση και εισήγηση της/του Σχ. Συμβούλου ΕΑΕ όταν δεν 
υπάρχει σχετική πρόταση διαγνωστικών φορέων. Στην περίπτωση της αλλαγής 
εκπαιδευτικής βαθμίδας επιθυμητή και αναγκαία είναι η πρόταση του οικείου 
ΚΕΔΔΥ. 
 Σας ενημερώνουμε ότι η υποστήριξη των μαθητών/τριών στο Τμήμα Ένταξης 
είναι μία παιδαγωγική διαδικασία που σχεδιάζεται και υλοποιείται μέσω της 
συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται 
συνεργατικά και παράλληλα με την εκπαιδευτική παρέμβαση στη συνήθη τάξη 
φοίτησης, μέσα και έξω από αυτήν. 
 Για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών/τριών 
αναφέρονται στο τέλος του εγγράφου τα Τμήματα Ένταξης που είναι ιδρυμένα με 
ΦΕΚ σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πιερία και όσα 
από αυτά λειτούργησαν κατά το έτος 2015-2016. Τις σχετικές οδηγίες και 
πληροφορίες για τη λειτουργία των Δομών Συνεκπαίδευσης-Συμπερίληψης (ΤΕ και 
ΠΣ) μπορείτε να τις αναζητήσετε στο ιστολόγιο της 10ης ΕΠ ΕΑΕ στον παρακάτω 
υπερσύνδεσμο 
https://pileidou.wordpress.com/. 
 Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι/ες εκπαιδευτικοί των σχολικών 
μονάδων για το παρόν έγγραφο. 
 
 
Συνημμένα: Πίνακας Τμημάτων Ένταξης Β/θμιας Εκπ/σης 
 

 
 

Η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα 
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