
ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

 «Μόρφωση για παιδιά με ειδικές ανάγκες» 
 
 

 

Βερανζέρου 22,  6οςόροφος ΣΗΛ: 6973433285  

www.goneis.org, e-mail: omosp.goneon.attikis@gmail.com 



ΣΣΟΟΦΦΟΟΙΙ  ΔΔΙΙΕΕΚΚΔΔΙΙΚΚΗΗΗΗ    

 Λέμε όχι στην κατάργηση των ΚΕΔΔΤ, ν’ αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές.  

 Να αναβαθμιστούν και να στελεχωθούν τα ΚΕΔΔΤ με μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων 

ειδικοτήτων. Δημόσια Δωρεάν πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση. 

 Μαζικούς μόνιμους διορισμούς ειδικού παιδαγωγικού, επιστημονικού, και βοηθητικού για να 
καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Ίδρυση νέων δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Να καλυφθούν τώρα 
όλα τα κενά και ν' ανοίξουν τώρα όλες οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

 Να χρηματοδοτηθεί η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με τα 
απαιτούμενα κονδύλια, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό, δομές, και 
υλικά. Σα χρήματα του ΕΠΑ να κατευθυνθούν άμεσα για τη στήριξη και τη διεύρυνση των δημόσιων 
βασικών σταθερών δομών και όχι για την επιδότηση των ΜΚΟ, των λεγόμενων μη κερδοσκοπικών 
οργανώσεων που ανοίγουν το δρόμο της ιδιωτικοποίησης και των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 

 Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στις μονάδες Ειδικής Αγωγής και Πρόνοιας.  

 Να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα. 

 Να μην καταργηθεί ή συγχωνευτεί καμία δομή Εκπαίδευσης - Πρόνοιας και Τποστήριξης ΑμΕΑ και 
να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Να λυθούν άμεσα τα οξυμένα κτιριακά προβλήματα που 
υπάρχουν σε πολλά σχολεία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. 

 Να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για τη λειτουργία των Ειδικών χολείων: χρήματα, υλικά, βιβλία, 
βελτιώσεις υποδομών και να λυθεί άμεσα το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς τα 
σχολεία τους, με κατάλληλα διαμορφωμένα και ασφαλή μέσα μετακίνησης, εξειδικευμένους μόνιμους 
οδηγούς και συνοδούς, δωρεάν και με απευθείας κρατική χρηματοδότηση. 

 Να απαγορευτεί η επιχειρηματική δράση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, της πρώιμης διάγνωσης 
και παρέμβασης, της αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρία. 



ΑΑππααλλλλααγγήή  ααππόό  μμααθθήήμμαατταα,,  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  &&  ββααθθμμοολλόόγγηησσηη  

Η ακόλουθη σχετική νομοθεσία και η πιστή εφαρμογή της μπορεί να δώσει  απαντήσεις  στα 

ερωτήματα και τις διαμαρτυρίες των γονέων. 

 Οι διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση στα μαθήματα των ξένων 

γλωσσών, της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών μαθημάτων για τους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι στα ακόλουθα Π.Δ.: 

1. Π.Δ. 226/1985 (ΥΕΚ 85/τΑ/9-5-85), παράγραφος 4, άρθρο 2 

αναφέρει: 4. «Για τους μαθητές των σχολικών μονάδων της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67 % και άνω) που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική 

επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας δε λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή 

απολυτηρίων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού -βαθμού προαγωγής ή απόλυσης του ». 

2. ΠΔ. 188/85 (ΥΕΚ 75/τΑ/26-4-85), άρθρο 5  

«Για τους μαθητές Γενικής Εκπαίδευσης που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67 %και άνω) που 

βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της μουσικής δε 

λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό 

του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης τους. 

3. Π.Δ. 157/1986 (ΥΕΚ 60/τΑ/30-4-1986),  παράγραφος 2 του άρθρου 2,  

2. «Για τους μαθητές που φοιτούν σε γυμνάσιο ή λύκειο ειδικής αγωγής και προσκομίζουν βεβαίωση 

δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή ταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο, μετά 

από σχετική απόφαση του συλλόγου καθηγητών του σχολείου τους ο βαθμός τους στη μουσική και στην 

ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή 

απόλυσης». 

 



Η αριθ: Γ6/141/14-5-92 σχετικά με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.157/86 αναφέρει: 

«………Για λόγους ίσης μεταχείρισης και στα πλαίσια της κατά το δυνατό σχολικής 

ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές ανάγκες οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για 

αυτούς που φοιτούν σε κανονικά γυμνάσια -λύκεια….» 

 

4. Π.Δ. 393/1990 (ΥΕΚ 156/τΑ/21-11-1990), παράγραφοι 2, 3 & 6 του άρθρου 4 

2. «Για τους μαθητές γυμνασίων που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67% και άνω) που βεβαιώνεται από 

πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, οι βαθμοί της ξένης γλώσσας δε λαμβάνονται υπόψη κατά την 

εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού 

προαγωγής ή απόλυσης του Δεν υπολογίζονται οι βαθμοί της Μουσικής και για τους μαθητές που 

αδυνατούν να έχουν επίδοση στο μάθημα αυτό λόγω πάθησης ή μειονεκτικότητας των φωνητικών τους 

οργάνων που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ». 

