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1η Διημερίδα Επιμόρφωσης Πολλαπλασιαστών Σχολικών 1η Διημερίδα Επιμόρφωσης Πολλαπλασιαστών Σχολικών 
Συμβούλων γενικής και ειδικής  εκπαίδευσηςΣυμβούλων γενικής και ειδικής  εκπαίδευσης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού 
μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

Τετάρτη 14 Μαΐου 2013
Ιωάννης Μπαθιανάκης
Στέλεχος ΕΥΕ ΕΔ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους 
τους Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 τους Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ηλικίας 4-25 

ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»ετών και η Αξιοποίησή του στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ»ΜΑΘΗΣΗ»

  

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωσηπου συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

και από Εθνικούς Πόρουςκαι από Εθνικούς Πόρους

ΕΣΠΑ 2007 - 2013ΕΣΠΑ 2007 - 2013
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: :        Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α       Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ::   ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ   ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ::     Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α     Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
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3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 597.453,00: 597.453,00

  ΥΠΟΕΡΓΟ 1ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 18: 1899..318318,00,00 - Οργάνωση και Διαχείριση της Πράξης - Οργάνωση και Διαχείριση της Πράξης

  ΥΠΟΕΡΓΟ 2ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 3: 31414..590590,00,00 - Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση - Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση

  ΥΠΟΕΡΓΟ 3ΥΠΟΕΡΓΟ 3: : 47.04547.045,00 ,00   - Αναπαραγωγή Υλικού Εκπ/σης & Δημοσιότητας  - Αναπαραγωγή Υλικού Εκπ/σης & Δημοσιότητας

  ΥΠΟΕΡΓΟ 4ΥΠΟΕΡΓΟ 4: : 46.50046.500,00 ,00   - Αξιολόγηση της Πράξης  - Αξιολόγηση της Πράξης



ΜΗΤΡΩΟ ΑΜΕΑ

55

4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΜΕΑ4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΜΕΑ

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, 

στην ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων  του οποίου, στην ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων  του οποίου, 

θα θα συντονιστούνσυντονιστούν και θα  και θα προτωτυποποιηθούνπροτωτυποποιηθούν    διαδικασίες αναζήτησηςδιαδικασίες αναζήτησης, , 
αξιολόγησης και καταγραφήςαξιολόγησης και καταγραφής των στοιχείων που αφορούν στους  των στοιχείων που αφορούν στους 

μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
ηλικίας 4-25 ετών (σε μελλοντική φάση και τις ηλικίες 0-4 ετών)ηλικίας 4-25 ετών (σε μελλοντική φάση και τις ηλικίες 0-4 ετών) 
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5. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ5. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ

 δημογραφικά στοιχεία, δημογραφικά στοιχεία, 
 πληροφορίες για ιδιαιτερότητες, πληροφορίες για ιδιαιτερότητες, 
 εξατομικευμένες ανάγκες ειδικής υποστήριξης τους και δυνατότητες εξατομικευμένες ανάγκες ειδικής υποστήριξης τους και δυνατότητες 

εκπαίδευσης, εκπαίδευσης, 
 στοιχεία προόδου, στοιχεία προόδου, 
 δεξιότητες, δεξιότητες, 
 ειδικά εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
 προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικόπροσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό,,  
 κ.α. κ.α. 
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  Ο εντοπισμός και καταγραφή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο εντοπισμός και καταγραφή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ή    και αναπηρία όπου και αν βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. ή    και αναπηρία όπου και αν βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. 

  Η άμεση, έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες του κάθε μαθητή Η άμεση, έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες του κάθε μαθητή 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση της πορείας 
εκπαίδευσής του. εκπαίδευσής του. 

  Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των μαθητών και Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των μαθητών και 
όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων ΕΑΕ και η διαλειτουργικότητα όλων των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων ΕΑΕ και η διαλειτουργικότητα 
των υπηρεσιών. Η υποστήριξη του έργου τους και η διασφάλιση της των υπηρεσιών. Η υποστήριξη του έργου τους και η διασφάλιση της 
εξατομίκευσης και της συνέχειας με βάση τις συγκεκριμένες διαπιστωμένες εξατομίκευσης και της συνέχειας με βάση τις συγκεκριμένες διαπιστωμένες 
ανάγκες. ανάγκες. 

6. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ (1)6. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ (1)
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  Η μείωση της γραφειοκρατίας και της αλληλοεπικάλυψης των διαδικασιών Η μείωση της γραφειοκρατίας και της αλληλοεπικάλυψης των διαδικασιών 
και της συγκέντρωσης πληροφοριών αναγκαίων για την ΕΑΕ.και της συγκέντρωσης πληροφοριών αναγκαίων για την ΕΑΕ.

  Η συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας, της Η συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας, της 
αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των δράσεων ΕΑΕ. αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των δράσεων ΕΑΕ. 

  Η συγκέντρωση στοιχείων αναγκαίωνΗ συγκέντρωση στοιχείων αναγκαίων::
– για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη στην άσκηση εκπαιδευτικής για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη στην άσκηση εκπαιδευτικής 

πολιτικής ΕΑΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, πολιτικής ΕΑΕ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 
– για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα από για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα από 

την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων (π.χ. πληροφορίες που ζητούνται την εφαρμογή διεθνών συμβάσεων (π.χ. πληροφορίες που ζητούνται 
από τα διεθνή όργανα ΟΗΕ που παρακολουθούν την εφαρμογή της από τα διεθνή όργανα ΟΗΕ που παρακολουθούν την εφαρμογή της 
Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και 
προτείνουν καλές πρακτικές). προτείνουν καλές πρακτικές). 

7. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ (2)7. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ (2)
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)

Με βάση το εύρος των εργασιών θα υπάρχουν και διαφορετικοί ρόλοι μέσα στην Κ.Υ. Με βάση το εύρος των εργασιών θα υπάρχουν και διαφορετικοί ρόλοι μέσα στην Κ.Υ. 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. όπως ενδεικτικά:του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. όπως ενδεικτικά:

  Χρήστες Λογισμικού με εξουσιοδότηση πρόσβασης και τροποποίησης προσωπικών Χρήστες Λογισμικού με εξουσιοδότηση πρόσβασης και τροποποίησης προσωπικών 
δεδομένων.δεδομένων.
  Χρήστες Λογισμικού με πρόσβαση σε στατιστικά δεδομένα.Χρήστες Λογισμικού με πρόσβαση σε στατιστικά δεδομένα.
  Διαχειριστές Λογισμικού.Διαχειριστές Λογισμικού.
  Διαχειριστές Συστήματος.Διαχειριστές Συστήματος.

8. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1)8. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1)
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Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕκπαίδευσηςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

    Διαχείριση από στελέχη με αυξημένα επιστημονικά προσόντα και εμπειρία σε Διαχείριση από στελέχη με αυξημένα επιστημονικά προσόντα και εμπειρία σε 
σχολική μονάδα ή άλλη δομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.σχολική μονάδα ή άλλη δομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

    Οι χρήστες των Περιφερειακών μονάδων θα μπορούν να έχουν Οι χρήστες των Περιφερειακών μονάδων θα μπορούν να έχουν πρόσβασηπρόσβαση σε όλα  σε όλα 
τα τα στατιστικά δεδομέναστατιστικά δεδομένα που αφορούν τους  που αφορούν τους μαθητές των σχολείων της αρμοδιότητάς μαθητές των σχολείων της αρμοδιότητάς 
τουςτους..

9. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2)9. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2)
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Διευθύνσεις ΕκπαίδευσηςΔιευθύνσεις Εκπαίδευσης

    Διαχείριση από στελέχη με αυξημένα επιστημονικά προσόντα και εμπειρία σε Διαχείριση από στελέχη με αυξημένα επιστημονικά προσόντα και εμπειρία σε 
σχολική μονάδα ή άλλη δομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.σχολική μονάδα ή άλλη δομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

    Οι χρήστες των Διευθύνσεων θα μπορούν να έχουν Οι χρήστες των Διευθύνσεων θα μπορούν να έχουν πρόσβασηπρόσβαση σε όλα τα  σε όλα τα 
στατιστικά δεδομέναστατιστικά δεδομένα που αφορούν τους  που αφορούν τους μαθητές των σχολείων της αρμοδιότητάς μαθητές των σχολείων της αρμοδιότητάς 
τουςτους..

10. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)10. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (3)
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Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

  Οι χρήστες των ΚΕΔΔΥ  θα μπορούν να έχουν Οι χρήστες των ΚΕΔΔΥ  θα μπορούν να έχουν πρόσβασηπρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που  σε όλα τα δεδομένα που 
αφορούν τους αφορούν τους μαθητές των σχολείων της αρμοδιότητάς τουςμαθητές των σχολείων της αρμοδιότητάς τους (της Περιφέρειας που  (της Περιφέρειας που 
ανήκουν) και να ανήκουν) και να επεξεργάζονται τα δεδομένα που αφορούν τη διάγνωσή τουςεπεξεργάζονται τα δεδομένα που αφορούν τη διάγνωσή τους..

11. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4)11. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (4)
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Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής ΑγωγήςΣχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής

    Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα έχουν τη δυνατότητα Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασηςπρόσβασης στα δεδομένα  στα δεδομένα 
μαθητών που είναι υπό την αρμοδιότητά τουςμαθητών που είναι υπό την αρμοδιότητά τους (της Περιφέρειας που ανήκουν). (της Περιφέρειας που ανήκουν).

12. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (5)12. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (5)
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Σχολικές ΜονάδεςΣχολικές Μονάδες

Σε επίπεδο Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δυνατότητα Σε επίπεδο Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης δυνατότητα 
πρόσβασης έχουν πρόσβασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοίόλοι οι εκπαιδευτικοί για τους  για τους μαθητές της τάξης ή του τμήματος μαθητές της τάξης ή του τμήματος 
στο οποίο διδάσκουνστο οποίο διδάσκουν. Επίσης, δυνατότητα πρόσβασης,  για . Επίσης, δυνατότητα πρόσβασης,  για διαχείριση/επεξεργασίας διαχείριση/επεξεργασίας 
στοιχείων όλων των μαθητών θα έχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής της Σχολικής στοιχείων όλων των μαθητών θα έχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής της Σχολικής 
Μονάδας καθώς κα εξουσιοδοτημένα στελέχη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Μονάδας καθώς κα εξουσιοδοτημένα στελέχη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
ΠροσωπικούΠροσωπικού (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, υπεύθυνος εκπαιδευτικός  (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, υπεύθυνος εκπαιδευτικός 
καταχώρησης). καταχώρησης). 

