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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό 
έτος 2017-2018» 
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3) Ν. 3699/2008/ΦΕΚ 119 Α΄ 
4) Ν. 1566/1985/ΦΕΚ 167 
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Θεσσαλονίκη, 12/09/2017 
Αριθμ. πρωτ.: 194 
 
ΠΡΟΣ 
1. Τα Δημοτικά Σχολεία της 10ης ΕΠ 
ΕΑΕ (μέσω των αντίστοιχων 
Δ/νσεων Δυτ. Θεσσαλονίκης, 
Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας) 
2.  Τα Δημοτικά Σχολεία  της Δ/νσης 
ΠΕ Φλώρινας (μέσω της Δ/νσης) 
 
ΚΟΙΝ. 

1. Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης ΠΔΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας 
2. Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης ΠΔΕ Δυτικής 
Μακεδονίας 
3. Προϊστάμενο Επιστημονικής 
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
ΠΕ  ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας 
4.  Προϊστάμενο Επιστημονικής 
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
ΠΕ  ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας 
5.  Δ/νσεις ΠΕ Δυτ. 
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, 
Πέλλας, Φλώρινας, Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Τμημάτων 
6. Σχολικούς/ές Συμβούλους ΠΕ 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, 
Πιερίας, Πέλλας, Φλώρινας 
(μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων 
ΠΕ) 
7. Β’ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης, 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ημαθίας, Πιερίας, 
Πέλλας, Φλώρινας 
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6) Υπ. απόφαση 102357/Γ6, ΦΕΚ 1319/2002 
7) Π.Δ.79 ΦΕΚ 109.τΑ’/01-08-2017.  

 
 Αναφορικά με το Τμήμα Ένταξης στα Δημοτικά Σχολεία υπενθυμίζουμε ότι 
αυτό λειτουργεί ως υποστηρικτική δομή εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις 
σχολικές μονάδες. Σκοπός του Τμήματος Ένταξης είναι η πλήρης ένταξη των 
μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις. Οι εν λόγω μαθητές και μαθήτριες ανήκουν στο δυναμολόγιο της 
τάξης φοίτησης και για την εκπαίδευσή τους συνεργάζονται και συμμετέχουν 
ισότιμα οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας που διδάσκουν στην τάξη φοίτησης 
και στο Τμήμα Ένταξης με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των 
διδακτικών πρακτικών καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
υλικού και περιβάλλοντος.  Η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιείται εντός του 
περιβάλλοντος της τάξης και σε ιδιαίτερο χώρο εφόσον το επιβάλλουν οι 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών που υποστηρίζονται. 
 Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την Υπ. απόφαση 102357/Γ6, ΦΕΚ 
1319/2002 (6η Σχετ.) η υποστήριξη μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες σε Τμήματα Ένταξης συνεπάγεται την προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει 
του ΕΠΕ του/της μαθητή/ήτριας, τη διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Ένταξης από 
εκπαιδευτικό ΕΑΕ που υπηρετεί στο ΤΕ, την παρακολούθηση μαθημάτων στην τάξη 
φοίτησης και όπου αυτό απαιτείται με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού ΕΑΕ. Σε 
αυτήν την περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός του ΤΕ προσφέρει την υποστήριξή του σε 
εξατομικευμένη βάση, παρέχοντας το έργο του σε λειτουργική ενότητα με την 
υπόλοιπη ομάδα της τάξης (π.χ. βοηθάει άλλους/ες μαθητές/ήτριες, βρίσκεται 
διακριτικά στο χώρο της τάξης, συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες της τάξης). 
Επιπλέον ορίζεται ότι την ευθύνη της εκπαίδευσης του/της μαθητή/ήτριας που 
υποστηρίζεται από το Τμήμα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του ΤΕ 
και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης. Οι δύο εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του 
προγράμματος του/της μαθητή/ήτριας, για τις σχετικές προσαρμογές και 
τροποποιήσεις της διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου 
του/της. 
  
 Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης σύμφωνα με την Υπ. Απ. 
αρ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007 (5η Σχετ.): 

 αξιολογούν τους/τις μαθητές/ήτριες για τη διευρεύνηση των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών με βάση τις προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί 

στο σύλλογο διδασκόντων από τους/τις υπεύθυνους/νες εκπαιδευτικούς 

των τάξεων, 

 ενημερώνουν, σε συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου, τους γονείς και 

κηδεμόνες του/της μαθητή/ήτριας για τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες 

να γίνουν για να υποστηριχθεί το παιδί από το Τ.Ε. Στην περίπτωση που οι 

γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν τη φοίτηση του παιδιού τους στο Τμήμα 

Ένταξης και δεν υπάρχει η σχετική εισήγηση από τις αρμόδιες διαγνωστικές 

υπηρεσίες (ΚΕ.Δ.Δ.Υ,, ΙΠΔ.Κ.) μπορεί να εισηγηθεί ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος 
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Ειδικής Αγωγής για τη φοίτηση ώστε να μην αποκλειστεί ο/η μαθητής/ήτρια 

από το Τμήμα Ένταξης (ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 

4186/2013, είναι απαραίτητη η απόφαση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για τον 

προσδιορισμό του κατάλληλου πλαισίου υποστήριξης στο σχολείο και ως 

εκ τούτου συνιστούμε την ενημέρωση των γονέων για τη δυνατότητα που 

έχουν να απευθυνθούν στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), 

 συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση 

μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το 

περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης αυτού (π.χ. συνδιδασκαλία),  

 ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών/τριών του Τ.Ε. στο 

κοινό σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, 

παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής, 

 μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του/της 

μαθητή/ήτριας, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του/της 

διευθυντή/ύντριας του σχολείου, 

 πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για 

θέματα ειδικής αγωγής και συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους 

της περιφερείας τους και με το προσωπικό του οικείου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 

 
Αρχικά οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε κατά την αξιολόγηση των μαθητών/τριών 

για τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και προκειμένου να τους/τις 
συμπεριλάβουν στην υποστηρικτική εκπαιδευτική παρέμβαση του Τμήματος 
Ένταξης λαμβάνουν υπόψη: 

 την πρόταση για υποστήριξη από το Τμήμα Ένταξης που περιέχεται στη 
γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου, 

 τη σοβαρότητα και το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 

 την αναγκαιότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένου 
προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ), 

 την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι μαθητές/ήτριες που με βάση 
την πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων προτείνεται να υποστηριχτούν από 
το Τ.Ε. (οι μαθητές/ήτριες της Α’ τάξης Δημοτικού Σχολείου δεν 
απομακρύνονται από την τάξη φοίτησης, παρά μόνο αν κρίνεται απαραίτητο 
και μετά από ενημέρωση και συνεννόηση με τους/τις αρμόδιους Σχ. 
Συμβούλους Γενικής και Ειδικής Αγωγής, αλλά υποστηρίζονται εντός της 
τάξης φοίτησης και με τη συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών γενικής και 
ειδικής αγωγής), 

 το πλήθος των μαθητών/τριών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 
αποτελεσματικά και αναφέρουν αυτούς/ές που θα υποστηριχθούν με 
τεκμηριωμένη εισήγηση. 

 
  Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης:  

 συνεργάζονται με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση 
μεταξύ του κοινού και του εξατομικευμένου προγράμματος ως προς το 
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περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του (π.χ. συνεργατικές πρακτικές 
διδασκαλίας/συνδιδασκαλία) γιατί ο στόχος είναι η πλήρης και ισότιμη 
ένταξη του/της μαθητή/ήτριας στην κοινότητα μάθησης των συνομηλίκων 
της τάξης του/της (επομένως, η υποστήριξη από το Τμήμα ‘Ενταξης πρέπει 
να αξιολογείται και να επαναπροσδιορίζεται κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς με στόχο την πλήρη ένταξη στο σχολικό περιβάλλον και 
την φοίτηση του/της μαθητή/ήτριας στην τάξη του χωρίς υποστήριξη), 

 συντάσσουν και υποβάλλουν μέσω του/της διευθυντή/ύντριας για θεώρηση 
στο/στη σχολικό/ή σύμβουλο ειδικής αγωγής το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του 
Τ.Ε., 

 προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές/ήτριες συστεγαζόμενων 
σχολείων ή σε προγράμματα παράλληλης στήριξης όμορου σχολείου, 
ύστερα από εισήγηση του/της σχολικού/ής συμβούλου ειδικής αγωγής στην 
αρμοδιότητα του/της οποίου/ας ανήκει το σχολείο. Προτείνουμε στους/στις 
εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης, να υποστηρίξουν τους/τις 
μαθητές/ήτριες του σχολείου τους που έχουν ανάγκη Παράλληλης 
Στήριξης, για το σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 
τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης. 