3. «Για τους μαθητές που προσκομίζουν βεβαίωση δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικής Τπηρεσίας ότι παρουσιάζουν 

προβλήματα διαταραχής του λόγου, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ο βαθμός 

τους στη μουσική και στην ξένη γλώσσα δεν λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε 

για την εξαγωγή του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης ». 

6. Για μαθητές τυφλούς ή πάσχοντες από εγκεφαλική παράλυση (παραπληγία, τετραπληγία κλπ’) ο βαθμός 

στα καλλιτεχνικά μαθήματα δεν υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυση τους ούτε στο γενικό βαθμό 

προαγωγής ή απόλυσης, εκτός αν ο κηδεμόνας τους καταθέσει στο σχολείο το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, σχετική γραπτή δήλωση ότι επιθυμεί να υπολογιστεί ο βαθμός στα 

καλλιτεχνικά μαθήματα ». 

5. [Π.Δ 582/86 ΑΡΘΡΟ 2] 

2. Για τους μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσιο ή Λύκειο ειδικής αγωγής και προσκομίζουν βεβαίωση 

δημοσίου Ιατροδιαγνωστικού Κέντρου ή ταθμού ότι παρουσιάζουν προβλήματα διατάραξης στο λόγο, μετά 

από σχετική απόφαση του υλλόγου καθηγητών του σχολείου τους, ο βαθμός τους στη Μουσική δεν 

υπολογίζεται για την προαγωγή ή απόλυσή τους, ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσής. 

 



ΑΑππααλλλλααγγήή  μμααθθηηττώώνν  ααππόό  ττηηνν  εεννεερργγόό  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττοο  μμάάθθηημμαα  ττηηςς  ΜΜοουυσσιικκήήςς    

 

[Π.Δ. 104/79 ΑΡΘΡΟ 22] 

1. Κηδεμών μαθητού κωλυομένου δια λόγους υγείας παθήσεως μονίμου ή παροδικής ή ειδικής 

μειονεξίας να μετάσχει εις το μάθημα της Μουσικής δύναται να ζητήσει την εξαίρεση του μαθητού 

εκ του μαθήματος τούτου δι’ αιτήσεώς του. Η αίτησις αύτη συνοδευομένη υποχρεωτικώς και υπό 

ιατρικής βεβαιώσεως ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ή ΙΑΣΡΟΤ ΑΥΑΛΙΣΙΚΟΤ ΥΟΡΕΨ διαλαμβανούσης 

τούς λόγους και την διάρκειαν της αιτουμένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον Διευθυντή του 

σχολείου εντός π έ ν τε (5) ημερών από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της 

παθήσεως ή της μετ’ ασθένειαν επανόδου του μαθητού εις το σχολείον. 

2. Επί της κατά την προηγουμένην παράγραφον αιτήσεως αποφαίνεται ο Διευθυντής του σχολείου 

μετά του αρμοδίου διδάσκοντος καθηγητού, συντασσομένης σχετικής πράξεως εις το βιβλίον 

πράξεων του υλλόγου των Διδασκόντων. Εν αμφιβολία ο μαθητής παραπέμπεται εις την αρμοδίαν 

σχολιατρικήν υπηρεσίαν. Η βεβαίωσις της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται είς άς 

περιπτώσεις η πάθησις είναι εμφανής μη χρήζουσα αποδείξεως. Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω 

απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρον το διδακτικό έτος ή τμήμα αυτού άρχεται από της ενάρξεως 

των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή ασθενείας προσηκόντως βεβαιουμένης. 

3. Για την υποχρέωσιν της παρακολούθησις του μαθήματος της Μουσικής των κατά τας διατάξεις 

του παρόντος άρθρου απαλλασσομένων μαθητών καθορίζει το κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου αρμόδιον όργανον. 

 

 

 

 



ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΗΗΝΝ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟ  ΤΤΜΜΜΜΕΕΣΣΟΟΦΦΗΗ    

ΣΣΟΟ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑ  ΣΣΗΗ  ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  
 

[Π.Δ. 104/79 ΑΡΘΡΟ 22] 

1. Κηδεμών μαθητού κωλυομένου δια λόγους υγείας παθήσεως μονίμου ή παροδικής ή ειδικής 

μειονεξίας να μετάσχει εις το μάθημα της Υυσικής Αγωγής δύναται να ζητήσει την εξαίρεση του 
μαθητού εκ του μαθήματος τούτου δι’ αιτήσεώς του. Η αίτησις αύτη συνοδευομένη υποχρεωτικώς 
και υπό ιατρικής βεβαιώσεως ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΙΑΣΡΟΤ ή ΙΑΣΡΟΤ ΑΥΑΛΙΣΙΚΟΤ ΥΟΡΕΨ 
διαλαμβανούσης τούς λόγους και την διάρκειαν της αιτουμένης απαλλαγής, υποβάλλεται εις τον 
Διευθυντή του σχολείου εντός π έ ν τ ε (5) ημερών από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανί- 
σεως της παθήσεως ή της μετ’ ασθένειαν επανόδου του μαθητού εις το σχολείον. 
2. Επί της κατά την προηγουμένην παράγραφον αιτήσεως αποφαίνεται ο Διευθυντής του σχολείου 
μετά του αρμοδίου διδάσκοντος καθηγητού, συντασσομένης σχετικής πράξεως εις το βιβλίον 
πράξεων του υλλόγου των Διδασκόντων. Εν αμφιβολία ο μαθητής παραπέμπεται εις την αρμοδίαν 
σχολιατρικήν υπηρεσίαν. 
Η βεβαίωσις της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται είς άς περιπτώσεις η πάθησις είναι 
εμφανής μη χρήζουσα αποδείξεως. 

