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1. Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπ/θνχ έξγνπ ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξνζδηνξίζηε ζχληνκα 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ/ηεο Γ/ληή/ληξηαο ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία.  

Η. Γξαζηεξηφηεηεο φπσο,  ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ 

(αγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θ.ά.), ζε πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθψλ 

επηζθέςεσλ θαη αληαιιαγψλ κε ζρνιεία άιισλ πεξηνρψλ ή ρσξψλ. Αθφκε κπνξεί λα 

γίλεη πξνγξακκαηηζκφο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρνιηθψλ εθδειψζεσλ, 

πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ θάιπςε ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ξπζκνχ δηδαζθαιίαο ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, πξνγξακκαηηζκφο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο, πξνγξακκαηηζκφο γηα απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε 

επνπηηθά κέζα θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη ηέινο 

πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο θαη ηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα. (Λαΐλαο, 2000, ζει. 23). 

 

ΗΗ. Πξνγξακκαηηζκφο - απνινγηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (ΠΓ 201/1998) 

i. Απφ 1 έσο 10 επηεκβξίνπ γίλνληαη νη απαξαίηεηεο πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

εξγαζίεο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ ψζηε ζηηο 11 ηνπ ίδηνπ κήλα λα αξρίδεη απξφζθνπηα ε δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ, φπσο :  

ii. εκηλάξηα - ζπζθέςεηο κε ην ρνιηθφ χκβνπιν  

iii. πλεδξηάζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηελ θαηαλνκή ηάμεσλ φπνπ απηή δελ έρεη γίλεη απφ ηνλ Ηνχλην, 

ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ θιπ.  

iv. πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ζρνιηθφ 

ζπκβνχιην, ζρνιηθή επηηξνπή, δεκνηηθή επηηξνπή παηδείαο θ.α.) γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πηζαλψλ επηζθεπψλ, απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη γεληθά ηελ 

αληηκεηψπηζε δηδαθηεξηαθψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

v. Ρχζκηζε εθθξεκψλ ζεκάησλ εγγξαθψλ - κεηεγγξαθψλ, παξαιαβή βηβιίσλ  

vi. Οπνηαδήπνηε πξνπαξαζθεπαζηηθή εξγαζία  

 

2. Οη Γ/ληέο/ληξηεο  ζρνιηθψλ κνλάδσλ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά ζπγθξνχζεηο αλάκεζα 

ζηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζε επίπεδν αηφκσλ ή νκάδσλ. Πηζηεχεηε φηη 

ν/ε Γ/ληήο/ληξηα νθείιεη λα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ  θαη αλ 

λαη κε πνηνπο ηξφπνπο; 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ε πξφιεςή ηνπο. 

Όηαλ φκσο απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηφηε ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ ηερληθέο πνπ ν 

δηεπζπληήο/ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα δηεπζεηήζεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο.  

α) ε ηερληθή ηεο απνθπγήο κε αλαβνιή ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θπζηθφ 

δηαρσξηζκφ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ  

β) ε ηερληθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ, θαηά ηελ νπνία νη αληηκαρφκελεο πιεπξέο ππνρξεψλνληαη 

λα δερζνχλ κηα κέζε ιχζε  

γ) ε ηερληθή ηεο αληηπαξάζεζεο, θαηά ηελ νπνία έλα πξφζσπν κε αλαγλσξηζκέλν θχξνο 

θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο, ηηο θέξλεη ζε επαθή ψζηε λα αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία  
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δ) ε ηερληθή ηνπ νξγαλψλεηλ, θαηά ηελ νπνία αλαιχεηαη ε θχζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη νη 

ζπλζήθεο πνπ ηε δεκηνχξγεζαλ κε ζθνπφ λα γίλνπλ νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο θαιχηεξεο ζπλζήθεο πνπ ζα εμνκαιχλνπλ ηελ θαηάζηαζε  

ε) ε ρξήζε εμνπζίαο, θαηά ηελ νπνία ν δηεπζπληήο επηβάιιεη ζηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο 

ηε δηαθνπή ηεο ζχγθξνπζεο. (αΐηεο, 2002, ζει. 228). 

 

3. Σηελ Α΄ ηάμε ελφο Γεκ. Σρνιείνπ εγγξάθεθαλ 25 καζεηέο. Απφ απηνχο 4 είλαη 

καζεηέο κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, ζχκθσλα κε επίζεκε δηάγλσζε 

Ιαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ ή ΚΔΓΓΥ. Μπνξεί λα δεηεζεί κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο;  

 
(Ν. 3699/ΦΔΚ 199 τ.Α΄/ 2-10-2008, αρθ. 6, παρ. 1γββ) 

 

 
(Υ.Α. ΦΔΚ 1319, τ. Β΄/10-10-2002, Α3). 

 
 

4. Υπνζηεξίδεηαη φηη βαζηθφ κέιεκα ηνπ/ηεο Γ/ληή/ληξηαο, ν/ε νπνίνο/α πξνζπαζεί 

λα θάλεη ηνπ ζρνιείν ηνπ/ηεο απνηειεζκαηηθφ, είλαη ε δηακφξθσζε ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Αλαθέξαηε ζχληνκα πσο ζα κπνξνχζαηε λα ζπκβάιεηε ζηε 

δηακφξθσζε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 

ηνπνζεηεζείηε σο Γ/ληήο/ληξηα.  

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεπζπληή πνπ πξνσζνχλ έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα είλαη 

ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, ε ζηαζεξή ηνπ 

απνδνηηθφηεηα, ψζηε λα απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, ε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

θαηαλνεί ηηο αλάγθεο θαη λα παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ζηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ, ψζηε λα μεπεξλνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα, ε ηθαλνπνίεζε 

βαζηθψλ ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (π.ρ. ηεο αλαγλψξηζεο) θαη ε 

παξφηξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ (αίηεο, Υ., 2002, ζ. 

142).  

 

5. Ο/ε Γ/ληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ επηθνηλσλεί θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν κε ηνπο 

εθπ/θνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Αλαθέξαηε ζχληνκα ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

πξνσζήζεηε κηα θαιή επηθνηλσλία αλάκεζα ζε εζάο θαη ηνπο εθπ/θνχο ηνπ ζρνιείνπ, 

ην νπνίν ζα δηεπζχλεηε.  

πδεηψ κε ηνπο εθπ/θνχο, ελεκεξψλνκαη γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, ηνπο αθνχσ, ηνπο ζπκπαξαζηέθνκαη θαη ηνπο ελζαξξχλσ.  

Απνθεχγσ λα ηνλίδσ ηα ιάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ελψ ηνπο βνεζψ λα ηα δηνξζψζνπλ.  

Δίκαη άλεηνο/ε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα λα αηζζάλνληαη άλεηα θη εθείλνη.  

Ζ επηθνηλσλία καο έρεη ηε κνξθή πξφηαζεο, παξάθιεζεο ή ζπκβνπιήο θαη φρη εληνιήο ή 

δηαηαγήο.  
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 6. Πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη ελέξγεηεο, ψζηε λα δεηεζεί 

παξάιιειε ζηήξημε γηα καζεηή/ηξηα κε Δ.Δ.Α.  

«Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα θνηηνχλ: 

β) Σε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ, κε παξάιιειε ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε, από 

εθπαηδεπηηθνύο ΕΑΕ, όηαλ απηό επηβάιιεηαη από ην είδνο θαη ην βαζκό ησλ εηδηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ. Η παξάιιειε ζηήξημε παξέρεηαη ζε καζεηέο πνπ κπνξνύλ κε 

θαηάιιειε αηνκηθή ππνζηήξημε λα παξαθνινπζήζνπλ ην αλαιπηηθό εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα ηεο ηάμεο, ζε καζεηέο κε ζνβαξόηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο όηαλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπο δελ ππάξρεη άιιν πιαίζην ΕΑΕ (εηδηθό ζρνιείν, ηκήκα έληα-μεο) ή όηαλ ε 

παξάιιειε ζηήξημε θαζίζηαηαη απαξαίηεηε - βάζεη ηεο γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΕΔΔΥ - 

εμαηηίαο ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο αλαγθώλ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε 

ζηήξημε από εηδηθό εθπαηδεπηηθό κπνξεί λα γίλεηαη ζε κόληκε θαη πξν-γξακκαηηζκέλε 

βάζε. Τελ παξάιιειε ζηήξημε εηζεγείηαη απνθιεηζηηθά ην νηθείν ΚΕΔΔΥ ην νπνίν κε 

γξαπηή γλσκάηεπζή ηνπ θαζνξίδεη ηηο ώξεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαηά πεξίπησζε. Οη 

αηηήζεηο γηα παξάιιειε ζηήξημε ππνβάιινληαη ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη κέζσ 

ηεο νηθείαο δηεύζπλζεο εθπαίδεπζεο δηαβηβάδνληαη ζηε Δηεύζπλζε ΕΑΕ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα έγθξηζε θαη πξνγξακκαηηζκό εθηέιεζεο. Ο 

ρξόλνο ππνβνιήο αηηήζεσλ παξάιιειεο ζηήξημεο νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία 

εγγξαθήο ζην ζρνιείν κέρξη ηελ 20ή Οθησβξίνπ θάζε ζρνιηθνύ έηνπο». ». (Ν. 3699, 

Άξζ.6, παξ. 1β) 

 

7. Έλαο εθπ/θφο ή κηα νκάδα εθπ/θψλ ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν δηεπζχλεηε ζέηεη έλα 

ζέκα /πξφβιεκα θαη ζαο δεηά λα θαιέζεηε ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ γηα λα ην 

ζπδεηήζεη. Πφηε ζα κπνξνχζαηε λα αξλεζείηε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία; 

i. Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπλεδξηάδεη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηεο 

πεξίπησζεο Σ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1566/85 θαη ηα ζρεηηθά πξαθηηθά 

θαηαρσξνχληαη ζην αληίζηνηρν βηβιίν, φπνπ ππνγξάθνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. 

Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία θαη δεζκεχνπλ θαη φζνπο 

κεηνςεθνχλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ- 

Γηεπζπληή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαη ησλ θνηλψλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζρνιείσλ.  

ii. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξνχλ 

λα αληηζηξαηεχνληαη ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο.  

(ΠΓ 201/1998, αξζ.13, 1) 

 

8. Φξεηάδεηαη λα επηθνηλσλεί άκεζα ν/ε Γ/ληήο/ληξηα κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

ην νπνίν δηεπζχλεη; Αλ λαη αλαθέξαηε ελδεηθηηθά ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ελδεδεηγκέλνπο 

ηξφπνπο άκεζεο επηθνηλσλίαο ηνπ/ηεο Γ/ληή/ληξηαο κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.  

Ζ άκεζε επηθνηλσλία δηεπζπληή – καζεηή αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο ζηηο πξσηλέο 

αλαθνηλψζεηο θαη πξέπεη λα γίλεηαη ζε πλεύκα θαηαλόεζεο, δηθαηνζύλεο, αμηνθξαηίαο, 

επγέλεηαο θαη εθηίκεζεο. 

- Αληηκεησπίδεη πεξίπινθεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο κε ςπρξαηκία 

θαη δηάινγν. 

- Αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πεηζαξρίαο κε δηαθξηηηθόηεηα θαη επαηζζεζία, ώζηε λα κε 

δηαηαξάζζεηαη ην ζρνιηθό θιίκα. 

- Επαηζζεηνπνηεί ηνπο καζεηέο κε νκηιίεο εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε ζέκαηα 

αγσγήο πγείαο, πεξηβάιινληνο, θαηαλαισηή, θ.ά θαη άιισλ θαηλνηόκσλ δξάζεσλ. 
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9. Πνηεο είλαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη ελέξγεηεο, ψζηε λα δεηεζεί γηα 

έλαλ καζεηή «δηδαζθαιία ζην ζπίηη». 

• Όηαλ ε θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ζηα ζρνιεία ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ή ζηα ηκήκαηα έληαμεο, ιφγσ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο, ε εθπαίδεπ-ζε ησλ καζεηψλ απηψλ παξέρεηαη: 

• γ) Με δηδαζθαιία ζην ζπίηη, φηαλ απηή θξίλεηαη αλαγθαία, γηα ζνβαξά 

βξαρπρξφληα ή ρξφληα πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηε 

κεηαθίλεζε θαη θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. Ζ έγθξηζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηεπζπληή 

εθπαίδεπζεο ηεο αληίζηνηρεο βαζκίδαο ζηελ νπνία θνηηά ν καζεηήο, θαηφπηλ 

αηηηνινγεκέλεο πξφζθαηεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε 

δηάξθεηα επηβεβιεκέλεο παξακνλήο ζην ζπίηη. Ζ γλσκάηεπζε απηή παξέρεηαη 

απφ δεκφζηα ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ή δεκφζηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 

Οη πξναγσγηθέο ή απνιπηήξηεο εμεηάζεηο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαη' 

ηδίαλ δηδαρζέλησλ. ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην ζχζηεκα ηεο ηειε-εθπαίδεπζεο. 

    (Ν. 3699, Άξζ. 6, παξ. 4γ) 

 

10. Η θαιή ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη γνλέσλ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. Αλαθέξαηε ηξφπνπο,  κε ηνπο νπνίνπο, σο 

Γ/ληήο/ληξηα,  ζα πξνσζήζεηε κηα ηέηνηα επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. 

πκκεηέρσ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη θξνληίδσ γηα 

ηε λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ. 

• Γηαηεξψ  θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη επηδηψθσ ηηο απφ θνηλνχ 

ζπλεδξηάζεηο. 

• Αθνχσ κε πξνζνρή ηηο πξνηάζεηο θαη ηδέεο ησλ γνλέσλ θαη ηηο κεηαθέξσ ζην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ γηα ζπδήηεζε. 

• Δλεκεξψλσ ηνπο γνλείο γηα ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηα κέζα 

δηδαζθαιίαο θαη άιιεο αλάγθεο, ψζηε λα επηδηψμνπλ απφ θνηλνχ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο ηελ θάιπςε ηνπο. 

• Εεηψ ηε κεζνιάβεζε ηνπ ζπιιφγνπ ζε πεξηπηψζεηο κε ζπλεξγάζηκσλ γνλέσλ. 

• Δπηδηψθσ ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο αιινδαπψλ 

καζεηψλ θαη ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

αληηκεηψπηζεο ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ. 

• Δμαζθαιίδσ ηελ ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. 