  Σε επίπεδο Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες λειτουργούν Σε επίπεδο Σχολικών Μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες λειτουργούν 
Τμήματα Ενταξης, δυνατότητα Τμήματα Ενταξης, δυνατότητα πρόσβασηςπρόσβασης, με την ιδιότητα του χρήστη/καταχωρητή, , με την ιδιότητα του χρήστη/καταχωρητή, 
θα έχει ο θα έχει ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ΕΕΠεκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ΕΕΠ. Εξουσιοδότηση . Εξουσιοδότηση 
πρόσβασης θα λάβει και Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας.πρόσβασης θα λάβει και Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας.

13. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (5)13. ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (5)
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  Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει λάβει τη σχετική έγκριση με  την υπ΄αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/511-1/  Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει λάβει τη σχετική έγκριση με  την υπ΄αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/511-1/  
17-06-2011 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,                  17-06-2011 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,                  
βάσει του ΝΟΜΟΥ 2472/1997 ΑΡΘΡΟ 7βάσει του ΝΟΜΟΥ 2472/1997 ΑΡΘΡΟ 7..

  ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ: 31-05-2016.ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ: 31-05-2016.

14. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ14. ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΣΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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  Μελέτη Εφαρμογής Μελέτη Εφαρμογής // Prototyping. Prototyping.
  Προμήθεια & Εγκατάσταση Hardware & Software Συστήματος.Προμήθεια & Εγκατάσταση Hardware & Software Συστήματος.
  Ανάπτυξη  & Εγκατάσταση Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ. Ανάπτυξη  & Εγκατάσταση Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ. 
  Ελεγχος Συστήματος & Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ .Ελεγχος Συστήματος & Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ .
  Πιλοτική Λειτουργία.Πιλοτική Λειτουργία.
  Ημερίδα Δημοσιότητας.Ημερίδα Δημοσιότητας.
  Εκπαίδευση.Εκπαίδευση.
  Διανομή Laptops στα ΚΕΔΔΥ. Διανομή Laptops στα ΚΕΔΔΥ. 
  Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος.Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος.
  Τροφοδότηση Πληροφορίας από Χρήστες.Τροφοδότηση Πληροφορίας από Χρήστες.
  Συντήρηση – Εγγύηση. Συντήρηση – Εγγύηση. 

15. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (1)15. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (1)
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Μελέτη ΕφαρμογήςΜελέτη Εφαρμογής  //  Prototyping Prototyping 

Η μελέτη εφαρμογής έχει σαν αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή των αναγκών Η μελέτη εφαρμογής έχει σαν αντικείμενο τη λεπτομερή καταγραφή των αναγκών 
και  απαιτήσεων του Φορέα Λειτουργίας καθώς και την ανάλυσή τους με γνώμονα και  απαιτήσεων του Φορέα Λειτουργίας καθώς και την ανάλυσή τους με γνώμονα 
τις διεθνείς  σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες, με στόχο την κατάστρωση του τις διεθνείς  σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες, με στόχο την κατάστρωση του 
Εργου με λεπτομέρεια ικανή για την οδήγηση της διαδικασίας εκτέλεσης. Η εκτέλεσή Εργου με λεπτομέρεια ικανή για την οδήγηση της διαδικασίας εκτέλεσης. Η εκτέλεσή 
της θα γίνει  με τη σημαντική συμμετοχή του Φορέα Λειτουργίας ώστε το σύστημα της θα γίνει  με τη σημαντική συμμετοχή του Φορέα Λειτουργίας ώστε το σύστημα 
να βασιστεί στην από κοινού κατανόηση και προσέγγιση προς επίτευξη του να βασιστεί στην από κοινού κατανόηση και προσέγγιση προς επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος. επιθυμητού αποτελέσματος. 

16. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (2)16. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (2)
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Προμήθεια & Εγκατάσταση Hardware & Software ΣυστήματοςΠρομήθεια & Εγκατάσταση Hardware & Software Συστήματος

Α.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΑ.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  Δύο (2) Application Servers.Δύο (2) Application Servers.
  Δύο (2) Web Servers.Δύο (2) Web Servers.
  Μια (1) συσκευή αποθήκευσης τύπου SAN.Μια (1) συσκευή αποθήκευσης τύπου SAN.
  Μια (1) συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup).Μια (1) συσκευή λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup).
  Μια (1) κονσόλα διαχείρισης.Μια (1) κονσόλα διαχείρισης.
  Δύο (2) FC Switches.Δύο (2) FC Switches.
  Πενήντα Οκτώ (58) Πενήντα Οκτώ (58) Laptops Laptops για ΚΕΔΔΥγια ΚΕΔΔΥ
Β.  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΒ.  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
  Λογισμικό Εξυπηρετητών (Λειτουργικά Συστήματα, Οδηγοί Συσκευών κτλ.).Λογισμικό Εξυπηρετητών (Λειτουργικά Συστήματα, Οδηγοί Συσκευών κτλ.).
  Λογισμικό Εφαρμογών (Share point, IIS κτλ.).Λογισμικό Εφαρμογών (Share point, IIS κτλ.).
  Λογισμικό Διαχείρισης.Λογισμικό Διαχείρισης.

17. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (3)17. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (3)
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Ανάπτυξη  & Εγκατάσταση Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑνάπτυξη  & Εγκατάσταση Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  KKεντρικό portal πρόσβασηςεντρικό portal πρόσβασης..
  YYποσύστημα διαχείρισης δεδομένων Μητρώου ΑΜΕΑποσύστημα διαχείρισης δεδομένων Μητρώου ΑΜΕΑ..  
  YYποσύστημα διαχείρισης αναφορών και ειδοποιήσεωνποσύστημα διαχείρισης αναφορών και ειδοποιήσεων..
  AAσύγχρονη τηλε-εκπαίδευσης μητρώου ΑΜΕΑ (υλικό – περιεχόμενο)σύγχρονη τηλε-εκπαίδευσης μητρώου ΑΜΕΑ (υλικό – περιεχόμενο)..  
  YYποσύστημα Offline Παροχής βοήθειας στους χρήστεςποσύστημα Offline Παροχής βοήθειας στους χρήστες..
  YYποσύστημα συντήρησης και διαχείρισης εφαρμογής. ποσύστημα συντήρησης και διαχείρισης εφαρμογής. 

18. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (4)18. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (4)
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Ανάπτυξη  & Εγκατάσταση Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ - Ανάπτυξη  & Εγκατάσταση Λογισμικού Μητρώου ΑμεΑ -   Βασικές Λειτουργικές και Βασικές Λειτουργικές και 
τεχνικές προδιαγραφέςτεχνικές προδιαγραφές

  Web-Based Web-Based Λογική. Λογική. 
  Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  Περιβάλλον αλληλεπίδρασης (UI).Περιβάλλον αλληλεπίδρασης (UI).
  Online Παροχή βοήθειας στους χρήστες.Online Παροχή βοήθειας στους χρήστες.
  Καθολικότητα και Ισότητα στην πρόσβαση. Καθολικότητα και Ισότητα στην πρόσβαση. 
  Αξιοπιστία και Ασφάλεια.Αξιοπιστία και Ασφάλεια.
  ΔιαλειτουργικότηταΔιαλειτουργικότητα /  / ΔιασυνδεσιμότηταΔιασυνδεσιμότητα
  Παραμετρικότητα – Επεκτασιμότητα. Παραμετρικότητα – Επεκτασιμότητα. 

19. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (5)19. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (5)
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Πιλοτική ΛειτουργίαΠιλοτική Λειτουργία

 Το Πιλοτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο πλήθος χρηστών (έως Το Πιλοτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο πλήθος χρηστών (έως 
58 άτομα) που θα επιλεχθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.58 άτομα) που θα επιλεχθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  Η διάρκεια του Πιλοτικού Σεμιναρίου Εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) ημέρες.Η διάρκεια του Πιλοτικού Σεμιναρίου Εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) ημέρες.
  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η διάγνωση τυχόν προβλημάτων α) της beta έκδοσης Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η διάγνωση τυχόν προβλημάτων α) της beta έκδοσης 
του Λογισμικού με τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων και β) της διαδικασίας του Λογισμικού με τη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων και β) της διαδικασίας 
εκπαίδευσης. εκπαίδευσης. 
  Θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης ΛογισμικούΠαρεχόμενων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης Λογισμικού
Σε περίπτωση όπου στο Πιλοτικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης το σύνολο των Σε περίπτωση όπου στο Πιλοτικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης το σύνολο των 
ερωτηθέντων έχει δηλώσει μέσο όρο βαθμολογίας Αξιολόγησης Παρεχόμενων ερωτηθέντων έχει δηλώσει μέσο όρο βαθμολογίας Αξιολόγησης Παρεχόμενων 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης κάτω του 60% τότε η ημερίδα θα επαναλαμβάνεται άμεσα.Υπηρεσιών Εκπαίδευσης κάτω του 60% τότε η ημερίδα θα επαναλαμβάνεται άμεσα.

20. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (6)20. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (6)
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ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση

  Πραγματοποίηση έως και πέντε (5) Σεμιναρίων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης.Πραγματοποίηση έως και πέντε (5) Σεμιναρίων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης.
  Θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικές πόλεις της Ελλάδας.Θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικές πόλεις της Ελλάδας.
  Η διάρκεια κάθε Σεμιναρίου Εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) ημέρες.Η διάρκεια κάθε Σεμιναρίου Εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) ημέρες.
  Σε κάθε Σεμινάριο δύναται να συμμετέχουν έως και 58 επιμορφούμενοι.Σε κάθε Σεμινάριο δύναται να συμμετέχουν έως και 58 επιμορφούμενοι.
  Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η επίδειξη και η εκμάθηση του Λογισμικού Μητρώου Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η επίδειξη και η εκμάθηση του Λογισμικού Μητρώου 
ΑμεΑ/ μέσω επίδειξης και on-line χρήσης του Λογισμικού ΑμεΑ, περιλαμβάνοντας ΑμεΑ/ μέσω επίδειξης και on-line χρήσης του Λογισμικού ΑμεΑ, περιλαμβάνοντας 
και την επίδειξη/χρήση των εργαλείων  εκπαίδευσης. και την επίδειξη/χρήση των εργαλείων  εκπαίδευσης. 
Οι συμμετέχοντες θα είναι Σχολικοί Σύμβουλοι, από ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ κ.λ.π.Οι συμμετέχοντες θα είναι Σχολικοί Σύμβουλοι, από ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ κ.λ.π.
  Θα έχουν ρόλο πολλαπλασιαστών.Θα έχουν ρόλο πολλαπλασιαστών.
  Θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης Θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Παρεχόμενων Υπηρεσιών Εκπαίδευσης. 
  Σε περίπτωση όπου το σύνολο των ερωτηθέντων έχει δηλώσει μέσο όρο Σε περίπτωση όπου το σύνολο των ερωτηθέντων έχει δηλώσει μέσο όρο 
βαθμολογίας κάτω του 60% τότε το Σεμινάριο θα επαναλαμβάνεται άμεσα.βαθμολογίας κάτω του 60% τότε το Σεμινάριο θα επαναλαμβάνεται άμεσα.

21. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (7)21. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (7)
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Τροφοδότηση Δεδομένων από ΧρήστεςΤροφοδότηση Δεδομένων από Χρήστες

  Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο για τη βιωσιμότητα του Εργου.Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο για τη βιωσιμότητα του Εργου.

  Χωρίς δεδομένα το σύστημα αυτοκαταργείται.Χωρίς δεδομένα το σύστημα αυτοκαταργείται.

  Η εισαγωγή δεδομένων είναι μία συνεχής διαδικασία.Η εισαγωγή δεδομένων είναι μία συνεχής διαδικασία.

  Στο πλαίσιο της Πράξης θα γίνουν έλεγχοιΣτο πλαίσιο της Πράξης θα γίνουν έλεγχοι//υποστήριξη για 2-3 μήνες από στελέχη.υποστήριξη για 2-3 μήνες από στελέχη.

  Η διαδικασία θα υποστηριχθεί με εγκύκλιο ή ακόμα και με Νομοθετική Πράξη.Η διαδικασία θα υποστηριχθεί με εγκύκλιο ή ακόμα και με Νομοθετική Πράξη.

  Στόχος είναι Στόχος είναι όλοι οι εμπλεκόμενοιόλοι οι εμπλεκόμενοι στο χώρο της Ειδικής Αγωγής στην πορεία να  στο χώρο της Ειδικής Αγωγής στην πορεία να 
λειτουργούν μέσω του Συστήματος Μητρώου ΑμεΑ.λειτουργούν μέσω του Συστήματος Μητρώου ΑμεΑ.

22. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (8)22. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (8)
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 Εντοπίζει και καταγράφει και καταχωρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές Εντοπίζει και καταγράφει και καταχωρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Συγκεντρώνει πληροφορίες για τις  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και την Συγκεντρώνει πληροφορίες για τις  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και την 
εξέλιξη τους στον χρόνο.εξέλιξη τους στον χρόνο.

 Συγκεντρώνει και καταγράφει ΔεδομέναΣυγκεντρώνει και καταγράφει Δεδομένα
 Χρησιμοποιεί  έντυπα και λειτουργίες  για την διαμόρφωση και εφαρμογή του Χρησιμοποιεί  έντυπα και λειτουργίες  για την διαμόρφωση και εφαρμογή του 

Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού προγράμματος και τον καθορισμό των Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού προγράμματος και τον καθορισμό των 
συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικής αγωγής. συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικής αγωγής. 

 Παρακολουθεί την εναρμόνιση με τις νομικές διατάξεις και τους κανονισμούς Παρακολουθεί την εναρμόνιση με τις νομικές διατάξεις και τους κανονισμούς 
ποιοτικής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης τους.ποιοτικής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης τους.

 Δίνει δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης (χρονικής Δίνει δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης (χρονικής 
εξέλιξης των ατομικών στοιχείων και σύγκριση τους με τα δεδομένα στον εξέλιξης των ατομικών στοιχείων και σύγκριση τους με τα δεδομένα στον 
πληθυσμό των συνομηλίκων, κατηγορίας αναπηρίας κλπ).πληθυσμό των συνομηλίκων, κατηγορίας αναπηρίας κλπ).

23. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 23. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 
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 Δημογραφικά.Δημογραφικά.
 Κοινωνικά, (οικογενειακό ιστορικό).Κοινωνικά, (οικογενειακό ιστορικό).
 Ιστορικό ανάπτυξης του ατόμου.Ιστορικό ανάπτυξης του ατόμου.
 Ιατρικό ιστορικό/ ανάγκες υγείας. Ιατρικό ιστορικό/ ανάγκες υγείας. 
 Αξιολογήσεις ψυχολογικού χαρακτήρα. Αξιολογήσεις ψυχολογικού χαρακτήρα. 
 Παιδαγωγικές αξιολογήσεις (που γίνονται ενδοσχολικά ή εξωσχολικά από γονέα),Παιδαγωγικές αξιολογήσεις (που γίνονται ενδοσχολικά ή εξωσχολικά από γονέα),
 Σχολικό ιστορικό (στο γενικό σχολείο, στην ειδική αγωγή ή σε άλλης μορφής δομή Σχολικό ιστορικό (στο γενικό σχολείο, στην ειδική αγωγή ή σε άλλης μορφής δομή 