Η ισχύς της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής αφορώσης εις ολόκληρον το διδακτικό έτος ή τμήμα 
αυτού άρχεται από της ενάρξεως των μαθημάτων ή της εμφανίσεως της παθήσεως ή ασθενείας 
προσηκόντως βεβαιουμένης. 
3. Απαλλαγήν εκ του μαθήματος της Υυσικής Αγωγής διδακτικής τινος ώρας δύναται να ζητήσει ο 
μαθητής δι’ αποχρώντα λόγον παρά του διδάσκοντος καθηγητού, όστις δύναται να χορηγεί ταύτην 
μετ’ έγκρισιν του Δ/ντού του χολείου. 
4. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλασσόμενοι εκ του μαθήματος της Υυσικής 
Αγωγής μαθηταί ΔΕΝ ΤΠΟΦΡΕΟΤΝΣΑΙ εις την ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΙΝ τούτου.  

 

 



[58410/Γ4/14-6-2005 Υ.Α. ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΠΑΡ.4] 
4. Πρόσβαση στο φάκελο των Α.Δ.Τ. έχει ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας και μόνο. ε περίπτωση 

που από τα στοιχεία του οικείου Α.Δ.Τ. προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας αποκλείοντες τη 
συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στο μάθημα της Υυσικής Αγωγής ή σε άλλη σχολική 
δραστηριότητα ο Διευθυντής, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί τριμελή Επιτροπή η οποία 
αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Υυσικής Αγωγής και τον 

υπεύθυνο του οικείου Σμήματος του χολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή συνεδριάζει αμέσως και 
αποφαίνεται για την απαλλαγή ή μη του μαθητή – τριας από το μάθημα της Υυσικής Αγωγής ή για 
την αποχή του από συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω τριμελής Επιτροπή 
συγκαλείται από τον Διευθυντή και συνεδριάζει και όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
προκύψουν θέματα της αρμοδιότητας της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ΝΝΟΟΜΜΟΟ  44445522//22001177    

ΥΥΕΕΚΚ  1177//ΑΑ//1155--22--22001177  ((ΚΚωωδδιικκοοπποοιιηημμέέννοοςς))  
 

Άρθρο 11   -  Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
1.α) Σο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α' 199), όπως το εδάφιο αυτό 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α' 193), καταργείται και στο 
τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Οι μαθητές με διαγνωσμένες από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, 
Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να 
κατανέμονται σε τμήματα της ίδιας τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, ως εξής: α) Ο αριθμός των 
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκτός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως 
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος 
του ενός (1) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης 
προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος του ενός (1), ο 
αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) 
μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα. 

 
β)Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, 
δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των 
τεσσάρων (4) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης 
προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος των τεσσάρων (4), ο 
αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) 
μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα, 
εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Σμήμα Ένταξης. 
Η κατά τα προηγούμενα εδάφια μείωση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου 



Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει 
υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και γνώμη του σχολικού συμβούλου 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του αρμόδιου σχολικού συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης.». 
β) το άρθρο 6 του ν. 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως 
εξής: 

«3.Α. Γ ια τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, 
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης 
της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.». 
γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται το σχολικό έτος 2017-2018. 

 
2.το τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10 του 
άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α'193), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ομοίως ισχύουν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille που χορηγούνται: α) από 
το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, β) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος 
«Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» και γ) από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση, εκπαίδευση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο 
Εκμάθησης της Braille».». 

 
3.το τέλος της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του 
άρθρου 28 του ν. 4186/2013, προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Οι αιτήσεις των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή από σχολικό 
νοσηλευτή είτε αυτοί φοιτούν σε γενικό σχολείο είτε σε ΣΜΕΑΕ, συνοδεύονται από βιογραφικό 
σημείωμα των προτεινόμενων προσώπων. Τα προτεινόμενα πρόσωπα υποβάλλουν στον Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.». 

 



4.το τέλος της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α' 21), προστίθενται εδάφια ως εξής: 

«Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών 
Σχολείων ορίζεται από κατ' ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ' ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά 
τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής 
Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης.». 

 
5.το τέλος της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με 

την περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α'118), προστίθενται εδάφια, ως 
εξής: 
«Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των γυμνασίων ΕΑΕ και λυκείων ΕΑΕ ορίζεται από κατ' 
ελάχιστον πέντε (5) έως κατ' ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός 
μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση 
του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης 
λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου 
ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.». 

6.α)το τέλος της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, 
όπως η περίπτωση γ' αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α'159), 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές 
ανά τμήμα.». 
β) το τέλος της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης γ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 
3699/2008, όπως η περίπτωση γ' αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 
4415/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 



«Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές 
ανά τμήμα.». 