• Οξγαλψλσ ζε ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ελεκεξσηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο γηα πξαθηηθά ζέκαηα (καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλαβάζκηζε 

ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ, απφθηεζε πνιππνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο απφ ηνπο 

γνλείο θ.ά.). 

• Καζηεξψλσ ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπγθεληξψζεηο, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη νη γνλείο 

γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά θαη νη γνλείο λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θ.η.ι. 

 

 

 

 

 



 5 

11. Ο/ε Γ/ληήο ληξηα ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

ην δηνηθεηηθφ ηνπ Πξντζηάκελν θαη ην Σρνιηθφ Σχκβνπιν. Αλαθέξαηε, 

ελδεηθηηθά,  πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο εζείο, σο Γ/ληήο/ληξηα, ζα δεηνχζαηε 

επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία καδί ηνπο.  

- Δπηθνηλσλψ  κε ηνλ Πξντζηάκελν,  γηα δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

δηνίθεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

- Απεπζχλνκαη ζηνλ Πξντζηάκελν/ρνιηθφ χκβνπιν,  φηαλ ζέκαηα-πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην ζρνιείν έρνπλ μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν κνπ. 

- Δλεκεξψλσ ηνλ Πξντζηάκελν γηα ειιείςεηο ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, γηα 

πξνβιήκαηα θηηξηαθήο θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη γηα ζνβαξά δεηήκαηα 

πγεηνλνκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ. 

- Γηαηεξψ  έγγξαθε επηθνηλσλία κε ηνλ Πξντζηάκελν,  γηα ππεξεζηαθέο ππνζέζεηο, 

παξνρή νδεγηψλ, αηηεκάησλ, ψζηε λα παξαρζνχλ έλλνκα απνηειέζκαηα. 

- Δπηθνηλσλψ  θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Πξντζηάκελν θαη ην ρνιηθφ 

χκβνπιν,  πξνσζψληαο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

θαη ηνπο γνλείο. 

- Δλεκεξψλσ ηνλ Πξντζηάκελν θαη ην ρνιηθφ χκβνπιν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κνξθσηηθψλ ή άιισλ πνιηηηζηηθψλ επηζθέςεσλ ζε ρψξνπο ηζηνξηθήο θαη 

πνιηηηζηηθήο αλαθνξάο αιιά θαη ζε παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. 

- Δπηθνηλσλψ θαη ζπλεξγάδνκαη κε ην ρνιηθφ χκβνπιν,  γηα ηελ 

πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ.  

 

12. Μαζεηήο κε Δηδ. Δθπ. Αλάγθεο θνηηά ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπ, ρσξίο 

παξάιιειε ζηήξημε απφ ην ΥΠΓΒΜΘ. Ο ελ ιφγσ καζεηήο έρεη δηάγλσζε απφ 

αλαγλσξηζκέλν Ιαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη έρεη 

δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Η δαζθάια ηεο ηάμεο ηνπ θαη νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ δηαδηθαζία, 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε παξάιιειε ζηήξημε ηνπ ελ ιφγσ καζεηή είλαη απαξαίηεηε! 

Ννκίδεηε φηη κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα άιιε ιχζε θαη θάησ απφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο; 

    Ζ παξάιιειε ζηήξημε ησλ απηηζηηθψλ καζεηψλ κπνξεί επίζεο λα πινπνηείηαη θαη 

απφ εηδηθφ βνεζφ πνπ εηζεγείηαη θαη δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή, θαηφπηλ 

ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ. 

   (Ν. 3699, άξζ. 7, παξ. 4 γ  

 

Δγθχθιηνο    666061 Γ6/14-06-2011 ηνπ ΤΠΓΒΜΘ:    

«χκθσλα κε ην άξζξν 7 § 4 εδαθ, γ',  Ζ Παξάιιειε ζηήξημε ησλ απηηζηηθψλ 

καζεηψλ κπνξεί λα πινπνηείηαη θαη απφ εηδηθφ βνεζφ πνπ εηζεγείηαη θαη δηαζέηεη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ Γηεπζπληή ηεο ρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ" . 

Απαξαίηεηεο  πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ησλ 

απηηζηηθψλ καζεηψλ απφ εηδηθφ βνεζφ ( ηδηψηε) είλαη: 

1. Γλσκάηεπζε θαη πξφηαζε παξνρήο; παξάιιειεο ζηήξημεο απφ ην νηθείν ΚΔΓΓΤ,  

δειαδή ην ΚΔΓΓΤ ηεο πεξηνρήο ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο ηνπ καζεηή ( άξζξν 6 § 1 

εδαθ, β' ηνπ v.3699/2008 «ηεv παξάιιειε ζηήξημε εηζεγείηαη απνθιεηζηηθά ην νηθείν 

ΚΔΓΓΤ» 

2. Αίηεζε ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα πξνο ηε Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ. 

3. Βηνγξαθηθφ θαη Πνηληθφ Μεηξψν ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

καζεηή ληα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδησηηθήο; παξάιιειεο ζηήξημεο. 
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4. χκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ θνίηεζεο θαη ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ. 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν δελ ηίζεηαη πξνζεζκία γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

ηδησηηθήο παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ν Γηεπζπληή; ηνπ ρνιείνπ ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεί ηελ χπαξμε ηνπ ηδηψηε εηδηθνχ βνεζνχ ζηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο πνπ 

ππάγεηαη ην ζρνιείν θνίηεζεο ηνπ καζεηή. 

Πξνζνρή!. 

Ο εηδηθφο; βνεζφο πνπ εηζεγείηαη θαη δηαζέηεη ε νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή πξνβιέπεηαη 

απφ ην λφκν κφλν γηα ηνπο απηηζηηθνχο καζεηέο, δελ πξνβιέπεηαη γηα άιιεο 

πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο θαη εηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ νχηε γηα ηε βνήζεηα 

καζεηψλ πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη . 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζηήξημε παξέρεηαη κφλν απφ εθπαηδεπηηθφ ή εηδηθφ 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ( εγθχθιηνο αξηζκ πνση, 

61660/Γ6/31-0S-2011). 

 

13. Σε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ ζαο μεθηλά λα θνηηά καζεηήο κε ζνβαξά θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, πνπ ηνλ θάλνπλ λα κελ κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί. Τη ζα 

πξνηείλαηε ζηνπο γνλείο ηνπ καζεηή θαη πνηεο ελέξγεηεο ζα θάλαηε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιπλζεί ν ελ ιφγσ καζεηήο; 

«Μαζεηέο πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη θνηηνχλ ή ζε απηνηειείο ΜΔΑΔ ή ζε 

ζρνιεία ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ή ζε ΣΔ κε ηελ αλάινγε ζηήξημε θαη ηελ παξνπζία 

Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΒΠ), αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπο 

θαη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ απηή» (Ν. 3699, αξζ. 6, 

παξ. 2) 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζηήξημεο απφ Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ απαηηνχληαη: 

- Αίηεζε ηνπ γνλέα 

- Βεβαίσζε θνίηεζεο ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν 

- Γλσκάηεπζε ΚΔΓΓΤ ή ΗΠΓ ή Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

61660 / Γ6 / 31-05-2011 Δγκύκλιο τοσ ΥΠΓΒΜΘ,  Γ/νση Διδ. Αγωγής 

 Β. ηήξημε ζε καζεηέο πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη 

Γηα  ηνπο καζεηέο πνπ απηνεμππεξεηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6§2 ηνπ λ. 

