
 

Θζμα: «Οδθγίεσ προϊκθςθσ αιτθμάτων μείωςθσ αρικμοφ μακθτϊν Σμιματοσ, λόγω 
φοίτθςθσ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ». 

χετ.: παρ. 1 του άρκρου 6 του Ν.3699/2008, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. α τθσ παρ. 
1 του άρκρου 11 του Ν.4452/2017 (Αϋ 17).  

 

   φμφωνα με το ανωτζρω ςχετικό που αφορά ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ςε 

τμιματα που φοιτοφν μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, όπωσ 

προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 6 του Ν.3699/2008, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. α 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 11 του Ν.4452/2017 (Αϋ 17), ιςχφουν τα κάτωκι: 

«Οι μαθητζσ με διαγνωςμζνεσ από αρμόδιο δημόςιο φορζα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά 
Κζντρα, Δημόςιο Νοςοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, οι οποίοι 
φοιτοφν ςε ςχολεία πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ γενικήσ και επαγγελματικήσ 
εκπαίδευςησ, μπορεί να κατανζμονται ςε τμήματα τησ ίδιασ τάξησ τησ οικείασ ςχολικήσ 
μονάδασ, ωσ εξήσ: 
α) Ο αριθμόσ των μαθητϊν με αναπηρία ή/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, που 
προβλζπονται ςτην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και ςτην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκτόσ 
των ειδικϊν μαθηςιακϊν δυςκολιϊν, όπωσ δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαριθμηςία, 
δυςαναγνωςία, δυςορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανϊτεροσ του ενόσ (1) ανά τμήμα. Αν 
φςτερα από την κατανομή των μαθητϊν ςε τμήματα τησ ίδιασ τάξησ προκφπτει ότι ο αριθμόσ 
των μαθητϊν του προηγοφμενου εδαφίου είναι ανϊτεροσ του ενόσ (1), ο αριθμόσ των 
μαθητϊν του τμήματοσ μπορεί να μειϊνεται και να υπολείπεται ςυνολικά κατά τρεισ (3) 
μαθητζσ από το μζγιςτο προβλεπόμενο από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ αριθμό μαθητϊν ανά 
τμήμα. 
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β) Ο αριθμόσ των μαθητϊν με διαγνωςμζνεσ ειδικζσ μαθηςιακζσ δυςκολίεσ, όπωσ δυςλεξία, 
δυςγραφία, δυςαριθμηςία, δυςαναγνωςία, δυςορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανϊτεροσ 
των τεςςάρων (4) ανά τμήμα. Αν φςτερα από την κατανομή των μαθητϊν ςε τμήματα τησ 
ίδιασ τάξησ προκφπτει ότι ο αριθμόσ των μαθητϊν του προηγοφμενου εδαφίου είναι 
ανϊτεροσ των τεςςάρων (4), ο αριθμόσ των μαθητϊν του τμήματοσ μπορεί να μειϊνεται και 
να υπολείπεται ςυνολικά κατά τρεισ (3) μαθητζσ από το μζγιςτο προβλεπόμενο από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ αριθμό μαθητϊν ανά τμήμα, εφόςον ςτο ςχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα 
Ζνταξησ.» 

 Η προθγοφμενα αναφερόμενθ κατανομι υπόκειται ςτα κριτιρια που περιγράφονται 

ςτα 1α)α) και 1α)β) και δφναται να οδθγιςει ςε μείωςθ του αρικμοφ των μακθτϊν του 

τμιματοσ θ οποία «πραγματοποιείται με απόφαςη του οικείου Περιφερειακοφ Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, φςτερα από ειςήγηςη του αρμόδιου 

Διευθυντή Εκπαίδευςησ. Ο Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ κατά τη διατφπωςη τησ ειςήγηςησ 

λαμβάνει υπόψη του ςχετική απόφαςη του ςυλλόγου διδαςκόντων και γνϊμη του ςχολικοφ 

ςυμβοφλου Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ και του αρμόδιου ςχολικοφ ςυμβοφλου 

Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ.» 

υνεπϊσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κα πρζπει να ακολουκθκοφν επακριβϊσ και 

κατά ςειρά, τα παρακάτω βιματα: 

 Η διαμόρφωςθ του αιτιματοσ ξεκινά με ςυνεδρίαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων θ 

οποία αποτυπϊνει ςε πρακτικό, αναλυτικά και με ςαφινεια, όλα τα ςτοιχεία που 

ςυνθγοροφν υπζρ του αιτιματοσ (όπωσ, ακριβι ονομαςία κάκε διάγνωςθσ και του 

δθμόςιου φορζα που τθν εξζδωςε) κακϊσ και ςε ποια περίπτωςθ του άρκρου 11 του 

Ν. 4452/2017 εντάςςεται θ κάκε περίπτωςθ. 

  Η Δ/νςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ διαβιβάηει αντίγραφο του πρακτικοφ και 

ςυμπληρωμζνο τον παρακάτω πίνακα ςτουσ χολικοφσ υμβοφλουσ Ειδικισ Αγωγισ 

και Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ, ηθτϊντασ τισ ειςθγιςεισ τουσ. 

 

 

 

 

Διεφκυνςθ 
Εκπαίδευςθσ 

: 
…………………………………………………………..  

χολικι Μονάδα : 
…………………………………………………………..  

     

Εμπλεκόμενα Σμιματα : 
…………………. 

Αρικμ. Μακ. Σμιματοσ 
…………………. 

  …………………. 
Αρικμ. Μακ. Σμιματοσ 

…………………. 

 
 
 

 



Προτεινόμενα Σμιματα για χωριςμό*:  

      Σμιμα …….   
   

      

  

Διαγνϊςεισ από Δθμόςιουσ φορείσ: 
 

 

  

από ΚΕΔΔΤ 
από Δθμόςια 

Ιατροπαιδαγωγικά 
Κζντρα 

από Δθμόςια 
Νοςοκομεία 

φνολο 

Αρικμόσ 
περιπτϊςεων που 

εντάςςονται ςτο Ν. 
4452/2017, άρκρο 

11, παρ. 1α), ςθμεία: 

1α)α) 
 

        

1α)β) 
 

        

 
 ε περίπτωςθ και άλλου υποψιφιου Σμιματοσ για χωριςμό, αντιγράψτε και 

ςυμπλθρϊςτε τον πίνακα με τα ςτοιχεία του 

 
 

 Οι χολικοί φμβουλοι (Ειδικισ Αγωγισ και Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ)  αποςτζλλουν τισ 

ειςθγιςεισ τουσ ςτθ χολικι Μονάδα 

 Η Δ/νςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ αφοφ ςυγκεντρϊςει όλα τα απαραίτθτα παραςτατικά 

τα αποςτζλλει ςτθν οικεία Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ 

 Ο Δ/ντισ Εκπαίδευςθσ αποςτζλλει τθν ειςιγθςι του με όλα τα παραςτατικά ςτθν 

οικεία Περιφερειακι Διεφκυνςθ Π.Ε. & Δ.Ε.. 

 

Παρακαλοφμε για τθν πιςτι εφαρμογι των οδθγιϊν. 
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