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Παράρτημα ΙΙ. Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ακόμη από ασάφεια με άμεση ανάγκη για
επικαιροποίηση, κωδικοποίηση και ερμηνεία της κείμενης νομοθεσίας ή/και αποστολή προτάσεων/οδηγιών από
τους οικείους Συντονιστές ΕΑ&ΕΕ ή/και τα οικεία ΚΕΣΥ. Επί παραδείγματι, όσον αφορά στις αρμοδιότητες των
εκπαιδευτικών ΕΑΕ, παρατηρείται η τάση να προτάσσονται τα σημεία που ‘ειδικώς’ αναφέρονται στους εκπ/κούς
των ΤΕ (Υπ. Απ. αρ.27922/Γ6, ΦΕΚ 449/08-03-2007, σελ. 9390) και να ‘αγνοούνται’ οι πρώτες σειρές όπου
διαβάζουμε: “Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές δομές της ειδικής αγωγής, έχουν όλα τα καθήκοντα
και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 υπουργική απόφαση...”
(Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 - ΦΕΚ 1340/16-10-2002). Επιπλέον, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1319, Κεφ. Β΄, § 4 «την
ευθύνη του μαθητή που φοιτά στα Τμήματα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και
ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές αλλαγές και
τροποποιήσεις της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του». Προκύπτουν λοιπόν ερωτήματα
όπως :

- Οι εκπαιδευτικοί στην ΕΑΕ “απλά” θα εφαρμόζουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και θα στοχεύουν
στην διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και στην κατάλληλη
προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και δεν έχουν καμία άλλη
εμπλοκή με τους μαθητές του ΤΕ (εξετάσεις, βαθμολογία, θέματα, εξέταση κλπ) ή αποτελούν
“κανονικούς και πλήρως λειτουργικούς εκπ/κούς”, τη στιγμή μάλιστα που συχνά τους ζητείται να
αναλάβουν εξωδιδακτικά καθήκοντα (λ.χ. υπεύθυνοι γενικών τμημάτων);

- Οι εκπ/κοί στην ΕΑΕ συμμετέχουν ισότιμα με τους εκπ/κούς της τυπικής τάξης, στις διαδικασίες
αξιολόγησης (και στην βαθμολόγηση ως απότοκο αυτής), στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
(λ.χ. στις επιτροπές προφορικών του Λυκείου), στον ορισμό των κοινών θεμάτων των γραπτών
προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων κάθε μαθήματος ή όχι; Κατα πόσο είναι (ή δεν είναι) και
αυτοί “διδάσκοντες του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους” (ΦΕΚ 211 , Αρθρο
5, § 6)) κ.λπ.

Παρακάτω θα βρείτε το νομικό πλαίσιο, με διευκρινίσεις και σχόλια για τους εκπ/κούς και τη λειτουργία των
Τμήματος Ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (Για πλήρη νομολογία κλπ δείτ εδώ https://bit.ly/link-Acts)

ΝΟΜΟΙ

>>. Στο ΔΕΠΠΣ (στις σελίδες 7 και 8 του Γενικού Μέρους http://ebooks.edu.gr/info/cps/1Geniko_Meros.pdf ) διαβάζουμε:

“ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την ενσωµάτωση των µαθητών µε αναπηρίες (ΑΜΕΑ) στα κοινά
σχολεία αλλά και της Ειδικής Αγωγής ως αναπόσπαστο κοµµάτι της γενικής εκπαίδευσης”

“Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να εξαλείφονται οι παράγοντες
που αποκλείουν ένα µαθητή από το σχολείο της γειτονιάς του, όπως για παράδειγµα εµπόδια πρόσβασης στο
σχολικό χώρο για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα ή προβλήµατα όρασης, εµπόδια στην εφαρµογή
εξατοµικευµένων υποστηρικτικών υπηρεσιών λόγω ανελαστικότητας του Ωρολογίου Προγράµµατος, εµπόδια
στην πρόσβαση στη διδακτέα ύλη που ορίζεται από τα Προγράµµατα Σπουδών, λόγω ελλιπούς διδακτικού υλικού
ή άλλων µέσων (π.χ. η µη αξιοποίηση της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ή έλλειψη βιβλίων και εποπτικών µέσων
για τυφλούς).