3699/2008 πξνβιέπνπλ ηε ζηήξημε απφ εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ( E.B.Π). 

Ζ αίηεζε γηα έγθξηζε θαη παξνρή ζηήξημεο απφ Δ.Β.Π. ζε καζεηέο πνπ δελ 

απηνεμππεξεηνχληαη ππνβάιιεηαη ζην ζρνιείν θνίηεζεο ηνπ καζεηή απφ ηνλ γνλέα ή 

θεδεκφλα ηνπ ην δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία Δγγξαθήο έσο θαη ηελ 31ε Ηνπιίνπ 

2011, εθηφο αλ ε αλάγθε ληα ζηήξημε απφ Δ.Β.Π. πξνθχςεη κεηά ηελ αλσηέξσ 

πξνζεζκία. 

Με ηελ αίηεζή ηνπ γηα παξνρή ζηήξημεο απφ Δ.Β.Π., ν γνλέαο ζπλππνβάιιεη 

γλσκάηεπζε απφ ην νηθείν ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ή απφ πηζηνπνηεκέλν Ηαηξνπαηδαλσγηθφ 

Κέληξν ή απφ δεκφζηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 

Οη αλσηέξσ αηηήζεη; θαζψο θαη βεβαηψζεηο εγγξαθήο ή Φνίηεζεο, δηαβηβάδνληαη απφ 

ηε Γ/λζε ηνπ ζρνιείνπ ζηε Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. κέζσ ηεο  

αληίζηνηρεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

Ζ ζηήξημε ησλ καζεηψλ πνπ δελ απηνεμππεξεηνχληαη παξέρεηαη κφλν απφ εηδηθφ 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ην ΤΠ.Δ.Π.Θ., ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

Γελ δχλαηαη λα εγθξηζεί γηα ηνλ ίδην καζεηή ηαπηφρξνλα ε παξνρή παξάιιειε; 
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ζηήξημεο απφ εθπαηδεπηηθνχο; θαη ζηήξημεο  Δ.Β.Π. 

ε πεξίπησζε πνπ ζην ίδην ζρνιείν εγθξηζεί ζηήξημε κε εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

Γηα δχν καζεηέο ηφηε ην ΚΔΓΓΤ κε εηζήγεζή ηνπ ζα κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ απηψλ απφ έλαλ εηδηθφ Βνεζφ. 

 
14. Τν έξγν ηνπ/ηεο Γ/ληή/ληξηαο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη θαη δηνηθεηηθφ. 

Αλαθέξαηε ζχληνκα βαζηθά δηνηθεηηθά θαζήθνληα ηνπ/ηεο Γ/ληή/ληξηαο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Ο/ε  Γ/ληήο/ληξηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηελ «εθηέιεζε δηνηεθεηηθήο 

εξγζίαο, πνπ επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ  

- ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ βηβιίσλ ηνπ ζρνιείνπ 

- δηεθπεξαίσζε ηεο ππεξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ 

- πξνκήζεηα αλαιψζηκνπ πιηθνχ 

- αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ 

- θαηαλνκή ηάμεσλ 

- θαηαλνκή εμσδηδαθηηθνχ έξγνπ 

- θξνληίδα γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ 

- κέξηκλα γηα ηελ θαιή ρξήζε, ζπληήξεζε θαη αζθαιή απνζήθεπζε ηνπ 

ζρνιηθνχ εμνπιηζκνχ» (Σχπαο, 1999: 293). 

 

15. Ο ζχιινγνο γνλέσλ θαη νξηζκέλνη εθπ/θνί ηνπ ζρνιείνπ ζαο επηζπκνχλ ηελ 

ίδξπζε Τκήκαηνο Έληαμεο ζην ζρνιείν πνπ δηεπζχλεηε. Πνηεο είλαη νη 

πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο ηνπ Τ.Δ.; 

Γηα ηελ ίδξπζε ΣΔ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηξεηο 

καζεηέο θαη ζρεηηθή πξφηαζε απφ δηαγλσζηηθή ππεξεζία. 

(Ν. 3699, αξζ 6, παξ. 1, γ, αα) 

Πξνεγείηαη ζρεηηθή εγθχθιηνο ηνπ  ΤΠΓΒΜΘ 

Γηαδηθαζίεο πξφηαζεο ίδξπζεο Σ.Δ., ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο 

• Ο Γ/ληήο ηνπ ζρνιείνπ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηε 

ζρεηηθή εγθχθιην, πξνο ελεκέξσζε. 

• Ο θάζε εθπ/θφο δηεξεπλά θαη θαηαγξάθεη ηηο ε.ε.α. ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο ηνπ 

θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε, ηελ νπνία θαη ππνβάιιεη ζην Γ/ληή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

• Ο Γ/ληήο ζπληάζζεη θνηλή θαηάζηαζε γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία Σ.Δ. 

• Οη γνλείο ησλ καζεηψλ απηψλ ελεκεξψλνληαη θαη θαινχληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. Τπνγξάθνπλ ζρεηηθή 

ππεχζπλε δήισζε. 

• Αθνινπζεί ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ζέκα: «Πξφηαζε 

ίδξπζεο Σ.Δ.», ν νπνίνο απνξξίπηεη ή απνδέρεηαη ηελ πξφηαζε (αξθεί απιή 

πιεηνςεθία). 

• ε πεξίπησζε απνδνρήο ην πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ ζπιιφγνπ πξνσζείηαη 

ζην νηθείν γξαθείν ή ηε Γ/λζε εθπ/ζεο. 

Καηά ηε ζχληαμε ησλ εηζεγήζεσλ γηα ίδξπζε Σ.Δ. ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε:  

• Ο αξηζκφο ησλ πξνο θνίηεζε καζεηψλ (ηνπιάρηζηνλ 3 κε δηάγλσζε). 

• Ζ δπλαηφηεηα ζηέγαζεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο ίδξπζεο Σ.Δ. 

• Ζ βνχιεζε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ. 
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• Οη απφςεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ (θαηαηίζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ). 

 

16. Καηά ηε ζχληαμε ηνπ Ωξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ πξνηείλνληαη απφ εθπ/θνχο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν δηεπζχλεηε, ηα αθφινπζα: 

- Τν κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Γιψζζαο, ησλ Αγγιηθψλ, ηεο 

Μειέηεο θαη ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ λα γίλνληαη ζε ζπλερφκελα δίσξα.   

- Τν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο λα δηδάζθεηαη ζηελ Α΄ ηάμε απφ ην δάζθαιν 

ηεο ηάμεο, εθφζνλ δελ επαξθνχλ νη δηαζέζηκεο ψξεο ηνπ εθπ/θνχ 

Μνπζηθήο αγσγήο.  

- Τν κάζεκα Αηζζεηηθήο Αγσγήο λα δηρνηνκεζεί  ζηελ Β΄ ηάμε ζε 

Μνπζηθή, ε νπνία λα γίλεηαη απφ ην  Μνπζηθφ θαη ζηα άιια αληηθείκελα 

ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, ηα νπνία λα γίλνληαη απφ ην δάζθαιν ηεο ηάμεο.  

- Τν κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο λα γίλεηαη ζηελ Β΄ ηάμε κηα ψξα απφ ην 

δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη κηα ψξα απφ Γπκλαζηή. 