7.την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής: 
«ζ) μεταφέρεται η έδρα ΣΜΕΑΕ σε όμορο δήμο και μετονομάζεται αναλόγως, αν δεν λειτουργεί η 
ΣΜΕΑΕ λόγω έλλειψης κτιρίου ή υπάρχει καταλληλότερη σχολική στέγη σε όμορο δήμο, ύστερα από: 
α) εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, β) σύμφωνη γνώμη του δήμου 
στον οποίο έχει ιδρυθεί ή λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ και γ) βεβαίωση του όμορου Δήμου περί παραχώρησης 
κατάλληλου κτιρίου για τη στέγαση της ΣΜΕΑΕ και βεβαίωση της διεύθυνσης οικονομικών 
υπηρεσιών περί κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της ΣΜΕΑΕ.». 

8.Η παρ. 6 του άρθρου 45 του π.δ. 1/2003 (Α' 1) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι τακτικοί αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ εφόσον ανήκουν οργανικά εκτός του Νομού Αττικής, δύνανται να 
αποσπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της περιοχής Αττικής. Οι τακτικοί αιρετοί του 
ΠΥΣΕΕΠ δύνανται να αποσπώνται κατόπιν αίτησής τους σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της έδρας της οικείας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.». 
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Άρθρο 48  -  Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
ΦΕΚ A 159 – 06.09.2016 

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), αντικαθίσταται ως εξής: 
«1.Όργανα διοίκησης των ΜΕΑΕ είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος 
διδασκόντων. το σύλλογο διδασκόντων μετέχουν ισότιμα όλοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς και όλα τα 
μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού». 
2. α) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Η στελέχωση των ΜΕΑΕ, των ΣΕ, των ΚΕΔΔΤ, των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, των 
προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται από: 
α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και 
β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους 

τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με: 
αα) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη χολική Χυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής  με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή 
ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη χολική Χυχολογία, με βασικές σπουδές σε 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή  
γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 
ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με 
αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή  
δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής 
με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. 



εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται 
επιπροσθέτως με πτυχίο ΣΕΥΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο 
και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Υυσική Αγωγή» ή 
την «Ειδική Υυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Υυσική Αγωγή» ή 
την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».  
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις των ΜΕΑΕ, των ΣΕ, των προγραμμάτων 

πρώιμης παρέμβασης, των προγραμμάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο 
σπίτι με μετάθεση ή διορισμό ή απόσπαση ή προσωρινή αναπλήρωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα 
στη γενική εκπαίδευση. Ειδικότερα οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων 
των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών χολείων, των Σμημάτων Ένταξης 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Τποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Δ.Τ.) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) πληρούνται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, καθώς και των κλάδων 
ΠΕ60 και ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ προσόντα, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις». 
β) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3699/2008, οι υποπαράγραφοι 1.3 
και 1.4 της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 56 του 
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργούνται.  

3. Σο άρθρο 21 του ν.3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Άρθρο 21» 
Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ - 
Τπηρεσιακές μεταβολές 
1. ε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ μπορεί να μετατίθενται εκπαιδευτικοί της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 16 που υπηρετούν στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να μετατίθενται σε 
κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή (3) διδακτική 
υπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου διατηρούν το δικαίωμα μετάθεσης σε κενές 



οργανικές θέσεις του αντίστοιχου κλάδου στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά τη 
συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ. 
Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι πέραν των προβλεπόμενων προσόντων 
διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Braille 
των τυφλών που πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7, μετατίθενται κατά 
προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών. 

Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού 
προσωπικού των ΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με μόνιμη αναπηρία 
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και σε ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση των 
εκπαιδευτικών από μετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων 
τους και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας όπως αυτές προβλέπονται κατωτέρω 
και η αναπηρία δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας. 
2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, μπορεί να 
τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΤ, εφόσον συμπληρώσουν τριετή 
διδακτική προϋπηρεσία σε ΜΕΑΕ, ΣΕ, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, προγράμματα 
παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και εφόσον οι κλάδοι τους προβλέπονται 
στα οικεία οργανογράμματα των ΚΕΔΔΤ. 

3. τις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται οι περιλαμβανόμενοι 
στους πίνακες διοριστέων του ΑΕΠ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου που κατέχουν τα 
προσόντα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 μπορεί να μετατίθενται σε κενές 
οργανικές θέσεις της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μετά τη συμπλήρωση τριετούς 
διδακτικής υπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ. 
4. Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΤ, Σμήματα 
Ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο 
σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολούθως: 
α) Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16. 



β) Ακολουθούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των 
κατωτέρω περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση: 
αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης 
στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το 
Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον 
τετρακοσίων (400) ωρών. 

