
Ένταξη, Φοίτηση 
 
Γ6/102357/01-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1319/τ. Β΄  
Α. Ένταξη- φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες στις 
συνήθεις σχολικές τάξεις της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  
1. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις συνήθεις σχολικές τάξεις 
προτείνεται από το Κ.Δ.Α.Υ. σε περιπτώσεις που: 
α) οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρές 
δυσκολίες και μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της συνηθισμένης σχολικής 
τάξης, εάν βοηθηθούν από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής σε περιοδική και προγραμματισμένη 
βάση  
β) οι μαθητές κατοικούν σε περιοχή που δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ειδικής αγωγής (ειδικό 
σχολείο, τμήμα ένταξης κτλ).  
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να διατίθεται, σε μόνιμη βάση, ένας εκπαιδευτικός ειδικής 
αγωγής  
2. Η φοίτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη της 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνοδεύεται με:  
α) προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
(ΕΕΠ) του μαθητή που σχεδιάζεται, αξιολογείται και τροποποιείται από το ΚΔΑΥ, σε 
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, τον εκπαιδευτικό ή τους εκπαιδευτικούς της 
τάξης του μαθητή, καθώς και με τους αρμόδιους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής 
αγωγής  
β) παροχή βοήθειας από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, που ορίζεται από το ΚΔΑΥ σε 
συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, σε περιοδική ή μόνιμη βάση, κατά 
περίπτωση. Η διάρκεια, ο τρόπος και τα μέσα στήριξης από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής 
ή από άλλο μέλος του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού , προτείνονται από το Κ.Δ.Α.Υ., το 
οποίο και εποπτεύει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με τους 
συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής.  
3. Ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εντάσσεται σε μία συνήθη 
σχολική τάξη δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τριών μαθητών. Στις συνήθεις σχολικές τάξεις 
που έχουν ενταχθεί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να μειώνεται ανάλογα ο 
συνολικός αριθμός των μαθητών. Τη συγκεκριμένη μείωση εισηγείται το οικείο Κ.ΔΑΥ. στην 
οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης  
4. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, ο οποίος στηρίζει μαθητές που είναι ενταγμένοι σε 
συνήθεις σχολικές τάξεις ή τμήματα ένταξης, εκτός από την εξατομικευμένη βοήθεια στους 
μαθητές, παρέχει συμβουλευτική στήριξη στον εκπαιδευτικό ή στους εκπαιδευτικούς της 
συνήθους σχολικής τάξης, στηρίζει και ενημερώνει τους γονείς των μαθητών για να επιτύχει 
τη συστηματική συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς και φροντίζει έτσι, ώστε να 
υλοποιείται αποτελεσματικά το ΕΕΠ.  
5. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν:  
α) στις συνήθεις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται στην επόμενη 
τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης και μόνο σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις, ύστερα από πι σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Α.Υ. και των γονέων ή κηδεμόνων, 
μπορεί ο μαθητής να παραμείνει στην ίδια τάξη.  
β) στις συνήθεις σχολικές τάξεις της δευτεροβάθμιας γενικής ή τεχνικής εκπαίδευσης 
προάγονται στην επόμενη τάξη όπως και οι υπόλοιποι μαθητές της συνήθους σχολικής τάξης 
και μπορούν να εξεταστούν, εφόσον το ζητήσουν κι όπου αυτό προβλέπεται, με π] διαδικασία 
που ορίζεται για την εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Β. Ένταξη- φοίτηση σε Τμήματα Ένταξης μέσα σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  
1. Η φοίτηση σε Τμήματα Ένταξης της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας γενικής ή 
τεχνικής εκπαίδευσης, προτείνεται από το Κ.Δ.Α.Υ και μετά από σχετικό αίτημα των γονέων ή 
κηδεμόνων σε περιπτώσεις που:  
α) οι μαθητές αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προκειμένου να 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του κανονικού σχολείου χρειάζονται συστηματική στήριξη 
από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για ορισμένες ώρες την ημέρα ή την εβδομάδα σε 
συγκεκριμένο χώρο  
β) οι μαθητές με σοβαρές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της περίπτωσης β) παρ.1, κεφ. Α΄ 



αυτής της απόφασης, όταν ο αριθμός των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
υπερβαίνει τους τρεις.  
 
Γ6/128/27-04-1990 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Εγγραφές - μετεγγραφές μαθητών με ειδικές ανάγκες  
Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,, η εγγραφή αποφοίτων του 
δημοτικού σχολείου στο Γυμνάσιο, γίνεται με την αποστολή υπηρεσιακώς, του απολυτηρίου 
στο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο υποδοχής που έχουν δηλώσει οι γονείς ή κηδεμόνες των 
μαθητών αυτών.  
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και από τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.).  
Επειδή όμως κρίνεται απαραίτητο το σχολείο υποδοχής να γνωρίζει περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με την σωματική και ψυχοπνευματική κατάσταση καθώς και την επίδοση του μαθητή 
που προέρχεται από Σ.Μ.Ε.Α. παρακαλούμε στο εξής ο τίτλος σπουδών που αποστέλλεται 
στο σχολείο υποδοχής να συνοδεύεται με ένα πλήρες ιστορικό του μαθητή με τα παραπάνω 
στοιχεία, που θα προέρχονται και από τον ατομικό του φάκελο.  
Επίσης να αποστέλλονται σε φωτοαντίγραφα η τελευταία ιατροπαιδαγωγική έκθεση που 
υπάρχει στον ίδιο ατομικό φάκελο του μαθητή, καθώς και η κάρτα υγείας και κάθε άλλη 
χρήσιμη πληροφορία περί της τυχόν ιδιαίτερης συμπεριφοράς ή θεραπευτικής αγωγής που 
ακολουθεί ο μαθητής.  
Τα ίδια στοιχεία θα αποστέλλονται και κατά την μετεγγραφή μαθητή με ειδικές ανάγκες.  
Τα στοιχεία αυτά θα διαβιβάζονται με απόρρητη αλληλογραφία. Η τήρηση του απορρήτου 
είναι ευθύνη όλων των εκπαιδευτικών και λοιπών υπαλλήλων των Σ.Μ.Ε.Α. που χειρίζονται 
τα στοιχεία αυτά για την πληρέστερη και ορθή υποβοήθηση και αντιμετώπιση των μαθητών 
με ειδικές ανάγκες (άρθρο 17 του νόμου 1143/1981).  
Τα γραφεία εκπαίδευσης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν έγκαιρα την παρούσα σε όλα τα 
σχολεία της περιφέρειάς τους.  
 
Γ6/407/18-04-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
1. Σύμφωνα με το άρθρο 1, του ανωτέρου νόμου “ Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης 
και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και 
κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.  
Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι:  
- Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.  
- Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, 
βαρήκοοι).  
- Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας.  
- Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας.  
- Έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία δυσαναγνωσία.  
- Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι 
παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.  
- Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκουν σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, 
αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή 
για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους.  
- Οι μαθητές για τους οποίους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και οι 
μαθητές, που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εμφανίζουν 
μειωμένη σχολική επίδοση, δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
2. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο του ως άνω νόμου, τα άτομα που έχουν ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία στο πλαίσιο των σκοπών της 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδιώκει 
ιδιαίτερα: α) την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, β) τη βελτίωση των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξη τους στο κοινό 
εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο,  
γ) την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, δ) 
την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.  
 