Σε πνηεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο ζα ζπκθσλνχζαηε θαη θάησ απφ 

πνηεο πξνυπνζέζεηο; 
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(Φ.12/570/67123/Γ1/14-6-2011 Δγθ. ηνπ ΤΠΓΒΜΘ) 

 

 

17. Αιινδαπφο καζεηήο κε αλεπαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ρακειή 

ζρνιηθή επίδνζε επηζπκεί λα θνηηήζεη ζην Τ.Δ. ηνπ ζρνιείνπ ζαο. Πξέπεη λα γίλεη 

δεθηφο; 

«ηελ θαηεγνξία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ 

εκπίπηνπλ νη καζεηέο κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε πνπ ζπλδέεηαη αηηησδψο κε 

εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο». 

(Ν. 3699, αξζ 3, παξ. 1) 

 

 

18. Δθπ/θφο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηείηε σο Γ/ληήο/ληξηα ζαο πιεξνθνξεί 

φηη κηα καζήηξηα ηεο ηάμεο ηνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Πσο ζα αληηκεησπίζεηε ην ελ ιφγσ πξφβιεκα; 

«Όηαλ καζεηήο απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα θαη νη γνλείο ή ν θεδεκφλαο ηνπο δελ 

επηθνηλσλνχλ κε ην ζρνιείν, παξ' φιεο ηηο εηδνπνηήζεηο, αλαδεηείηαη ε νηθνγέλεηά ηνπ 

κέζσ ηεο δεκνηηθήο ή αζηπλνκηθήο αξρήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαδήηεζε δελ 

θέξεη απνηέιεζκα, αλαθέξεηαη ε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν, 

ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε έγγξαθα. Ο 

Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Π.Δ. αλαδεηεί ην καζεηή ζε φια ηα 

ζρνιεία ηνπ λνκνχ. Όηαλ θαη απηή ε ελέξγεηα δελ θέξεη απνηέιεζκα ν Πξντζηάκελνο 

ππνβάιιεη ζρεηηθή αλαθνξά ζηε Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ. ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε, ε νπνία πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε. Ζ 

αλαδήηεζε ζε φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο γίλεηαη απφ ηε Γ/λζε πνπδψλ Π.Δ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζλ. Παηδείαο θαη ζξεζθεπκάησλ» (Π.Γ. 201/1998, αξζ.11, παξ 2 ηη).   

 

19. Έλαο καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Οη γνλείο ηνπ ελεκεξψλνληαη απφ ην 

δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη πξνηείλνπλ λα έξρεηαη ζην ζρνιείν κηα θπξία πνπ ηνλ 

βνεζά θαη ηνλ πξνζέρεη θαη ζην ζπίηη, λα ηνλ βνεζά θαη κέζα ζηελ ηάμε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Θα κπνξνχζαηε λα ζπκθσλήζεηε ζε κηα ηέηνηα 

πξφηαζε θαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο; 
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(Φ.12/570/67123/Γ1/14-6-2011 Δγθ. ηνπ ΤΠΓΒΜΘ) 

i. ηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ πξαγκαηνπνηνχληαη 

επηζθέςεηο θαη εθδειψζεηο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θιηκαθίσλ ή κεκνλσκέλσλ 

θαιιηηερλψλ κνπζηθήο, ζεάηξνπ, ρνξνχ, εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη άιισλ 

πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ ή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ θαινχληαη απφ ζρνιείν ή 

ηελ ηάμε. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο εληάζζνληαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ 

ηνπ ζρνιείνπ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Π.Γ. 201/98, αξζ. 13, παξ. 4).  

20. Δθπαηδεπηηθφο ηνπ ζρνιείνπ ζαο πξνηείλεη ηε θνίηεζε καζεηή ζην Τ.Δ. Οη 

γνλείο ηνπ καζεηή επηζπκνχλ ηε θνίηεζή ηνπ ζην Τ.Δ., φκσο ν  καζεηήο δελ έρεη 

ζρεηηθή δηάγλσζε απφ ΚΔΓΓΥ ή Ιαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν. Ο εθπ/θφο ηνπ Τ.Δ. 

δηζηάδεη λα ηνλ δερηεί. Πνηα ζα ήηαλ ε δηθή ζαο ζέζε; 

«ε θακηά πεξίπησζε δελ απνθιείεηαη καζεηήο απφ ην Σ.Δ., αλ νη γνλείο ηνπ 

επηζπκνχλ ηε θνίηεζε ηνπ ζε απηφ αθφκα θη αλ θαη δελ έρεη δηάγλσζε απφ ηηο 

αξκφδηεο δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αξθεί ζρεηηθή εηζήγεζε 

απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν εηδηθήο αγσγήο». 

(Τ.Α. ΦΔΚ 449/η.Β/3-4-2007, 27922/Γ6/Δθπαηδεπηηθνί Σ.Δ. 2) 

 

21. Δθπ/θφο ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν δηεπζχλεηε, απνπζηάδεη κε άδεηα γηα δπν 

βδνκάδεο θαη είλαη δχζθνιν λα αλαπιεξσζεί. Σην ζρνιείν ζαο ιεηηνπξγεί Τ.Δ. κε 

κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ. Ο εθπ/θφο ηνπ Τ.Δ. είλαη πξφζπκνο λα αληηθαηαζηήζεη ην 

ζπλάδειθν πνπ απνπζηάδεη. Πνηα ζα είλαη ε δηθή ζαο ζέζε; 

Οη Γ/ληέο ησλ ζρνιείσλ «κεξηκλνχλ γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ΣΔ, δελ 

απαζρνινχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηψλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ 

αλαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ εηδηθήο 

αγσγήο». (Τπ. Απ., ΦΔΚ 449, 3-4-2007) 

22. Λφγσ πνιπήκεξεο απεξγίαο ησλ ππαιιήισλ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, κε 

ζπλέπεηα ηε ζπζζψξεπζε ζθνππηδηψλ ζε θάδνπο έμσ απφ ην ζρνιείν ζαο, ν 

ζχιινγνο γνλέσλ πξνηείλεη λα δεηήζεηε απφ ην Γήκαξρν λα απνθαζίζεη ηε 

δηαθνπή ησλ καζεκάησλ γηα ιίγεο κέξεο, ψζηε λα κε δηαθηλδπλεχζεη ε πγεία ησλ 

καζεηψλ. Πνηεο ζα ήηαλ νη δηθέο ζαο ελέξγεηεο; 

«1. Σα καζήκαηα ζηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπ/ζεο κπνξνχλ λα δηαθνπνχλ κέρξη 

δεθαπέληε εξγάζηκεο εκέξεο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο γηα αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ αλαγθψλ θαη απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ ή ηνπ νηθείνπ 

Ννκάξρε αλ ηα παξαπάλσ αθνξνχλ κεκνλσκέλν λνκφ.  
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2. Γηαθνπή καζεκάησλ πέξαλ ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη γηα ηηο 

παξαπάλσ αηηίεο, είηε αθνξά ζρνιεία κηαο πεξηνρήο είηε νιφθιεξεο ηεο ρψξαο, 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηα ζρνιεία δελ ιεηηνπξγήζνπλ γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, κπνξεί λα παξαηαζεί 

γηα αληίζηνηρν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην δηδαθηηθφ έηνο κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο» (ΠΓ 201/1998, αξζ. 5) 

 

23. Σαο ηειεθσλεί γνλέαο θαη ζαο ξσηά πνηα είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη 

λα πξνζθνκίζεη, πξνθεηκέλνπ λα εγγξάςεη ην παηδί ηνπ ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ 

ζρνιείνπ, ην νπνίν δηεπζχλεηε. Τη ζα ηνπ απαληήζεηε; 

« Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Α' ηάμε απαηηνχληαη:  

α. Πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπ καζεηή ζηα 

νηθεία κεηξψα ή δεκνηνιφγηα, ην νπνίν εθδίδεηαη ην ηειεπηαίν πξηλ απφ ηελ εγγξαθή 

ηξίκελν θαη ζην νπνίν αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ε εκεξνκελία 

γέλλεζεο. 