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα. 
γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% . 
δδ) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην 
ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς 
που εποπτεύονται από το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς 
κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετέχουν 
υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται 
από τους αρμόδιους φορείς για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών». 
4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής: 
«γ) Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση: 

αα) Σα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, 
Διευθυντή και κοινό ύλλογο Διδασκόντων. Σα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια 
περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄,Γ΄ Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. τα Ενιαία 
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΤ, μαθητές με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποί- 
οι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα 
από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές 
δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία. Αναλυτικά: 
Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου – Λυκείου. τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα 



ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνονται 
με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σχετική γνωμοδότηση του 
I.E.Π.. την Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΤ, μαθητές 
απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού χολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των ΕΕΕΕΚ. Δικαίωμα 

πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της 
φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου. Οι κάτοχοι 
απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να 
συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΤ: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του 
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου,  
iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, 
ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και 
νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
Για τις μετεγγραφές μαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις Γυμνασίου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση 
των ΚΕΔΔΤ. Αναλυτικά: 
i) Οι μαθητές Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου μετεγγράφονται 

ως εξής: 
-Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, 
μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, 
-Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, 
μετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,  
-Απόφοιτος της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, 
μετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης. 
ii) Οι μαθητές Γυμνασίου σχολικής μονάδας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, μετεγγράφονται ως 
εξής: 
-Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη 
Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, -Απόφοιτος της Β΄ τάξης 



Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου του Ενιαίου 
Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου.  Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων 
Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου 
τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου 
εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, 
όπως διαμορφώνονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περίπτωσης α΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και σχετική γνωμοδότηση του I.E.Π. 
την Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, 
κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΤ, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών 
Γυμνασίων. 
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, 
ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Επιπλέον, οι 
απόφοιτοι της Δ΄ Σάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΤ, να συνεχίσουν στο 
«Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας». Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών στις 

Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια και εσπερινά 
Επαγγελματικά Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕΔΔΤ. 
ε περίπτωση επανεγγραφής μαθητή σε διαφορετικό τομέα-ειδικότητα από αυτήν που αποφοίτησε, 
για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ο μαθητής δύναται να παρακολουθεί τα 
μαθήματα Γενικής Παιδείας και να απαλλάσσεται από τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών. Κάθε 
απόφοιτος μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύναται να 
επανεγγραφεί και να φοιτήσει σε ένα (1) μόνο ακόμα πρόγραμμα ειδικότητας του ίδιου ή 
διαφορετικού τομέα, ύστερα από γνωμάτευση ΚΕΔΔΤ, η οποία λαμβάνει υπόψη αξιολόγηση του 
συλλόγου διδασκόντων. 



τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια υλοποιούνται για όλους τους μαθητές 
Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στα Ενιαία 
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή 
ειδικότητας ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. ε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου 

Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς 
αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΤ και σύμφωνη γνώμη του 
σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
ββ) Σα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), τα οποία αποτελούν 
σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και 
το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕΔΔΤ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν 
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως 

κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. ε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με 
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή 
Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς 
αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΤ και σύμφωνη γνώμη του 
σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Σ΄) και ακολουθούνται τα 
αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται στα 
Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους μαθητές. 
Κάθε διδακτικό έτος στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποτελείται από δύο τετράμηνα. 



Κατά τη διάρκεια της Σ΄ τάξης υλοποιείται πρακτική άσκηση, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση 
του υλλόγου Διδασκόντων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων. Σο ωρολόγιο πρόγραμμα 
της Σ΄ τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η 
Σ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων 
των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. ε περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε αυτή υλοποιείται με την 
υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού ή στα εργαστήρια του σχολείου. 
Η φοίτηση των μαθητών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το ύλλογο Διδασκόντων, 
ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας 
την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. 
Οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΤ σε ΔΙΕΚ 
ενηλίκων, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την 
υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή 
να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα. Οι απολυτήριοι τίτλοι των 
αποφοίτων των εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης που χορηγήθηκαν ως την εφαρμογή του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) διατηρούν τα 
επαγγελματικά δικαιώματα που καθορίζονται στην παρ. 23 του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78). 

Με απόφαση του Τπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων καθορίζονται: i) θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.,  
και ii) τα προγράμματα σπουδών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του I.E.Π.». 
5. α) Όλα τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια μετατρέπονται από 
το σχολικό έτος 2017-2018 σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνά- 
σια-Λύκεια. 
β) Σο σύνολο των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού 
προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης των 
σχολικών μονάδων της περίπτωσης  α΄ μεταφέρεται από το σχολικό έτος 2017- 2018 αυτοδικαίως 
στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια. 



γ) Σο σύνολο των φοιτούντων μαθητών εγγράφονται και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στις αντίστοιχες 
τάξεις του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου με απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων.  
δ) Με απόφαση του Τπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων:  

αα) καθορίζεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η λειτουργία των υφιστάμενων Ειδικών 
Επαγγελματικών Γυμνασίων, των λειτουργούντων σε αυτά Λυκειακών Σάξεων, καθώς και των 
υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, 
ββ) πραγματοποιείται η μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία 
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια,  
γγ) καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση και αποφοίτηση των μαθητών, καθώς και 
την αντιστοίχηση τάξεων, 
δδ) καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-
Λυκείων, 
εε) επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες κτιριακής 
υποδομής, να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της περίπτωσης α΄ μόνο ως Ειδικά 
Επαγγελματικά Γυμνάσια ή μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια για χρονικό διάστημα κατά 

ανώτατο όριο έως δύο (2) σχολικά έτη,  
στ) ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης αα΄ της 
περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008. 
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ΡΡύύθθμμιισσηη  θθεεμμάάττωωνν  ααννααππλληηρρωωττώώνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  
 

Άρθρο 46  -  Παρ. 2 
2. α) Σο άρθρο 22 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 

4229/2014 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 22 – Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Αν 

υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή 

συμπλήρωση ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, σύμφωνα 

με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16. Με 

απόφαση του Τπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Τπουργείου, μπορεί να καθορίζονται 

διαφοροποιήσεις από τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση για την 

πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην ΕΑΕ. τις 

διαφοροποιήσεις περιλαμβάνονται, ιδίως, η κατάρτιση κύριου πίνακα κατάταξης στον οποίο 

εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 16, και, σε 

περίπτωση εξάντλησής του, η κατάρτιση επικουρικού πίνακα στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί 

που πληρούν τα προσόντα των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 

4 του άρθρου 21, καθώς και τα κριτήρια κατάταξης στους ανωτέρω πίνακες και η μοριοδότησή τους, 

με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. ε 

περίπτωση εξάντλησης των πινάκων του προηγούμενου εδαφίου, οι προσλήψεις προσωρινών 

αναπληρωτών πραγματοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της γενικής 

εκπαίδευσης, με ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 21.». β) Οι 

διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2017-2018.» 

 

  



ΤΤπποουυρργγιικκήή  ΑΑππόόφφαασσηη  ΑΑρριιθθμμ..  6611004488//ΕΕ22//22001177  

ΥΥΕΕΚΚ  11223399//ΒΒ//1100--44--22001177  

ΡΡύύθθμμιισσηη  θθεεμμάάττωωνν  ππρρόόσσλληηψψηηςς  ααννααππλληηρρωωττώώνν  κκααιι  ωωρροομμίίσσθθιιωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  

σσττιιςς  δδοομμέέςς  ττηηςς    

ΕΕιιδδιικκήήςς  ΑΑγγωωγγήήςς  κκααιι  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς.. 
 

Άρθρο 1 

Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). 

1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από χολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(ΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από Σμήματα Ένταξης σχολείων 

Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και 

Τποστήριξης (ΚΕΔΔΤ), από τα προγράμματα Παράλληλης τήριξης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν 

έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτηση 

τους, αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αν οι προβλεπόμενες 

από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής 

μετάθεσης δεν δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ωραρίου, προσλαμβάνονται 

αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. 

2. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις ΜΕΑΕ, στα Σμήματα Ένταξης, στα ΚΕΔΔΤ και 

στα προγράμματα Παράλληλης τήριξης γίνεται από πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ, οι 

οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επόμενα άρθρα. 

Άρθρο 2 

Κριτήρια Ένταξης 

Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

καταρτίζονται Κύριοι και Επικουρικοί πίνακες κατάταξης, στους οποίους εντάσσονται οι 



εκπαιδευτικοί όλων των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδων, με τα παρακάτω 

κριτήρια: 

 

1. Κριτήρια ένταξης στους Κύριους πίνακες : 

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη χολική Χυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. 

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη χολική Χυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. 

γ) Για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Σμήματος Ειδικής Αγωγής ή Σμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 

ειδικές ανάγκες. 

δ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως 

ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με 

αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής. 

ε) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής 

με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ. 

στ) Για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των όσων ορίζονται στις περ. α, β, δ και ε, πτυχίο ΣΕΥΑΑ των 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με 

κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Υυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Υυσική Αγωγή-

Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Υυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική 

Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία». 

 

2. Κριτήρια ένταξης στους Επικουρικούς πίνακες: 

α) Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από 

Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Τπουργείο 



Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) 

ωρών. 

β) Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους (10 μήνες) σε δομές και προγράμματα ΕΑΕ. 

γ) Γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 Άρθρο 3 

Κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης 

Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους 

Κύριους και Επικουρικούς πίνακες κατάταξης, γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης στους Κύριους πίνακες: 

Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια: 

α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη χολική Χυχολογία, έξι (6) μονάδες. 

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη χολική Χυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες. 

γ) Για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού Σμήματος Ειδικής Αγωγής ή Σμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 

ειδικές ανάγκες, πέντε (5) μονάδες. 

δ) Σίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της 

αλλοδαπής, τέσσερις (4) μονάδες. 

ε) Για τον κλάδο ΠΕ11, κύρια ειδικότητα «ΕΑΕ» ή «Ειδική Υυσική Αγωγή» ή «Ειδική Υυσική 

Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή «Προσαρμοσμένη Υυσική Αγωγή» ή «Προσαρμοσμένη Κινητική 

Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία», δύο (2) μονάδες. 

τις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός προσόντων των ανωτέρω 

περιπτώσεων μοριοδοτείται μόνο ο τίτλος που προσδίδει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση. 

στ) Ειδικά για τους καταταγέντες με πενταετή προϋπηρεσία (50 μήνες) στην ΕΑΕ, χωρίς την κατοχή 

κάποιου εκ των αναφερομένων στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως ε προσόντων, πιστοποιητικό 

παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή 



από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, πέντε δέκατα 

(0,5) της μονάδας. 

Β. Προϋπηρεσία: 

Για κάθε μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στον οικείο κλάδο, η οποία αποκτήθηκε 

κατόπιν πρόσληψης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, είκοσι πέντε εκατοστά (0,25) της μονάδας. 

Επισήμανση: Οι προϋπηρεσίες που θα πραγματοποιούνται από το σχολικό έτος 2017-18 και 

εφεξής σε σχολικές μονάδες χαρακτηρισμένες ως δυσπρόσιτες, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, 

θα προσμετρούνται στο διπλάσιο. 

