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 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, με αφορμή την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς ευχόμαστε καλή και πολλή δύναμη στο σχεδιασμό, την 

οργάνωση και την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού έργου που έχετε 

αναλάβει. 
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ΠΡΟΣ 
τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης, Δυτ. 
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, 
Πέλλας (μέσω των αντίστοιχων 
Δ/νσεων  ΠΕ& ΔΕ.) 
 
 

Κοιν. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας 

& Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας 

Προϊστάμενο Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ 
Προϊσταμένη Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΔΕ 
ΔΙΠΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 
ΔΙΠΕ Ημαθίας 
ΔΙΠΕ Πέλλας 
ΔΙΠΕ Πιερίας 
ΔΙΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 
ΔΙΔΕ Ημαθίας 
ΔΙΔΕ Πέλλας 
ΔΙΔΕ Πιερίας 
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 Με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

ανταποκρινόμενοι σε ερωτήματα των διοικήσεων των σχολικών μονάδων ΠΕ & 

ΔΕ της 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΕΑΕ κ. Μακεδονίας, διευκρινίζουμε τα 

παρακάτω αναφορικά με τη φοίτηση μαθητών/τριων με ΕΕΑ, τη λειτουργία των 

δομών συνεκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες ΠΕ & ΔΕ και τη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων γενικότερα: 

1) Το ελληνικό ολοήμερο σχολείο πρέπει να είναι ενταξιακό με βάση τη 
γενικότερη αρχή ότι η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες 
και στοχεύει στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και των προσωπικών 
μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών. 

2) Στόχος όλων μας είναι η δημιουργία ενός σχολείου για όλα τα παιδιά, 
το οποίο όχι μόνο αποδέχεται την ένταξή τους σε αυτό, αλλά και 
προσαρμόζει τη δομή και τη λειτουργία του για την κάλυψη των 
αναγκών τους. 

3) Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι 
υποχρεωτική, λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας 
και δωρεάν εκπαίδευσης και παρέχεται από το κράτος σε δημόσια 
σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε.  

4) Μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν 
να φοιτούν στο πλαίσιο της τάξης γενικής αγωγής υποστηριζόμενοι/ες 
από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, το υπάρχον τμήμα ένταξης, τον/την 
εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης και τον/την ειδικό/ή βοηθό. Ο/η 
μαθητής/τρια με ΕΕΑ και αναπηρία ανήκει στο δυναμολόγιο της 
τάξης στην οποία εγγράφεται και φοιτά, έχει τα ίδια δικαιώματα με τα 
υπόλοιπα παιδιά της τάξης και δεν προβλέπεται η διακοπή φοίτησής 
του/της διότι απουσιάζει η/ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης ή 
της Παράλληλης Στήριξης. 

5) Στο τμήμα ένταξης διατίθεται/νται εκπαιδευτικός/οί με ανάλογη 
ειδικότητα που εφαρμόζουν στοχευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση, 
προκειμένου να υποστηριχθούν αποτελεσματικά οι μαθητές και 
μαθήτριες που φοιτούν σε αυτό. Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός του 
Τμήματος Ένταξης πληροφορεί και συμβουλεύει τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

6) Στο τμήμα ένταξης φοιτούν μαθητές και μαθήτριες οι οποίοι/ες 
κατατάσσονται στις ομάδες που καθορίζονται από το ν. 3699/2008. Η 
φοίτηση στο Τμήμα Ένταξης πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής 
πρότασης του ΚΕΔΔΥ ή της Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας και με τη 
σύμφωνη γνώμη του γονέα. Δεν αποκλείεται μαθητής/τρια από τη 
φοίτηση στο Τμήμα Ένταξης όταν ο γονέας το επιθυμεί αλλά δεν υπάρχει 
σχετική γνωμάτευση και πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση η φοίτηση 
του/της μαθητή/τριας πραγματοποιείται με σχετική εισήγηση του/της 
Σχολικού/ής Συμβούλου ΕΑΕ. Σε αυτό το σημείο διευκρινίζουμε ότι οι 
μαθητές/τριες με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται 
αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, επομένως η φοίτησή τους στο τμήμα ένταξης, 
όταν αυτοί/ές δεν εντάσσονται στις ομάδες που ορίζει ο σχετικός νόμος 
(ν. 3699/2008), δεν είναι απαραίτητη. Η υποστήριξη των παιδιών με 



αυτές τις δυσκολίες πραγματοποιείται σε δομές που περιγράφονται στην 
παρ. 10 της εγκυκλίου Φ.3/528/137969/Γ1/02/09/2014 με θέμα 
«Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το 
σχολικό έτος 2014-2015. Ενημέρωση και οδηγίες».  