β. Δπίδεημε ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο ηνπ καζεηή, ή πξνζθφκηζε άιινπ ζηνηρείνπ, ζην 

νπνίν θαίλεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ νδνληνινγηθήο εμέηαζεο. 

δ. Απνδεηθηηθφ ζηνηρείν απφ ην νπνίν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, 

θαίλεηαη ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ καζεηή» (ΠΓ 201/98, αξζ. 7, παξ. 3).  

24. Σηελ Α΄ Τάμε ηνπ  ζρνιείνπ πνπ δηεπζχλεηε έξρεηαη λα εγγξαθεί  ν καζεηήο 

Α.Κ.,  ν νπνίνο έρεη γλσκάηεπζε απφ ΚΔΓΓΥ πνπ πξνηείλεη ηε θνίηεζή ηνπ ζε 

Δηδηθφ Σρνιείν θαη γλσκάηεπζε Ιαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ πνπ πξνηείλεη ηε 

θνίηεζή ηνπ ζε γεληθφ ζρνιείν, κε παξάιιειε ζηήξημε. Οη γνλείο ηνπ επηζπκνχλ 

λα αθνινπζήζνπλ ηελ πξφηαζή ηνπ Ιαηξνπαηδαγσγηθνχ θέληξνπ θαη λα δεηήζνπλ 

παξάιιειε ζηήξημε. Μπνξνχλ λα ην θάλνπλ θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο; 

«Σελ παξάιιειε ζηήξημε εηζεγείηαη απνθιεηζηηθά ην νηθείν ΚΔΓΓΤ ην νπνίν κε 

γξαπηή γλσκάηεπζή ηνπ θαζνξίδεη ηηο ψξεο παξάιιειεο ζηήξημεο θαηά πεξίπησζε». 

(Ν. 3699, Άξζξν 6, παξ. 1β) 

«Όηαλ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ κεηαμχ ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ 

ΗΠΓ γηα ηνλ ίδην καζεηή, νη γνλείο έρνπλ δηθαίσκα πξνζθπγήο ζε πεληακειή 

Γεπηεξνβάζκηα ΔΓΔΑ, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο. Ζ Δπηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ: έλαλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν ΔΑΔ ηεο 

αληίζηνηρεο Βαζκίδαο σο ζπληνληζηή, έλαλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν γεληθήο εθπαίδεπζεο 

ηεο αληί-ζηνηρεο βαζκίδαο (γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε εηδηθφηεηαο 

Φηινιφγσλ), έλαλ ςπρνιφγν ηνπ θιάδνπ ΠΔ 23, έλαλ ινγνζεξαπεπηή ηνπ θιάδνπ ΠΔ 

21 ή ΠΔ 26 θαη έλαλ εθπαηδεπηηθφ ΔΑΔ γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο ή πξσηνβάζκηαο ή 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαηά πεξίπησζε. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή κπνξεί λα 

επηιέμεη θαη έλαλ εκπεηξνγλψκνλα, ν νπνίνο γλσκνδνηεί ελψπηνλ ηεο πεληακεινχο 

ΔΓΔΑ ρσξίο δηθαί-σκα ςήθνπ κε ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην Γεκφζην θαη 

είλαη ίζε κε ηελ ακνηβή ηνπ εθάζηνηε κέινπο ηεο πεληακεινχο δεπηεξνβάζκηαο 

ΔΓΔΑ, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ απφθαζε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο ΔΓΔΑ είλαη νξηζηηθή. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηάζηαζε 

απφςεσλ κεηαμχ ησλ γλσκαηεχζεσλ ησλ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ ΗΠΓ γηα ηνλ ίδην καζεηή 

θαη νη γνλείο δελ πξνζθχγνπλ ζηελ πεληακειή Γεπηεξνβάζκηα ΔΓΔΑ, ππεξηζρχεη ε 

γλσκάηεπζε ησλ ΚΔΓΓΤ.». 

(Ν. 3699, Άξζξν 5,  παξ. 4) 
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25. Πξνάγνληαη/απνιχνληαη καζεηέο πνπ δηέθνςαλ ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν 

θαη δηδάρζεθαλ «θαη΄νίθνλ» θαη αλ λαη ζχκθσλα κε πνηα δηαδηθαζία; 

 

Πεξηπηψζεηο θαηαηαθηεξίσλ, πξναγσγηθψλ θαη απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ 

«1. Μαζεηέο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαηαηάζζνληαη κεηά απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 

ζε ηάμε πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξε απφ ηελ ηάμε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία 

ηνπο. Γηθαίσκα θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ έρνπλ : 

i. Όζνη δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ή δηέθνςαλ ηε θνίηεζε θαη δηδάρηεθαλ "θαη' 

νίθνλ" γηα ζνβαξνχο νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο, πνπ εθηηκψληαη απφ ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ, ν νπνίνο ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο πνπ παίξλεη θαη ηελ ηειηθή απφθαζε.  

ii. Όζνη δελ θνίηεζαλ θαζφινπ ή δηέθνςαλ ηε θνίηεζε θαη δηδάρηεθαλ "θαη' 

νίθνλ" γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο πνπ πηζηνπνηνχληαη κε βεβαίσζε 

θξαηηθνχ ζεξαπεπηεξίνπ, απφ ηελ νπνία θαίλεηαη ε αδπλακία ηνπ καζεηή λα 

θνηηά ζην ζρνιείν.  

x. Ζ θαηαηαθηήξηα εμέηαζε γίλεηαη ζην ζρνιείν φπνπ θνηηά ν καζεηήο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ή ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ. Ζ πξναγσγηθή ή 

απνιπηήξηα εμέηαζε γίλεηαη απφ 1 έσο 10 loπλίoπ θαη απφ 1 έσο 10 

επηεκβξίνπ ζην ζρνιείν πνπ είρε εγγξαθεί ν καζεηήο πξηλ δηαθφςεη ηε 

θνίηεζε. Αλ δελ έρεη πξνεγεζεί εγγξαθή ζε θαλέλα ζρνιείν, ν καζεηήο 

ππνβάιιεη καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθφ 

γέλλεζεο θαη ε εμέηαζε γίλεηαη ζην δεκφζην ζρνιείν ζηε ζρνιηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ oπνίνπ δηακέλεη ν καζεηήο, κεηά απφ αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ» (ΠΓ 201/98, αξζ 9).  