 
 Αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών/τριών που υποστηρίζονται από το 
Τμήμα Ένταξης και σύμφωνα με το άρθρο 6, του Ν. 3699, για την ίδρυση Τ.Ε. 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιστον τρεις μαθητές/ήτριες 
και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή 
γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού 
δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ. Η υποστήριξη κάθε μαθητή/ήτριας από το Τμήμα 
Ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ώρες εβδομαδιαίως, εκτός αν το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
ορίζει ΕΠΕ διευρυμένου ωραρίου για συγκεκριμένο/η μαθητή/ήτρια. 
 
 Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των 
σχολείων στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ένταξης: 

• φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
Τμημάτων Ένταξης, ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και 
ενημέρωση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής, 
• μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΤΕ, δεν απασχολούν τους 
εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες εις βάρος της λειτουργίας του 
Τ.Ε. χωρίς να ενημερώνεται η σχ. σύμβουλος ΕΑΕ (υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση 
απουσίας εκπαιδευτικού, εφαρμόζεται το άρθρο 13, του ΠΔ.79,ΦΕΚ 109.τΑ’/01-
08-2017).  
 
 Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 10ης ΕΠ ΕΑΕ τα σχετικά έντυπα που μπορούν να 
συμπληρώσουν για τη σύνταξη του ωρολόγιου προγράμματος, του ΕΠΕ του/της 
μαθητή/ήτριας και τις σχετικές πληροφορίες για το δυναμολόγιο του ΤΕ.  
 Επισημαίνουμε ότι οι διευθυντές/ύντριες στην αρχή της σχολικής χρονιάς 
και ενώ έχει στελεχωθεί το Τμήμα Ένταξης και έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα 
παρέμβασης αποστέλλουν στη σχ. σύμβουλο ΕΑΕ, μόνο το ωρολόγιο πρόγραμμα 
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σε τρία έντυπα αντίτυπα και ένα σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ τα υπόλοιπα αρχεία 

(ομαδοποίηση και πίνακας μαθητών/τριών αποστέλλονται μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή (παρακαλούμε τους/τις διευθυντές/ύντριες για την 

τήρηση των οδηγιών ώστε να μην καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα χαρτιού). Το 
έντυπο του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης παραμένει στη σχολική 
μονάδα και στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/ήτριας, αναπροσαρμόζεται και 
ανατροφοδοτείται στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά την αποτίμηση της 
παρέμβασης.  
 Η ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων του Τ.Ε. θα γίνει στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση 10thregioncentralmac@gmail.com και το αρχείο θα έχει ως τίτλο το 

όνομα του σχολείου, π.χ. 1
ο
 ΔΣ Σταυρούπολης. 

 Σας υπενθυμίζουμε ότι η σχετική νομοθεσία και βιβλιογραφία καθώς και οι 
παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών δράσεων και παρεμβάσεων (συμμετοχικές 
πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας, διδακτικές παρεμβάσεις συνδιδασκαλίας και 
υποστήριξης μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία, προγράμματα 
συνεκπαίδευσης, προτάσεις παιδαγωγικής προσέγγισης κ.ά.) όπως και οι 
ανακοινώσεις, έγγραφα κτλ είναι προσπελάσιμα στο ιστολόγιο της 10ης  ΕΠ ΕΑΕ 
https://pileidou.wordpress.com/. 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί της γενικής και ειδικής 
αγωγής, σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με υγεία, πολλή δύναμη και 
δημιουργική συνεργασία! 

Παρακαλούμε τους/τις διευθυντές/ύντριες να ενημερώσουν όλους/ες 
τους/τις εκπαιδευτικούς για το περιεχόμενο του εγγράφου. 

 
Η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης 10ης 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

 
Κωνσταντίνα Πηλείδου 
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