προνοιακού ιδιωτικού χαρακτήρα).προνοιακού ιδιωτικού χαρακτήρα).
 Εκπαιδευτική πορεία και περιγραφική αξιολόγηση στόχων και επίδοσης.Εκπαιδευτική πορεία και περιγραφική αξιολόγηση στόχων και επίδοσης.
 Υπηρεσίες υποστήριξης (ατομικά, στο σχολείο, στην οικογένεια, στο κοινωνικό Υπηρεσίες υποστήριξης (ατομικά, στο σχολείο, στην οικογένεια, στο κοινωνικό 

περιβάλλον).περιβάλλον).
 Παρακολουθεί την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και την διαδικασία Παρακολουθεί την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και την διαδικασία 

παραπομπής τους σε προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης και σε ειδικές υπηρεσίες παραπομπής τους σε προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης και σε ειδικές υπηρεσίες 
και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους για υποστήριξη και ενδυνάμωση του και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους για υποστήριξη και ενδυνάμωση του 
στην συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κοινωνία.στην συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κοινωνία.

24. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (1) 24. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (1) 
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Στοιχεία Εντοπισμού Ταυτότητα Ατόμου με ΑναπηρίαΣτοιχεία Εντοπισμού Ταυτότητα Ατόμου με Αναπηρία

 Ονοματεπώνυμο Ατόμου με Αναπηρία, Ετος/ημερομηνία Γέννησης, Τόπος Ονοματεπώνυμο Ατόμου με Αναπηρία, Ετος/ημερομηνία Γέννησης, Τόπος 
Γέννησης, Υπηκοότητα.Γέννησης, Υπηκοότητα.

 ΑΜΚΑ, αριθμός ταυτότητας του ιδίου αν έχει, του γονέα ή διαβατηρίου (για ξένους ΑΜΚΑ, αριθμός ταυτότητας του ιδίου αν έχει, του γονέα ή διαβατηρίου (για ξένους 
υπηκόους), ή Αριθ Κάρτας αναπηρίας,  Αριθμός Μαθητικού μητρώου,  Αρχική  υπηκόους), ή Αριθ Κάρτας αναπηρίας,  Αριθμός Μαθητικού μητρώου,  Αρχική  
Διάγνωση Προβλήματος, Σύντομη Περιγραφή- παρατηρήσεις / Ημερομηνία και Διάγνωση Προβλήματος, Σύντομη Περιγραφή- παρατηρήσεις / Ημερομηνία και 
Φορέας διάγνωσης, Πιστοποιημένη κατηγορία αναπηρίας (πχ τύφλωση, κώφωση Φορέας διάγνωσης, Πιστοποιημένη κατηγορία αναπηρίας (πχ τύφλωση, κώφωση 
κλπ – επιλογή από λίστα κατηγοριών), Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (επιλογή από κλπ – επιλογή από λίστα κατηγοριών), Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (επιλογή από 
λίστα μέχρι τρεις κατά σειρά προτεραιότητας), Παρατηρήσεις,  Ημερομηνία και λίστα μέχρι τρεις κατά σειρά προτεραιότητας), Παρατηρήσεις,  Ημερομηνία και 
Φορέας  πιστοποίησης, Προσφυγή σε δευτεροβάθμια Επιτροπή (ημερομηνία), Φορέας  πιστοποίησης, Προσφυγή σε δευτεροβάθμια Επιτροπή (ημερομηνία), 
Αποτέλεσμα (ημερομηνία).Αποτέλεσμα (ημερομηνία).

 Εικόνες: αίτηση γονέα/κηδεμόνα, πιστοποιητικό γεννήσεως, Βεβαίωση Διάγνωσης, Εικόνες: αίτηση γονέα/κηδεμόνα, πιστοποιητικό γεννήσεως, Βεβαίωση Διάγνωσης, 
γνωμάτευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.γνωμάτευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

25. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (2) 25. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (2) 
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Δημογραφικά- Οικογενειακά στοιχεία Δημογραφικά- Οικογενειακά στοιχεία 

   Ονοματεπώνυμο πατέρα,  Ονοματεπώνυμο μητέρας.Ονοματεπώνυμο πατέρα,  Ονοματεπώνυμο μητέρας.
   Επάγγελμα Πατέρα, Επάγγελμα Μητέρας.Επάγγελμα Πατέρα, Επάγγελμα Μητέρας.
   Μορφωτικό Επίπεδο Πατέρα, Μορφωτικό Επίπεδο Μητέρας.Μορφωτικό Επίπεδο Πατέρα, Μορφωτικό Επίπεδο Μητέρας.
   Διεύθυνση  κατοικίας, Περιοχή, Τ.Κ., Τηλέφωνα σταθερό-κινητό, e-mail.Διεύθυνση  κατοικίας, Περιοχή, Τ.Κ., Τηλέφωνα σταθερό-κινητό, e-mail.
   Ονοματεπώνυμο Κηδεμόνα.Ονοματεπώνυμο Κηδεμόνα.

26. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (3) 26. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (3) 
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Κοινωνικό Οικογενειακό ιστορικόΚοινωνικό Οικογενειακό ιστορικό

   Σύνθεση-Δομή Οικογένειας. Σύνθεση-Δομή Οικογένειας. 
   Σειρά γέννησης του παιδιού.  Σειρά γέννησης του παιδιού.  
   Σχέσεις, Συνθήκες Διαβίωσης. Σχέσεις, Συνθήκες Διαβίωσης. 
   Δυσλειτουργίες στα μέλη της οικογένειας. Δυσλειτουργίες στα μέλη της οικογένειας. 
   Κληρονομικότητα. Κληρονομικότητα. 
   Ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα.Ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα.
   Αντιδράσεις στην αναπηρία. Αντιδράσεις στην αναπηρία. 
   Φαρμακευτική αγωγή.  Φαρμακευτική αγωγή.  
   Εικόνα: Εκθεση Κοινωνικού λειτουργού.Εικόνα: Εκθεση Κοινωνικού λειτουργού.   

27. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (4) 27. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (4) 
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Ιστορικό Ανάπτυξης Ιστορικό Ανάπτυξης 

 Τύπος Εγκυμοσύνης, Τύπος τοκετού.Τύπος Εγκυμοσύνης, Τύπος τοκετού.
 Κατάσταση νεογνού.Κατάσταση νεογνού.
 Παιδικές ασθένειες και υποχρεωτικά εμβόλια.Παιδικές ασθένειες και υποχρεωτικά εμβόλια.
 Φάσεις κατάκτησης βασικών δεξιοτήτων (περπάτησε, μίλησε, Ελεγχος κύστης - Φάσεις κατάκτησης βασικών δεξιοτήτων (περπάτησε, μίλησε, Ελεγχος κύστης - 

σφικτήρων κλπ.). σφικτήρων κλπ.). 
 Σοβαρά Νοσήματα / Νοσοκομειακή περίθαλψη, Ατυχήματα,  Φαρμακευτική Σοβαρά Νοσήματα / Νοσοκομειακή περίθαλψη, Ατυχήματα,  Φαρμακευτική 

αγωγή.αγωγή.
 Πότε και πώς η οικογένεια υποψιάστηκε το πρόβλημα αναπηρίας/ ειδική Πότε και πώς η οικογένεια υποψιάστηκε το πρόβλημα αναπηρίας/ ειδική 

εκπαιδευτική ανάγκη; εκπαιδευτική ανάγκη; 
 Πού απευθύνθηκε; Πού απευθύνθηκε; 
 Εχει λάβει πρόσθετες υπηρεσίες στήριξης και από ποιόν φορέα; Εχει λάβει πρόσθετες υπηρεσίες στήριξης και από ποιόν φορέα; 

28. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (5) 28. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (5) 
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Ψυχολογικές αξιολογήσειςΨυχολογικές αξιολογήσεις

 Ημερομηνία.Ημερομηνία.
 Αιτία αξιολόγησης. Αιτία αξιολόγησης. 
 Ονομα Ψυχολόγου. Ονομα Ψυχολόγου. 
 Φορέας. Φορέας. 
 Εργαλεία/Τεστ, Διαπιστώσεις, Προτάσεις, Ποσοτικά στοιχεία, Κείμενο.Εργαλεία/Τεστ, Διαπιστώσεις, Προτάσεις, Ποσοτικά στοιχεία, Κείμενο.
 Εικόνες: Ψυχολογικές εκθέσεις που χορηγήθηκαν π.χ. στο γονέα.Εικόνες: Ψυχολογικές εκθέσεις που χορηγήθηκαν π.χ. στο γονέα.

29. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (6) 29. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (6) 
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Εκπαιδευτικό Ιστορικό Εκπαιδευτικό Ιστορικό 

 Ιστορική περιγραφή εκπαίδευσης (στο γενικό σχολείο ή στην ειδική αγωγή ή τυχόν Ιστορική περιγραφή εκπαίδευσης (στο γενικό σχολείο ή στην ειδική αγωγή ή τυχόν 
ιδιωτική εκπαίδευση ή στο σπίτι).ιδιωτική εκπαίδευση ή στο σπίτι).

 Πρώτη Εγγραφή και φοίτηση  σε σχολικό Πλαίσιο. Πρώτη Εγγραφή και φοίτηση  σε σχολικό Πλαίσιο. 
 Σχολικές μονάδες ανά έτος φοίτησης: Ονομασία Σχολείου, Τύπος Σχολ. Πλαισίου, Σχολικές μονάδες ανά έτος φοίτησης: Ονομασία Σχολείου, Τύπος Σχολ. Πλαισίου, 

Βαθμίδα Εκπαίδευσης, Στοιχεία Σχολείου: Διεύθυνση, Περιοχή, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Βαθμίδα Εκπαίδευσης, Στοιχεία Σχολείου: Διεύθυνση, Περιοχή, Τ.Κ., Τηλέφωνο, 
Fax, Ηλεκτρονική Διεύθυνση , Ονοματεπώνυμο διευθυντή, Ονοματεπώνυμο Fax, Ηλεκτρονική Διεύθυνση , Ονοματεπώνυμο διευθυντή, Ονοματεπώνυμο 
υπεύθυνου εκπαιδευτικού τάξης/ εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. υπεύθυνου εκπαιδευτικού τάξης/ εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής. 

 Περιγραφική αξιολόγηση στόχων και επίδοσης: Μαθήματα καλύτερης επίδοσης / Περιγραφική αξιολόγηση στόχων και επίδοσης: Μαθήματα καλύτερης επίδοσης / 
Μαθήματα με επίδοση κάτω από την βάση/ με μεγαλύτερη δυσκολία, επανάληψη Μαθήματα με επίδοση κάτω από την βάση/ με μεγαλύτερη δυσκολία, επανάληψη 
τάξης, ενισχυτική διδασκαλία, Συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες, κλπ. τάξης, ενισχυτική διδασκαλία, Συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες, κλπ. 