Ουσιαστικό µέσο για την ειδική αγωγή είναι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της σχολικής µονάδας σε µια κοινότητα
συλλογικά υπεύθυνη για την ανάπτυξη κάθε µαθητή ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες του. Η ενσωµάτωση των
ΑΜΕΑ θα πρέπει να αποτελεί µέριµνα όλης της σχολικής κοινότητας και του συνόλου των εκπαιδευτικών και
γονέων και όχι µέριµνα ενός µόνο εκπαιδευτικού. Ο προσδιορισµός «Ενιαίο» στο ∆ΕΠΠΣ, για την Ειδική Αγωγή,
σηµαίνει ότι σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού των Προγραµµάτων, από τη φιλοσοφία και το σκοπό διδασκαλίας



iv

τους ως τη µέθοδο αξιολόγησης, θα λαµβάνεται υπόψη η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών µε
αναπηρίες (ΑΜΕΑ).”

“Η διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης παρέχει στους µαθητές µε αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) τη δυνατότητα να
συµµετέχουν στη διδασκαλία µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσεγγίζουν το κάθε γνωστικό αντικείµενο από την
πλευρά που εξυπηρετεί την κάλυψη των καθηµερινών, πραγµατικών αναγκών τους. Η ενασχόληση µε
εναλλακτικές δραστηριότητες”

>>. Στο Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2008) ορίζεται πως:

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές
με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
(Κεφ. Α΄, άρθρ.1 (Έννοιες-Σκοπός))

«Η ΕΑΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας
δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.» (άρθρ.2, παρ.1, Οργάνωση και στόχοι της ΕΑΕ Συμμετοχή του αναπηρικού
κινήματος)

«κατά τη συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις
αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για
ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους.» (άρθρ.2, παρ.3, Οργάνωση και στόχοι της ΕΑΕ Συμμετοχή του
αναπηρικού κινήματος)

>>. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 ΦΕΚ 21, τ.Α΄, 21 Φεβρουαρίου 2016 Άρθρο 82 Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης 5. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός
του ΤΕ 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»

* Επιπλέον για το ΤΕ: Τα μαθήματα στο Τμήμα Ένταξης (ΤΕ) σκοπό έχουν τη συστηματική στήριξη των μαθητών
από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό {ΦΕΚ 1319, τ.Β΄, 10.10.200, Β΄, § 1 α)}, ώστε να υπάρχει συνέχεια και σύνδεση με
το πρόγραμμα της τάξης τους, ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του {ΦΕΚ 449, τ.Β΄, 3 ΑΠΡ 2007, Α΄
§ 3}. Τροποποίηση, προσαρμογή, εξατομίκευση {ΦΕΚ 1319, τ.Β΄, 10.10.200, Β΄, § 2} και διαφοροποίηση της
διδασκαλίας {ΦΕΚ 24, τ.Β΄, 30.01.2013, Άρθρο 39, § 4 ε) ββ)} αποτελούν «καθημερινές πρακτικές» στο ΤΕ. Στόχος
παραμένει η πλήρης ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.

* Ο όρος ‘συνδιδασκαλία’ αναφέρεται και στο {ΦΕΚ 449, τ.Β΄, 3 ΑΠΡ 2007, Α΄ Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης,
§ 3}

* Στην Εγκύκλιο με Θέμα “Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων
Συνεκπαίδευσης.” με Αρ.Πρωτ.172877/Δ3/17-10-2016/ΥΠΠΕΘ στο ΦΕΚ 3561/2016 και όπως τροπ. από την
Αρ.Πρωτ.10537/Δ3/23-01-2019/ΥΠΠΕΘ) θέτονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την υλοποίηση και αξιολόγηση
Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης “ένταξης και συμμετοχής μαθητών/τριών ΣΜΕΑΕ σε συγκεκριμένα γνωστικά
αντικείμενα τάξεων σχολείων γενικής εκπαίδευσης” και “συνεργασίες [...] μεταξύ τάξεων της ίδιας σχολικής
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μονάδας ή διαφορετικών σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν μαθητές/τριες με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”

* Η εγκύκλιος 129838/Δ2/15/11/2007 για την υποβοήθηση την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των
εργαστηριακών ασκήσεων στην Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση θεσμοθετούσε τη
συνύπαρξη δύο εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη με στόχο τη συνεργασία για τη διεκπεραίωση των πρακτικών
ασκήσεων κτλ. και η Εγκύκλιος 79980/Γ2/12/07/2012 προβλέπει την παρουσία δύο εκπαιδευτικών ταυτόχρονα
στην ίδια τάξη κατά τη διδασκαλία των Ερευνητικών Εργασιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο)

