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ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 
2017-2018» 
 

ΣΧΕΤ. 

1) Ν. 4368/2016 ΦΕΚ 21/21-2-2016, άρθρο 82, παρ.5 
2) Ν. 4186/2013/ άρθρο 28/ΦΕΚ 193 
3) Ν. 3699/2008/ΦΕΚ 119 Α΄ 
4) Ν. 1566/1985/ΦΕΚ 167 
5) Υπ. Απ. αρ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/03-04-2007 
6) Υπ. απόφαση 102357/Γ6, ΦΕΚ 1319/2002 
7) Π.Δ.79 ΦΕΚ 109.τΑ’/01-08-2017. 

 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
10ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
--------- 
Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Ταχ. Κωδικ:56430, Σταυρούπολη 
Πληροφορίεs: Πηλείδου Κωνσταντίνα 
Τηλέφωνο  : 2310643065/6978088592 
E-MAIL: 10thregioncentralmac@gmail.com 

Ιστολόγιο:http://pileidou.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Θεσσαλονίκη, 26/09/2017 
Αριθμ. πρωτ.: 232 
 
ΠΡΟΣ 
τις/τους Προϊστάμενες/ους και 
τις/τους εκπαιδευτικούς των ΤΕ των 
νηπιαγωγείων της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, 
Πέλλας και Φλώρινας (μέσω των 
αντίστοιχων Δ/νσεων Εκπ/σης) 
 
ΚΟΙΝ. 

1. 1. Σχολικές Συμβούλους 34ης , 35ης , 
36ης, 60ης , 61ης, 16ης , 14ης Ε.Π. 
Προσχολικής  Αγωγής (μέσω των 
αντίστοιχων Δ/νσεων ΠΕ). 
2. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Προϊστάμενο 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης ΠΕ. 
3. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Μακεδονίας, Προϊστάμενο 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης ΠΕ 
4.  Δ/νσεις ΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, 
Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, 
Φλώρινας, Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Τμημάτων 
5. Β’ ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης, ΚΕΔΔΥ 
Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, 
Φλώρινας. 
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 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αναφορικά με τη λειτουργία των 
Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ) στα νηπιαγωγεία, σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 
 

1) Το ΤΕ λειτουργεί στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου με σκοπό την υποστήριξη των 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών νηπίων του σχολείου. Στόχος του ΤΕ είναι η 
ένταξη των παιδιών στο τμήμα φοίτησης των συνομηλίκων τους, ώστε 
ισότιμα να συμμετέχουν σε ομαδικές δράσεις και στις κοινότητες μάθησης 
του νηπιαγωγείου. Επομένως, τα νήπια συμμετέχουν σε κοινές 
δραστηριότητες του ΤΕ και του τμήματος φοίτησης και υποστηρίζονται 
εξατομικευμένα όταν κρίνεται παιδαγωγικά απαραίτητο με βάση τις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες τους και το ΕΠΕ του νηπίου. 

2) Τα νήπια μπορούν να υποστηρίζονται από το Τμήμα Ένταξης σύμφωνα με τη 
γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ή του ΙΠΔ ή της άτυπης αξιολόγησης του/της 
εκπαιδευτικού ΕΑΕ. Στην τελευταία περίπτωση ενημερώνεται η σχολική 
σύμβουλος ΕΑΕ και εισηγείται τη φοίτηση. Η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή 
κηδεμόνων για την υποστήριξη του νηπίου στο ΤΕ είναι επιθυμητή. Σε κάθε 
περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4186/2013, είναι 
απαραίτητη η απόφαση του ΚΕΔΔΥ για τον προσδιορισμό του κατάλληλου 
πλαισίου υποστήριξης στο σχολείο και συνιστούμε την ενημέρωση των 
γονέων για τη δυνατότητα που έχουν να απευθυνθούν στο ΚΕΔΔΥ. 
Προτείνουμε τα νήπια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να κατανέμονται 
εξίσου στα τμήματα του νηπιαγωγείου και να υποστηρίζονται από το ΤΕ όταν 
ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

3) Το Τμήμα Ένταξης λειτουργεί με Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
(ΕΠΕ), κοινό για ομάδες νηπίων, ατομικό για νήπια με σοβαρότερης μορφής 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4) Η συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής είναι θεσμικά 
κατοχυρωμένη, θεωρείται απαραίτητη και στηρίζεται στη δημιουργική 
αλληλεπίδραση και στην αποτελεσματική ανατροφοδότηση. Την ευθύνη του 
νηπίου που υποστηρίζεται από το Τμήμα Ένταξης έχουν από κοινού ο/η 
εκπαιδευτικός του Τ.Ε. και ο/η εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης. Οι δύο 
εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την 
παρακολούθηση του προγράμματος του νηπίου, για τις σχετικές αλλαγές και 
τροποποιήσεις της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση του προόδου 
του. 

5) Ο φάκελος του νηπίου φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη της/του 
Προϊστάμενης/ου του νηπιαγωγείου και σε περίπτωση αλλαγής σχολικού 
περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή) ενημερώνεται η νέα σχολική 
μονάδα. 

6) Το νήπιο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανήκει στο δυναμολόγιο του 
τμήματος στο οποίο εγγράφεται και φοιτά, έχει τα ίδια δικαιώματα με τα 
υπόλοιπα παιδιά του νηπιαγωγείου και δεν προβλέπεται η διακοπή 
φοίτησής του, διότι απουσιάζει η/ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης. 

  
 Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 10ης ΕΠ ΕΑΕ τα σχετικά έντυπα που μπορούν να 
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συμπληρώσουν για τη σύνταξη του ωρολόγιου προγράμματος, του ΕΠΕ του/της 
μαθητή/ήτριας και τις σχετικές πληροφορίες για το δυναμολόγιο του ΤΕ. Ευνόητο 
είναι ότι το ΕΠΕ μεταβάλλεται και αναπροσαρμόζεται μετά από την αξιολόγηση 
της επίτευξης ή μη των βραχυπρόθεσμων στόχων. Επισημαίνουμε ότι 
αποστέλλονται στο γραφείο της σχολικής συμβούλου ΕΑΕ μόνο το ωρολόγιο 
πρόγραμμα σε τρία τυπωμένα αντίτυπα. Τα υπόλοιπα έντυπα (δυναμολόγιο, 
ΕΠΕ) αλλά και το ωρολόγιο πρόγραμμα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (παρακαλούμε για την τήρηση των 
οδηγιών ώστε να μην καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα χαρτιού). Η ηλεκτρονική 
αποστολή των εντύπων του ΤΕ θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
10thregioncentralmac@gmail.com και θα έχει ως τίτλο το όνομα του 
νηπιαγωγείου και την περιοχή από όπου προέρχεται. 
 Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι η σχετική νομοθεσία, βιβλιογραφία και 
εκπαιδευτικό υλικό καθώς και οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών δράσεων και 
παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στη 10η ΕΠ ΕΑΕ όπως και οι ανακοινώσεις, 
έγγραφα κτλ. βρίσκονται αναρτημένα στο ιστολόγιο της 10ης  ΕΠ ΕΑΕ 
https://pileidou.wordpress.com/. 

Ευχόμαστε πολλή και καλή δύναμη στο εκπαιδευτικό σας έργο! 
 Παρακαλούνται όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση του εγγράφου 
ενυπόγραφα. 

 
 

 
 

Η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης  

10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
 

Κωνσταντίνα Πηλείδου 
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