 

26. Τν πξψην δεθαήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ ζπληάζζεηαη ην Ωξνιφγην Πξφγξακκα 

ηνπ ζρνιείνπ. Σην ζρνιείν πνπ δηεπζχλεηε ππάξρνπλ φκσο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

απφςεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηε ζχληαμε ηνπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Πνηεο ζα είλαη νη δηθέο ζαο ελέξγεηεο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε; 

«Tν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ζπληάζζεηαη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ 

επηεκβξίνπ απφ ην Γηεπζπληή ζε ζπλεξγαζία κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ππνβάιιεηαη ζε ηξία αληίγξαθα ζην ρνιηθφ χκβνπιν γηα ζεψξεζε, ν νπνίνο 

επηζηξέθεη έλα ζεσξεκέλν αληίγξαθν ζην ζρνιείν θαη έλα ζηέιλεη γηα ελεκέξσζε 

ζηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο ή ηνπ Γξαθείνπ Δθπ/ζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφςεσλ θαη πξνθχπηνπλ 

δπζθνιίεο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο, ν Γ/ληήο νξίδεη κηα 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε ζε κηα πξνζπάζεηα ζχλζεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη αλ 

απηφ δελ θαηαζηεί δπλαηφ θαηαγξάθνληαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε πξαθηηθφ θαη 

ππνβάιινληαη ζηνλ αξκφδην ρνιηθφ χκβνπιν. Ο ρνιηθφο χκβνπινο ελεξγψληαο 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο εηδηθέο νδεγίεο ηεο Γ/λζεο πνπδψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζπλεξγάδεηαη κε ην δ/ληή θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη 
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δηαηππψλεη ηηο δηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ ην 

ζχιινγν δηδαζθφλησλ» (ΠΓ 201/98, αξζ 10).  

 

27. Δθπ/θφο ηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν δηεπζχλεηε ζαο πιεξνθνξεί γηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή γηα ζεκαληηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

καζεηή/ηξηαο ηεο ηάμεο ηνπ. Τη ζα ηνλ ζπκβνπιεχαηε θαη κε πνηεο δηαδηθαζίεο 

ζα αληηκεησπίδαηε ην πξφβιεκα; 

«Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ν δάζθαινο ηεο ηάμεο 

ζπλεξγάδεηαη κε ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη αζθαιψο κε 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γoλείο, νη νπνίνη κπνξνχλ αθφκε λα θαινχληαη θαη κέζα ζηελ 

ηάμε ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο φηαλ ν δάζθαινο ην θξίλεη απαξαίηεην. Ζ ζπλεξγαζία 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

κεηά απφ ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο, κπνξεί λα επεθηείλεηαη ζην ζρνιηθφ ζχκβνπιν 

ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ή θαη ζε άιινπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο» (ΠΓ 201/98, αξζ. 11, παξ 1 vii).  

Π.ρ.: Έλαο καζεηήο/κηα καζήηξηα παξνπζηάδεη «ηδηαίηεξε» ζπκπεξηθνξά.  

1ν ηάδην: Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα 

Αξρηθά  γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απφ ηνλ εθπ/θφ ηεο 

ηάμεο κε ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο. 

ηε ζπλέρεηα εκπιέθεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο. 

 Δκπιέθνληαη επηπιένλ ν Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη ν 

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ. Έηζη δηακνξθψλεηαη θνηλή αληηκεηψπηζε εληφο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο.  

πληάζζεηαη Πεξηγξαθηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο φιεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή 

(ζε γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα θαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξνζαξκνγήο), απφ ηνλ εθπ/θφ ηεο ηάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ/ηελ εθπ/θφ ηνπ Σ.Δ.  

 

2ν ηάδην: Παξέκβαζε ρνιηθνχ πκβνχινπ Γεληθήο Αγσγήο  

Καιείηαη ν/ε ρνιηθφο χκβνπινο γεληθήο  αγσγήο ηεο νηθείαο πεξηνρήο. 

ρεδηάδεηαη Πξφγξακκα Παξέκβαζεο, κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο.  

Δθαξκφδεηαη ην Πξφγξακκα Παξέκβαζεο, γηα κεξηθέο εβδνκάδεο.  

Αμηνινγείηαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Παξέκβαζεο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

ηεο ηάμεο θαη ηνπ Σ.Δ.  

 

3ν ηάδην: Παξέκβαζε ζηα πιαίζηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

Αλ ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο  καζεηή/ηξηαο ζπλερίδεηαη ν ρνιηθφο 

χκβνπινο γεληθήο αγσγήο ζπλεξγάδεηαη κε ην ρνιηθφ χκβνπιν εηδηθήο αγσγήο. 

Ο ρνιηθφο χκβνπινο εηδηθήο αγσγήο εηζεγείηαη ηελ  παξαπνκπή ηνπ παηδηνχ ζην 

νηθείν ΚΔΓΓΤ. 

Απφ ην/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαιείηαη ν γνλέαο λα θάλεη αίηεζε 

ζην ΚΔΓΓΤ. 

Σν ΚΔΓΓΤ ελεκεξψλεηαη απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν εηδηθήο αγσγήο, γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε παξαπνκπή.  

Ο/ε Γηεπζπληήο/ληξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αλ ηνπ δεηεζεί),  απνζηέιιεη ζην 

ΚΔΓΓΤ ηελ Έθζεζε Πεξηγξαθηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή θαη ην Πξφγξακκα 

Παξέκβαζεο.  
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Σν ΚΔΓΓΤ πξνρσξά ζηε δηαδηθαζία δηάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο.    

 

Πεξηπηψζεηο έθηαθηεο παξέκβαζεο 

Σα παξαπάλσ ζηάδηα ζπλεξγαζίαο, αθπξψλνληαη θαη πξνρσξνχκε άκεζα ζην ηξίην, 

θαιψληαο ην ρνιηθφ χκβνπιν γεληθήο αγσγήο θαη εθείλνο ην ρνιηθφ χκβνπιν 

εηδηθήο αγσγήο θαη ζηε ζπλέρεηα εκπιέθεηαη ην  ΚΔΓΓΤ, φηαλ ππάξρεη κηα δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ή γεγνλφο (π.ρ. ζνβαξή επηζεηηθφηεηα, απηηζκφο θιπ) πνπ ρξήδνπλ 

άκεζεο παξέκβαζεο. 

Γηαηεξείηαη κφλν ε ζπγγξαθή ηεο Πεξηγξαθηθήο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηεο φιεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ/ηεο  καζεηή/ηξηαο απφ ηνλ/ηελ εθπ/θφ ηεο ηάμεο θαη ηνπ Σ.Δ. 

 

28. Μαζεηήο ηνπ ηκήκαηνο Δ1 ηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν δηεπζχλεηε παξνπζηάδεη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Ο ζχιινγνο γνλέσλ ζαο επηζθέπηεηαη θαη 

πξνηείλεη ηελ αιιαγή ζρνιείνπ γηα ην καζεηή απηφ. Μπνξείηε λα απνδερηείηε 

ηελ πξφηαζή ηνπ θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο;  

«Ζ αιιαγή πεξηβάιινληνο ηνπ καζεηή είλαη κέηξν παηδαγσγηθνχ ειέγρνπ θαη κπνξεί 

λα γίλεη κε απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή 

ηκήκαηνο ή κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ γνλέα. φηαλ πξφθεηηαη γηα αιιαγή ζρνιείνπ» (ΠΓ 

201/98, αξζ 13, παξ 8, ii).  

