
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασίες πρότασης και φοίτησης µαθητή/µαθήτριας µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο Τµήµα Ένταξης 

 

Η αναγνώριση και αρχική αξιολόγηση µαθητή/µαθήτριας µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (ε.ε.α.) µε στόχο την υποστήριξή του από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στο 

Τµήµα Ένταξης (Τ.Ε.) είναι µια διαδικασία εξαιρετικής σηµασίας για το ίδιο το παιδί, την 

οικογένειά του, αλλά και για τη σχολική κοινότητα.  

Είναι ανάγκη, κατά συνέπεια, να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από την εκπαιδευτική 

κοινότητα και να ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε να διασφαλιστούν όλες οι εγγυήσεις 

εκείνες, οι οποίες θα µας επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή εκπαιδευτική του υποστήριξη 

και τη διασφάλιση της συναισθηµατικής του ισορροπίας.  

Για λόγους τόσο τυπικούς όσο και ουσιαστικούς προτείνεται µια διαδικασία, η οποία είναι 

δυνατό να διαχωριστεί σε τέσσερα επιµέρους βήµατα από το στάδιο της αρχικής 

αναγνώρισης του παιδιού από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης έως τη διασφάλιση της 

ποιοτικής εκπαιδευτικής και κάθε άλλης υποστήριξής του στα πλαίσια της σχολικής 

µονάδας Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  

Ενδεικτικά βήµατα της διαδικασίας αυτής προτείνεται να είναι τα εξής: 

Βήµα 1 

Ο εκπαιδευτικός της τάξης: 

(α) Αναγνωρίζει τους/τις µαθητές/τριες µε ε.ε.α. στην τάξη. 

(β) Συντάσσει κατάλογο µε τα ονόµατά τους και προτείνει την υποστήριξή τους από το 

Τ.Ε. 

(γ) Υποβάλλει τον κατάλογο στο/στη διευθυντή/ντρια της σχολικής µονάδας. 

Βήµα 2 

Ο/η διευθυντής/ντρια της σχολικής µονάδας: 



(α) Συνεργάζεται µε τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας, προκειµένου οι 

παραποµπές να είναι σύµφωνες µε το ν. 2817/2000 και τις Υπουργικές Αποφάσεις που 

δηµοσιεύτηκε στα Φ.Ε.Κ. 1319/2002 & 449/2007. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και 

µέριµνα για να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις ως προς το είδος και την κατηγορία των 

ε.ε.α., τις οποίες είναι απαραίτητο να έχουν οι µαθητές και οι µαθήτριες προκειµένου να 

µπορούν να δεχθούν υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης από το Τ.Ε. 

(β) Συντάσσει κατάλογο των προτεινόµενων µαθητών και µαθητριών. 

(γ) Συνεργάζεται µε τον/την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής του Τ.Ε., προκειµένου να 

διαµορφωθεί ο τελικός κατάλογος των προτεινόµενων µαθητών. Κατά τη διαδικασία 

αυτή λαµβάνονται υπόψη: η σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών, η ανάγκη για 

εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, η ηλικία και η τάξη στην οποία φοιτούν οι 

προτεινόµενοι µαθητές και ο αριθµός των µαθητών που έχει τη δυνατότητα να 

υποστηρίξει αποτελεσµατικά ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. (απαιτείται σχετική τεκµηριωµένη 

εισήγησή του). 

(δ) Ενηµερώνεται για τους εναλλακτικούς τρόπους και τις διαδικασίες ανίχνευσης και 

παραποµπής µαθητών µε ε.ε.α. στις αρµόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες1. 

Βήµα 3 

Ο/η δάσκαλος/α του Τ.Ε.: 

(α) Αξιολογεί τις προτάσεις που του έχουν κοινοποιηθεί από το διευθυντή, λαµβάνοντας 

υπόψη: 

• τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν αναγνωρισθεί από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης, 

• την ανάγκη για εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, 

• την ηλικία και την τάξη στην οποία βρίσκονται οι προτεινόµενοι για φοίτηση στο 

Τ.Ε. µαθητές, 

• τον αριθµό των µαθητών που είναι εφικτό να υποστηρίξει αποτελεσµατικά το Τ.Ε. 