 Εικόνες:  Παιδαγωγικές αξιολογήσεις του προβλήματος  (που έγιναν ενδοσχολικά ή Εικόνες:  Παιδαγωγικές αξιολογήσεις του προβλήματος  (που έγιναν ενδοσχολικά ή 
από γονέα εξωσχολικά).από γονέα εξωσχολικά).

30. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (7) 30. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (7) 
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 Πέρα από τα ανωτέρω βασικά στοιχεία των μαθητών, θα καταχωρούνται και Πέρα από τα ανωτέρω βασικά στοιχεία των μαθητών, θα καταχωρούνται και 
στοιχεία σε μορφή ελεύθερου κειμένου όπως αξιολογήσεις, ΕΠΕ (Εξατομικευμένου στοιχεία σε μορφή ελεύθερου κειμένου όπως αξιολογήσεις, ΕΠΕ (Εξατομικευμένου 
Προγράμματος Εκπαίδευσης), καθώς και οι μεταβολές του και εικόνες π.χ. αρχική Προγράμματος Εκπαίδευσης), καθώς και οι μεταβολές του και εικόνες π.χ. αρχική 
αίτηση γονέα, βασικές ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν σχέση με την αναπηρία, αίτηση γονέα, βασικές ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν σχέση με την αναπηρία, 
πιστοποιητικό γέννησης, ενστάσεις των γονέων και αναθεώρηση γνωμάτευσης, πιστοποιητικό γέννησης, ενστάσεις των γονέων και αναθεώρηση γνωμάτευσης, 
φωτογραφίες ή εργασίες των μαθητών κ.α. φωτογραφίες ή εργασίες των μαθητών κ.α. 

31. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (8) 31. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ (8) 
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 Αρχική αίτηση γονέων /κηδεμόνων για αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών  Αρχική αίτηση γονέων /κηδεμόνων για αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών  
αναγκών και έγκριση ένταξης στο Μητρώο.αναγκών και έγκριση ένταξης στο Μητρώο.

 Αίτηση εγγραφής σε ΣΜΕΑΕ.Αίτηση εγγραφής σε ΣΜΕΑΕ.
 Αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «παράλληλη στήριξη». Αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «παράλληλη στήριξη». 
 Αίτηση για παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης στο σπίτι (κατ’ οίκον εκπαίδευση).Αίτηση για παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης στο σπίτι (κατ’ οίκον εκπαίδευση).
 Αίτηση για διακοπή παράλληλης στήριξης,  ή εκπαιδευτικής υποστήριξης στο σπίτι.Αίτηση για διακοπή παράλληλης στήριξης,  ή εκπαιδευτικής υποστήριξης στο σπίτι.
 Αίτηση για ένταξη σε εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν σε νοσοκομεία, Αίτηση για ένταξη σε εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν σε νοσοκομεία, 

κέντρα αποκατάστασης ή ιδρύματα αγωγής ανηλίκων.κέντρα αποκατάστασης ή ιδρύματα αγωγής ανηλίκων.
 Εντυπο στοιχείων οικογενειακής κατάστασης.Εντυπο στοιχείων οικογενειακής κατάστασης.
 Εντυπο στοιχείων πρώτης εκπαιδευτικής προσέγγισης (σχολικό ιστορικό),Εντυπο στοιχείων πρώτης εκπαιδευτικής προσέγγισης (σχολικό ιστορικό),
 Εντυπο της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕΔΔΥ ή του Εντυπο της Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ΚΕΔΔΥ ή του 

οποιουδήποτε διαγνωστικού φορέα του ΕΣΥ.οποιουδήποτε διαγνωστικού φορέα του ΕΣΥ.

32. ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ (1)32. ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ (1)
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 Εντυπο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).Εντυπο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).
 Εντυπο συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικής αγωγής.  Εντυπο συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικής αγωγής.  
 Εντυπο τακτικής παρακολούθησης φοίτησης.Εντυπο τακτικής παρακολούθησης φοίτησης.
 Εντυπο εκπαιδευτικής επίδοσης με συγκεκριμένους γενικούς και εξατομικευμένους Εντυπο εκπαιδευτικής επίδοσης με συγκεκριμένους γενικούς και εξατομικευμένους 

στόχους.στόχους.
 Εντυπο περιγραφικής αξιολόγησης στόχων και επίδοσης.Εντυπο περιγραφικής αξιολόγησης στόχων και επίδοσης.
 Εντυπο ωρολογίου προγράμματος.Εντυπο ωρολογίου προγράμματος.
 Εντυπο παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης ΕΠΕ.Εντυπο παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης ΕΠΕ.
 Εντυπο επιτροπής εξετάσεων  με απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις. Εντυπο επιτροπής εξετάσεων  με απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις. 
 Εντυπο παρατηρήσεων σχολικού συμβούλου γενικής και  ειδικής αγωγής.Εντυπο παρατηρήσεων σχολικού συμβούλου γενικής και  ειδικής αγωγής.

33. ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ (2)33. ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ (2)
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΜΕΑ.

 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΙ ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

34. ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ34. ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