 

29. Σην ζρνιείν πνπ ππεξεηείηε σο Γ/ληήο/ληξηα θνηηνχλ θαη πνιινί κε 

νξζφδνμνη καζεηέο. Πνηα ζα είλαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ πξσηλή 

πξνζεπρή, ηνλ εθθιεζηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ; 

«Μαζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε άιιν δφγκα ή άιιν ζξήζθεπκα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

εθθιεζηαζκφ, εθφζνλ νη γνλείο ηνπο ην δεηήζνπλ κε γξαπηή δήισζε. Όηαλ έλαο 

απφ ηνπο γνλείο αλήθεη ζε άιιν δφγκα ή ζξεζθεία, γηα λα γίλεη απαιιαγή 

ρξεηάδεηαη θνηλή δήισζε ησλ γνλέσλ. Αλ νη γνλείο είλαη δηαδεπγκέλνη ηζρχεη ε 

δήισζε ηνπ γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 

απηνχ ηνπ Π.Γ. . Οη γνλείο ησλ κε νξζφδνμσλ καζεηψλ ελεκεξψλνληαη έγθαηξα 

γηα ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηνπ εθθιεζηαζκνχ ψζηε απηνί λα νδεγεζνχλ ζην 

ζρνιείν κεηά ηε ιήμε ηνπ. Όηαλ ν εθθιεζηαζκφο γίλεηαη έθηαθηα ή δελ 

εηδνπνηνχληαη νη γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ παξαπάλσ καζεηψλ, ε απαζρφιεζε 

θαη ε επηηήξεζή ηνπο γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. Οη πξναλαθεξφκελνη 

καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ενξηαζκφ ησλ εζληθψλ επεηείσλ θαη ζηηο άιιεο 

εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ.  

Οη παξαπάλσ καζεηέο απαιιάζζνληαη απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη κε 

απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ νξίδεηαη ν ηξφπνο απαζρφιεζήο ηνπο εληφο 

ή εθηφο ηεο αίζνπζαο ή ζε άιιε αίζνπζα, ηελ ψξα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο απηνχ.  

Αλ νη γνλείο ηνπο επηζπκνχλ λα αλαγξάθεηαη ζηα επίζεκα έγγξαθα ή βηβιία ηνπ 

ζρνιείνπ φηη αθνινπζνχλ άιιν δφγκα ή ζξεζθεία πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ Μεηξψνπ ή Γεκνηνινγίνπ, ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη φηη 

αθνινπζνχλ ην ζπγθεθξηκέλν δφγκα.  
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Οη παξαπάλσ καζεηέο, εθφζνλ πξνζέξρνληαη ζην ζρνιείν πξηλ γίλεη ε πξσηλή 

πξνζεπρή, παξεπξίζθνληαη κε ην ηκήκα πνπ αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο 

ζπγθέληξσζεο ρσξίο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζεπρή, ηεξψληαο απφιπηε εζπρία, 

ζεβφκελνη ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ πξνζεχρνληαη». (ΠΓ 

201/98, αξζ 13, παξ 10).  

 

30. Παξνπζηάδεηαη ζην ζρνιείν πνπ δηεπζχλεηε ε κεηέξα ελφο καζεηή θαη ζαο 

δεηά λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία κεηαγξαθήο ηνπ ζε άιιν ζρνιείν, γηαηί αιιάδεη 

θαηνηθία. Πνηεο δηαδηθαζίεο ζα αθνινπζήζεηε γηα ηε κεηαγξαθή; (Έρεη αθνπζηεί 

φηη ππάξρνπλ ζνβαξά ζπδπγηθά πξνβιήκαηα θαη ε θπξία πεγαίλεη λα δήζεη κφλε 

κε ην παηδί ηεο).  

2. Σελ αίηεζε κεηεγγξαθήο ππνβάιιεη ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ έλαο απφ ηνπο 

γνλείο ηνπ καζεηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δήισζε ζην ζρνιείν φηη νη γνλείο 

βξίζθνληαη ζε δηάζηαζε ή φηη ν καζεηήο πξνζηαηεχεηαη απφ άιιν πξφζσπν, δεθηή 

γίλεηαη ε αίηεζε απηνχ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε 

ηελ ππνβνιή αληηγξάθνπ ηεο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ, αλεμαξηήησο βαζκνχ, ή 

έλνξθεο βεβαίσζεο. Όηαλ δελ ππάξρνπλ γνλείο ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ην 

πξφζσπν πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα ή ηελ επνπηεία ηνπ αλειίθνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη 

απφ ηελ πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή απφ ηελ 

πξνζθφκηζε έλνξθεο βεβαίσζεο.  

4. Ζ παξαιαβή ηεο αίηεζεο θαη ε φιε δηαδηθαζία γίλεηαη κε επζχλε ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ. Σν απνδεηθηηθφ κεηεγγξαθήο θαηαρσξίδεηαη ζην Βηβιίν 

Πηζηνπνηεηηθψλ πνπδψλ θαη απνζηέιιεηαη ππεξεζηαθά, καδί κε ηα ζρεηηθά γηα ηελ 

επίδνζε ηνπ καζεηή έληππα, ζην δ/ληή ηνπ λένπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη φηη ην παξέιαβε. Μέρξη λα θηάζεη ην απνδεηθηηθφ, ν καζεηήο γίλεηαη 

δεθηφο κε βάζε ην ππεξεζηαθφ ζεκείσκα πνπ ηνπ ρνξεγείηαη, φηαλ θαηαηίζεηαη ε 

αίηεζε κεηεγγξαθήο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ καζεηήο ζα ζπλερίζεη ηε θνίηεζε ζε 

ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνχ κέζσ ππεξεζίαο 

θαζίζηαηαη δχζθνιε ή αδχλαηε, ην απνδεηθηηθά παξαδίδεηαη ζην γνλέα ή θεδεκφλα, ν 

νπνίνο ππνγξάθεη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ παξαιαβήο» (ΠΓ 201/98, αξζ 8, παξ 2 θαη 4).  

31. Καηά ηε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ηκεκάησλ εθπ/θφο ηνπ ζρνιείνπ πνπ 

δηεπζχλεηε επηκέλεη λα αλαιάβεη γηα ηξίηε ζπλερφκελε ζρνιηθή ρξνληά ην ίδην 

ηκήκα. Μπνξεί λα γίλεη θάηη ηέηνην θαη κε πνηεο πξνυπνζέζεηο; 

 
(Φ.12/570/67123/Γ1/14-6-2011 Δγθ. ηνπ ΤΠΓΒΜΘ) 

 



 16 

32. Καηά ηε ζχληαμε ηνπ Ωξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο εθπ/θνί ζαο πξνηείλνπλ λα 

αλαιάβεηε νξηζκέλεο ψξεο εληζρπηηθήο δηδ/ιίαο. Δζείο ζθέθηεζηε επίζεο λα 

αλαιάβεηε θαη ηελ πξσηλή δψλε, ψζηε λα θαιχςεηε φιεο ηηο ψξεο ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ δηδαθηηθνχ ζαο σξαξίνπ. Μπνξεί λα γίλεη ζχλλνκα θάηη ηέηνην; 

 
(Φ.12/570/67123/Γ1/14-6-2011 Δγθ. ηνπ ΤΠΓΒΜΘ) 

 

 

 