(β) Καλεί, σε συνεργασία µε το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς του µαθητή και τους 

ενηµερώνει σχετικά µε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα.  

Ζητά από τους γονείς υπεύθυνη δήλωση (∆ες Υπόδειγµα) ότι συµφωνούν µε τις 

διαδικασίες αυτές. 



Για τη φοίτηση µαθητή/µαθήτριας µε ε.ε.α. στο Τ.Ε. δεν είναι απαραίτητη η διάγνωση 

από Κ.∆.Α.Υ. ή άλλη διαγνωστική υπηρεσία, αλλά είναι αρκετή η υπεύθυνη δήλωση του 

γονέα. Η απουσία, ωστόσο, διάγνωσης από αρµόδια διαγνωστική υπηρεσία, δυσχεραίνει 

το έργο της εξασφάλισης επιστηµονικής υποστηρικτικής παρέµβασης από τον 

εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και για το λόγο αυτό µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν θα 

πρέπει να επιδιώκεται η εξασφάλισή της. Σε κάθε περίπτωση γνώµονα έχουµε το 

συµφέρον του/της µαθητή/τριας µε ε.ε.α. (εξασφάλιση των απαραίτητων δεδοµένων 

χωρίς αναίτιο στιγµατισµό). Σε περιπτώσεις αµφιβολιών ζητούνται οδηγίες/διευκρινήσεις 

ή και σχετική εισήγηση από το σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής. 

Προκειµένου ο σχολικός σύµβουλος ειδικής αγωγής να γνωµατεύσει ώστε να φοιτήσει 

µαθητής/τρια µε ε.ε.α. σε Τ.Ε., ακολουθείται η διαδικασία η οποία απαιτείται και για την 

παραποµπή του µαθητή στις αρµόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες (υπεύθυνη δήλωση του 

γονέα, αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, µε αναφορά του 

εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριµένο µαθητή, 

βραχυχρόνιο πρόγραµµα παρέµβασης καθώς και τα αποτελέσµατα της παρέµβασης).  

Μονοπρόσωπες υπηρεσίες υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, όπως ο σχολικός 

σύµβουλος ειδικής αγωγής, δεν είναι λειτουργικό, ούτε και εφικτό να υποκαθιστούν τους 

θεσµούς παιδαγωγικής και επιστηµονικής λειτουργίας της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

στη συγκεκριµένη περίπτωση το σύλλογο προσωπικού των σχολείων2. 

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις µαθητών ο σχολικός σύµβουλος ειδικής αγωγής συνεργάζεται 

και καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα σχετικά µε τους τρόπους καταγραφής των ενδείξεων 

και προτείνει, εφόσον του ζητηθεί, τον τύπο και το είδος βραχυχρόνιου προγράµµατος 

παρέµβασης. 

(γ) Αξιολογεί εκπαιδευτικά τους µαθητές, ώστε να διακριβωθούν οι ισχυρές πλευρές του 

µαθησιακού τους προφίλ, κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως οι αδυναµίες τους. 

(δ) Προτείνει τον τελικό κατάλογο των µαθητών που θα υποστηριχθούν από το Τ.Ε. 

λαµβάνοντας υπόψη: τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών, την ανάγκη για 

εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι 

προτεινόµενοι και τον αριθµό των µαθητών/τριών που έχει τη δυνατότητα να 

υποστηρίξει στην τάξη και στο Τ.Ε. (υποβάλλει στο σχολικό σύµβουλο σχετική 

τεκµηριωµένη εισήγησή του µέσω του διευθυντή του σχολείου µαζί µε το εβδοµαδιαίο 

ωρολόγιο πρόγραµµα και τα άλλα ζητούµενα στοιχεία). 