7) Το τμήμα ένταξης λειτουργεί σε διαφορετικό χώρο από το χώρο της 
τάξης φοίτησης.  Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. μπορούν να 
υποστηρίζουν μαθητές/μαθήτριες και εντός της τάξης φοίτησης, όταν 
αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στην περίπτωση του τμήματος ένταξης σε 
σχολική μονάδα της Β/θμιας εκπαίδευσης και καθώς οι εκπαιδευτικοί 
που το στελεχώνουν είναι παραπάνω από ένας/μία, η ύπαρξη χώρου 
όπου θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν παραπάνω από μία ομάδες 
μαθητών (π.χ. δύο αίθουσες ή χώρος που θα μπορούσε να χωριστεί 
ανάλογα) θα διευκόλυνε ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του.  

8) Την ευθύνη του μαθητή που φοιτά στα τμήματα ένταξης έχουν από 
κοινού ο/η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο/η εκπαιδευτικός 
της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση 
του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές αλλαγές και 
τροποποιήσεις της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση της 
προόδου του. 

9) Η απρόσκοπτη λειτουργία του Τ.Ε. έχει ανάγκη τη στήριξη του σχολείου 
και του/της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, ο/η οποίος/α 
διαφυλάσσει την εύρυθμη λειτουργία του και φροντίζει για την 
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.  Σύμφωνα με την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3-12-2007, παρ. 9: «Οι Διευθυντές 
των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τ.Ε.: α) φροντίζουν για τον 
εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα 
από εισήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών και ενημέρωση του Σχολικού 
Συμβούλου Ειδικής Αγωγής. β) Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία 
των Τ.Ε., δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες 
δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την 
έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής». Επισημαίνεται 
στους/στις διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ότι σε περίπτωση 
απουσίας εκπαιδευτικού, εφαρμόζεται το άρθρο 36, παρ. 25 της 
Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄)Υ.Α., το άρθρο 29, 
παρ. 8 της ιδίας Υ.Α., καθώς και το άρθρο 13, παρ. 8, του Νόμου 1566/85, 
όπου δεν προβλέπεται κάλυψη των κενών από τον/την συνάδελφο 
του τμήματος ένταξης. 

10) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η ισότιμη ένταξη των 
μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η πρόσβασή 
τους στα εκπαιδευτικά αγαθά που απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι/ες 
μαθητές/τριες χωρίς διάκριση. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα 
τα παιδιά και γι' αυτό το λόγο το αίτημα σχετικά με τη δυνατότητα 
πρόωρης αποχώρησης μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
δε μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

11) Σύμφωνα με το άρθρο 28. παρ. 15 του ν. 4186/2013 «Στα τμήματα που 
φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στα 
οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός 
μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές 



εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρεις μαθητές λιγότερους και οι μαθητές 
κατανέμονται εξίσου στα τμήματα στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν 
απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης 
του αρμοδίου Σχολικού Συμβούλου». 

12) Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στους/στις μαθητές/τριες με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που για πρώτη φορά 
φοιτούν στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία και μεταβαίνουν 
από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καλούνται οι 
συνάδελφοι των Τμημάτων Ένταξης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, να υποστηρίξουν εντός της τάξης 
φοίτησης τους/τις μαθητές/τριες με ΕΕΑ της Α΄ Δημοτικού στην 
προσπάθειά τους να γνωρίσουν και να προσαρμοστούν στο νέο 
περιβάλλον. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ των τμημάτων ένταξης της 
Β/θμιας Εκπ/σης να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/τριες της Α΄ 
Γυμνασίου με ΕΕΑ. Διαβεβαιώνουμε τους/τις συναδέλφους των 
Γυμνασίων και Λυκείων ότι είμαστε στη διάθεσή τους σε θέματα 
εκπαίδευσης και παιδαγωγικής αντιμετώπισης των μαθητών/τριών με 
ΕΕΑ που φοιτούν στις τάξεις τους με στόχο να σταθούμε αρωγοί στο 
εκπαιδευτικό τους έργο. 

 Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις και διασαφηνίσεις. 
Το ισχύον θεσμικό-νομικό πλαίσιο είναι προσπελάσιμο στο ιστολόγιο της 10ης 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας ΕΑΕ (http://pileidou.wordpress.com/). Σας 
ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με πολλή δύναμη και δημιουργικότητα. 
 Να λάβει γνώση αυτού του εγγράφου ενυπόγραφα όλο το εκπαιδευτικό 
προσωπικό της σχολικής μονάδας. 

 

Η Σχολική Σύμβουλος Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης 10ης 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

 
 

Πηλείδου Κωνσταντίνα  
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