Γ. Κοινωνικά κριτήρια: 

α) Η αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές 

διαταραχές ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή 

δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, επτά (7) μονάδες. 

β) Η αναπηρία 67% και άνω ενός ή περισσοτέρων τέκνων, επτά (7) μονάδες. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη σχετικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οι 

υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον 

δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. 

γ) Οι πολύτεκνοι υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν. 3454/2006 (ΥΕΚ 75 Α’), επτά 

(7) μονάδες. 

δ) Η ύπαρξη τριών τέκνων υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 του ν. 3454/2006, τρεις (3) 

μονάδες. 

ε περίπτωση που στον ίδιο υποψήφιο συντρέχουν περισσότερα του ενός εκ των ανωτέρω 

κοινωνικών κριτηρίων μοριοδοτείται μόνο το κριτήριο που προσδίδει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση. 

2. Κριτήρια κατάταξης και μοριοδότησης στους Επικουρικούς πίνακες: 

Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια: 



Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από 

Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Τπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) 

ωρών, πέντε δέκατα (0,5) της μονάδας. 

Β. Προϋπηρεσία: Η προϋπηρεσία μοριοδοτείται σύμφωνα με την υποπαρ. Β’ της παρ. 1 του 

παρόντος. 

Γ. Κοινωνικά κριτήρια: Σα κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται σύμφωνα με την υποπαρ. Γ της παρ. 

1 του παρόντος. 

Άρθρο 4 

Ειδικότερα Θέματα 

1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

κατατάσσονται στους Κύριους και Επικουρικούς Πίνακες με βάση το σύνολο των μορίων σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης. ε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση 

το βαθμό του πτυχίου και σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται με βάση το χρόνο 

κτήσης του πτυχίου. 

2. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά κλάδο πραγματοποιούνται από τους 

Κύριους Πίνακες και σε περίπτωση εξάντλησης αυτών πραγματοποιούνται από τους αντίστοιχους 

Επικουρικούς Πίνακες. ε περίπτωση εξάντλησης και των Επικουρικών Πινάκων 

πραγματοποιούνται προσλήψεις από τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης. 

3. Οι κλάδοι ΠΕ61 και ΠΕ71 κατατάσσονται στους ίδιους πίνακες με τους κλάδους ΠΕ60 και 

ΠΕ70 αντιστοίχως. 

4. Τποψήφιοι των κλάδων/ειδικοτήτων για τους οποίους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, προτάσσονται στους οικείους πίνακες κατάταξης 

(κύριους ή επικουρικούς), εφόσον είναι κάτοχοι αυτής. 



5. Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, οι οποίοι πιστοποιημένα έχουν επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική 

Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ), προσλαμβάνονται και τοποθετούνται, κατά 

προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών ή τυφλών μαθητών ή/και για την εκπαίδευση μαθητών 

με προβλήματα όρασης ή για κωφούς και βαρήκοους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ειδικά για την 

εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα όρασης και κώφωσης προσλαμβάνονται και τοποθετούνται, 

κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικοί με επάρκεια στην ΕΝΓ και στην ΕΓΒ. Για την πιστοποίηση 

επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ισχύουν οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από 

την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Σμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

μονάδας Αγωγής Κωφών, του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την πιστοποίηση γνώσης της Ελληνικής 

Γραφής Braille (ΕΓΒ) ισχύουν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille που 

χορηγούνται: α) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Συφλών, β) από το Παιδαγωγικό 

Σμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής 

παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» και γ) 

από το Σμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 

κατεύθυνση εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής 

παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille. 

Η παρούσα ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

 

 

 

  

  

  



ΤΤπποουυρργγιικκήή  ΑΑππόόφφαασσηη  ΑΑρριιθθμμ..  6666660066//ΓΓ66//1144--66--22001111  

««ΠΠααρράάλλλληηλληη  σσττήήρριιξξηη  ααυυττιισσττιικκώώνν  μμααθθηηττώώνν..»» 
ύμφωνα με το άρθρο 7 & 4 εδαφ. Γ’ « Η παράλληλη στήριξη των αυτιστικών μαθητών μπορεί να 

υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του Δ/ντη της χολικής μονάδας και του υλλόγου Διδασκόντων». 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της παράλληλης στήριξης των αυτιστικών μαθητών από 

ειδικό βοηθό (ιδιώτη) είναι: 

1. Γνωμάτευση και πρόταση παροχής παράλληλης στήριξης από το οικείο ΚΕΔΔΤ, δηλαδή από 

το ΚΕΔΔΤ της περιοχής του σχολείου φοίτησης του μαθητή (άρθρο 6 & 1 εδαφ. Β’ του 

ν.3699/2008 ….. την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά από το οικείο ΚΕΔΔΤ ……»). 

2. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του χολείου. 

3. 3.Βιογραφικό & Ποινικό Μητρώο του προτεινόμενου από την οικογένεια του μαθητή για την 

υλοποίηση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης. 

4. ύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του χολείου φοίτησης και του υλλόγου Διδασκόντων. 

ύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν τίθεται προθεσμία για την έγκρισης της ιδιωτικής 

παράλληλης στήριξης και ο Διευθυντής του χολείου θα πρέπει να γνωστοποιεί την ύπαρξη του 

ιδιώτη ειδικού βοηθού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο φοίτησης του μαθητή.  

Προσοχή!!!     

Ο ειδικός βοηθός που εισηγείται και διαθέτει  οικογένεια του μαθητή προβλέπεται από το νόμο 

μόνο για τους αυτιστικούς μαθητές, δεν προβλέπεται για άλλες περιπτώσεις αναπηρίας και ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών ούτε για τη βοήθεια των μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται. Για τις 

περιπτώσεις αυτές στήριξη παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό του 

Τπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

(εγκύκλιος αριθμ. Πρωτ. 61660/Γ6/31-5-2011). 
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Οι  αλλαγές που σημειώνονται με τις νέες ρυθμίσεις αφορούν: (α) Σα Ειδικά χολεία: εσωτερική 

διάρθωση, κατανομή μαθητών σε τμήματα, αναλυτικά προγράµµατα, προγράµµατα συνεκπαίδευσης 

με σχολεία γενικής εκπαίδευσης. (β) Σα Σμήματα Ένταξης (γ) Σο Κεντρικό Τπηρεσιακό   υµβούλιο 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΤΕΕΠ) και (δ) Σην Προϋπηρεσία σε ΜΕΑΕ όλων των 

βαθµίδων. 

 Ειδικά χολεία 

1.Σο άρθρο 4 του π.δ. 603/1982 (Α΄ 117), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 4 Εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δηµοτικών σχολείων 

1.    Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δηµοτικών σχολείων είναι η ίδια µε αυτή των δηµοτικών 

σχολείων γενικής εκπαίδευσης. 

2. Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα στα Δηµοτικά χολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

µπορεί να γίνεται µε τους ακόλουθους τρόπους: 

α) ανά τάξη (Προκαταρκτική, A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, τ΄) ή 

β) ανά βαθµίδες (Προβαθµίδα για την Προκαταρκτική τάξη, Κατώτερη Βαθµίδα για τις Α΄ και Β΄ 

τάξεις, Μέση Βαθµίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθµίδα για τις Ε΄ και τ΄ τάξεις) ή 

γ) ανά βαθµίδες (Προβαθµίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής 

και την καταχώρηση των µαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, µε κριτήρια τη 

διάγνωση, τη µαθησιακή ετοιµότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς των µαθητών και 

τη δυναµική της δηµιουργούµενης οµάδας, µε στόχο τη συγκρότηση τµηµάτων που να εξυπηρετούν 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών. 

3. Η κατανοµή των µαθητών σε τµήµατα διενεργείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του υλλόγου 

Διδασκόντων της ΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Τποστήριξης (ΕΔΕΑΤ) της ΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του 



Διευθυντή του σχολείου. Σο σχετικό Πρακτικό του υλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο χολικό 

ύµβουλο ΕΑΕ µαζί µε τα ωρολόγια προγράµµατα του σχολείου. 

4.   την προβαθµίδα των 4/θεσίων και άνω ειδικών δηµοτικών χολείων µπορεί να τοποθετηθεί 

νηπιαγωγός, που έχει µετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή.» 

5. το τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 

3699/2008 (Α΄199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «τα σχολεία αυτά µπορεί να εφαρµόζεται 

ανάλογα µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 

υλλόγου Διδασκόντων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Τποστήριξης (ΕΔΕΑΤ) της ΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από 

εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, διαφοροποιηµένο το αναλυτικό πρόγραµµα της γενικής 

εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράµµατος της Ειδικής Αγωγής 36 (ΠΑΠΕΑ) που 

ορίζεται στο π.δ. 301/1996 (Α΄208) ή ένα µεικτό σύστηµα των ανωτέρω προγραµµάτων. 

Σο σχετικό Πρακτικό του υλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο χολικό ύµβουλο ΕΑΕ µαζί 

µε τα ωρολόγια προγράµµατα του σχολείου.» 

6. α) το άρθρο 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως: «6. τις 

χολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης µπορεί να υλοποιούνται προγράµµατα συνεκπαίδευσης µε συστεγαζόµενες ή µη 

σχολικές µονάδες της γενικής εκπαίδευσης. τόχοι των προγραµµάτων συνεκπαίδευσης είναι, ιδίως, 

η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη των γνωστικών, 

µαθησιακών, συναισθηµατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή/και αναπηρία, καθώς και η ευαισθητοποίηση των µαθητών των σχολείων γενικής 

εκπαίδευσης σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στο σεβασµό της διαφορετικότητας και στη 

διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Με απόφαση του Τπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία έγκρισης, ο τρόπος 



υλοποίησης και η αξιολόγηση των ανωτέρω προγραµµάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που 

είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.» 

 

 

 Σμήματα Ένταξης 

5. την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 

199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: 

 «κοπός των ΣΕ είναι η πλήρης ένταξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 

αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον µέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις. Ο εκπαιδευτικός 

του ΣΕ υποστηρίζει τους µαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία µε τους 

εκπαιδευτικούς των τάξεων, µε στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών 

πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού και του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν 

οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, µε απώτερο στόχο τη δυνατότητα µελλοντικής 

υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους.» 

 