 



(ε) Ενηµερώνει, σε συνεργασία µε το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς του/της 

µαθητή/τριας, για την απαιτούµενη από το νόµο 2817/2000 ‘Έκθεση Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών’, την οποία και πρέπει να διαθέτει το παιδί. Ενηµερώνει τους 

γονείς για τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν προκειµένου να αποκτηθεί η έκθεση 

αυτή (Κέντρα ∆ιάγνωση Αξιολόγησης και Υποστήριξης – Κ.∆.Α.Υ. ή οι ‘ιατροπαιδαγωγικές 

υπηρεσίες’ του ν. 1566/85) και τις διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει αυτό. Καλό 

θα είναι οι γονείς να ενηµερώνονται για τη διαθεσιµότητα των υπηρεσιών αυτών, για την 

ενδεχόµενη αργοπορία έκδοσης των εκθέσεων, καθώς και για τη χρησιµότητα της 

έκθεσης αυτής. 

(στ) Ενηµερώνει τους γονείς για την ισχύουσα νοµοθεσία (ν. 2817/2000 & Υ.Α. στο 

Φ.Ε.Κ. 1319/2002). 

Βήµα 4 

Ο δάσκαλος υποδέχεται το παιδί στο Τ.Ε. και δηµιουργεί ειδικό προσωπικό φάκελο. Ο 

φάκελος αυτός είναι απόρρητος και φυλάσσεται σε ειδικό ασφαλισµένο ερµάριο ή και σε 

ηλεκτρονική µορφή που προστατεύεται µε ειδικό κωδικό πρόσβασης που τον γνωρίζει 

µόνο ο δάσκαλος του Τ.Ε. και ο ∆ιευθυντής του σχολείου. Στο φάκελο περιλαµβάνονται: 

(α) Συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του µαθητή 

(β) Γνωµάτευση για το είδος και το βαθµό της συγκεκριµένης εκπαιδευτικής ανάγκης του 

παιδιού. 

(γ) Εισήγηση του Κ.∆.Α.Υ. ή της ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας για την εγγραφή – 

κατάταξη ή µεταγραφή στην κατάλληλη σχολική µονάδα. 

(δ) Αξιολογητική έκθεση που αφορά τη µαθησιακή εξέλιξη του µαθητή. 

(ε) Όλες οι δοκιµασίες που έχουν χορηγηθεί στο µαθητή από το/τη δάσκαλο/λα της 

τάξης του. 

(στ) Περιγραφική αξιολόγηση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι παραποµπής του µαθητή 

από το δάσκαλο της τάξης του και η σχετική τεκµηρίωσή τους. 

(ζ) Την αλληλογραφία του σχολείου και των εχόντων τη γονική µέριµνα του ατόµου µε 

ε.ε.α. µε το Κ.∆.Α.Υ. ή την ιατροπαιδαγωγική επιτροπή (αν είναι διαθέσιµη από τους 

γονείς ή τους έχοντες τη γονική µέριµνα). 

(η) Εισήγηση για την κατάρτιση του κατάλληλου υποστηρικτικού Ατοµικού Προγράµµατος 

Εκπαίδευσης. 



(θ) Τις περιοδικές αξιολογήσεις των µαθητών και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

παρέµβασης από τους ειδικούς του Κ.∆.Α.Υ. (αν υπάρχουν). 

(η) Τις περιοδικές αξιολογήσεις του παιδιού και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

παρέµβασης από το δάσκαλο του Τ.Ε. και τους ειδικούς του Κ.∆.Α.Υ. (αν υπάρχουν). 

(ι) Ο,τιδήποτε άλλο αφορά το µαθητή. 

Οι οδηγίες µας αυτές, σε ορισµένες περιπτώσεις, έχουν ανάγκη προσαρµογής και 

τροποποίησης, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής 

κοινότητας. Προτείνεται όπως οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. τις µελετήσουν και αφού 

ζητήσουν και τη γνώµη των διευθυντών των σχολείων στα οποία στεγάζονται τα Τ.Ε., 

αλλά και όσων υπηρετούν στα σχολεία των οποίων το µαθητικό πληθυσµό υποστηρίζουν, 

στη συνέχεια να µας υποβάλλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους για τα επιµέρους 

προβλήµατα ή ζητήµατα που δεν έχουν αναφερθεί και, κατά τη γνώµη τους, δεν 

αντιµετωπίζονται επαρκώς στα πλαίσια της παρούσης εγκυκλίου παιδαγωγικής 

καθοδήγησης. 

Η ανίχνευση/αναγνώριση και παραποµπή των µαθητών µε ε.ε.α. επιβάλλεται να 

παραµείνει µια λειτουργία όσο το δυνατό λιγότερο διαχωριστική και για το λόγο αυτό η 

διευκρίνιση των διαδικασιών που επιχειρούµε µε την εγκύκλιο αυτή θεωρούµε ότι έχει 

ιδιαίτερη σηµασία για την αρµονική συνεργασία των µελών της σχολικής κοινότητας και 

της οικογένειας. Οι σύγχρονες σηµαντικά επιβαρηµένες κοινωνικές συνθήκες σε 

συνδυασµό µε τη δραµατική αύξηση των παιδιών µε ε.ε.α. που φοιτούν στο γενικό 

σχολείο, αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό ρόλο του Τ.Ε. Τα Τ.Ε. διαπιστώνουµε ότι θα 

πρέπει να αυξηθούν αριθµητικά, ώστε να λειτουργεί ένα, τουλάχιστον, σε κάθε 

συγκρότηµα συστεγαζόµενων σχολικών µονάδων. Παράλληλα, για να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στο ρόλο τους, είναι απαραίτητο να επιχορηγηθούν µε πρόσθετους 

οικονοµικούς πόρους, ώστε να εξοπλιστούν µε εξειδικευµένο διδακτικό/παιδαγωγικό 

υλικό και καινοτοµίες.  

Τέλος, αναδεικνύεται η ανάγκη όπως η σχολική κοινότητα αναγνωρίσει και αυτή το ρόλο 

των λειτουργών των Τ.Ε. και να µην επιλέγει αντιπαραγωγικές αναθέσεις καθηκόντων, 

όταν µάλιστα δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις Υπουργικές 

Αποφάσεις (Φ.Ε.Κ. 449/2007), οι οποίες τις διερµηνεύουν.  

Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. είναι απαραίτητο να συνεργάζεται: µε τους εκπαιδευτικούς και 

να υποστηρίζει τους µαθητές και τις µαθήτριες µε ε.ε.α. κατά προτεραιότητα στις τάξεις 

όπου φοιτούν, µε τους γονείς και τους άλλους θεσµούς. Προκειµένου η συνεργασία των 



εµπλεκοµένων αυτών προσώπων και θεσµών να είναι αποδοτική, είναι απαραίτητο να 

ασχολείται αποκλειστικά µε τα καθήκοντά του. Στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού 

περιλαµβάνεται κάθε ζήτηµα που αφορά την αναγνώριση, εκπαιδευτική αξιολόγηση, 

σχεδίαση υποστηρικτικού προγράµµατος του µαθητή µε ε.ε.α., καθώς και τη 

διαµορφωτική και τελική αξιολόγησή του, τη διασύνδεση της σχολικής κοινότητας µε 

τους άλλους θεσµούς και την τοπική κοινωνία, τη συµβουλευτική των µελών της 

σχολικής κοινότητας, την τήρηση των αρχείων του Τ.Ε. και κάθε τι που σχετίζεται µε τα 

δικαιώµατα των παιδιών µε ε.ε.α. Κάθε άλλη ερµηνεία και στάση παρεµβάλλει εµπόδια 

και δεν προάγει την ποιότητα της προσφοράς του Τ.Ε. στο παιδί µε ε.ε.α. και, τελικά, 

ούτε εξυπηρετεί τα συµφέροντα της σχολικής κοινότητας. 

Ο σχολικός σύµβουλος Ε.Α. 
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