>>. Στο Ν. 4547/2018, ο εκπαιδευτικός/οι που υπηρετούν στην ΕΑΕ μετέχει/ουν στην ΕΔΕΑΥ ή οποία αξιολογεί εν
δυνάμει οποιονδήποτε μαθητή/τρια

>>. Στο Ν.4074/2012, ΦΕΚ 88/Α/11-4-2012 (συμπληρωματικά δείτε και Ν.4488/2017, ΦΕΚ 137/Α/13-9-17)

«Αναγνωρίζοντας ότι η αναπηρία είναι μία εξελισσόμενη έννοια και ότι η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση
μεταξύ των εμποδιζόμενων προσώπων και των περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων συμπερισφοράς που
παρεμποδίζει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους» (σελ. 2634)

«Αναγνωρίζοντας επίσης ότι οι διακρίσεις κατά οποιουδήποτε προσώπου, βάσει αναπηρίας, αποτελούν προσβολή της
εγγενούς αξιοπρέπειας και αξίας του ατόμου» (σελ. 2634)

«Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας,
συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων, η μή διάκριση, η
πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία, ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων
με αναπηρίες, ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας, η ισότητα ευκαιριών, η
προσβασιμότητα, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με
αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.» (σελ.
2639-40)

«Αναγνωρίζοντας περαιτέρω την ποικιλομορφία των ατόμων με αναπηρίες» (σελ. 2634)

«εύλογη προσαρμογή σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οπο οποίες δεν
επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μία συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να
διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή η άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους. Όλων των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών» (σελ. 2639)

«καθολικός σχεδιασμός σημαίνει το σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών που θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους ανθρώπους, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, χωρίς ανάγκη προσαρμογής
ή εξειδικευμένου σχεδιασμού [...]» (σελ. 2639)

«Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, το συμφέρον του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας»
(σελ. 2644)

Π.Δ.

>>. Γυμνάσιο: ΠΔ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 126/2016, ΦΕΚ 211/Β/11-11-2016
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- άρθρ.5, παρ.4, «Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον
διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από
συνεργασία μεταξύ τους.»

- άρθρ.5, παρ.5, «Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή
και του Συλλόγου διδασκόντων σε κάθε Γυμνάσιο.»

- άρθρ.5, παρ.6, «Τα θέματα ορίζονται την ημέρα εξέτασης κάθε μαθήματος από τους διδάσκοντες το αντίστοιχο
μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικο έτους και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης.»

>>. Λύκειο

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

>>. Έχοντας ληθφεί υπόψη στην υπ.αρίθμ 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/2007) υπουργική απόφαση[1]:

- το άρθρ.35 (Προσωπικό) του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α) «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπου αναφέρεται πως «Οι θέσεις του εκπαιδευτικού
προσωπικού των δημόσιων μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στο
σύνολο των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως προβλέπονται στα
άρθρα 12 παρ. 4, 13 παρ. 4 και 14 παρ. 4» (*...όπου στο άρθρο 14 (Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης) αναφέρονται οι κλάδοι και ο αριθμός των οργανικών θέσεων της δευτεροβάθμιας). Επιπλέον, στην
παρ.21 του άρθρ.14 αναφέρεται πως «Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού
του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου»

- του άρθρ.2 (Θέματα Ειδικής Αγωγής), του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α/20.11.2003.) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών
θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπου στην παρ.2 αναφέρεται σε «τοποθέτηση σε θέσεις εκπαιδευτικού
προσωπικού» των ΣΜΕΑΕ και των ΤΕ.

στο Κεφ. Α’, σελ. 9389 του ΦΕΚ 449, καθορίζεται πως «Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές δομές της
ειδικής αγωγής, έχουν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. Φ. 353.1/
324/105657/Δ1 υπουργική απόφαση»[2].
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(σελ. 9390)

Εκπαιδευτικοί ειδικών σχολείων

1. Οργανώνουν, καταρτίζουν και υλοποιούν σε συνεργασία με το ΕΕΠ το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
των μαθητών της τάξης τους.

2. Καθοδηγούν τους γονείς σε θέματα αγωγής και βοήθειας στο σπίτι και προτείνουν δραστηριότητες για την
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών τους.

3. Συνεργάζονται με το ΕΕΠ για την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών των μαθητών τους.

4. Ενημερώνονται για τα προγράμματα αποκατάστασης των μαθητών τους, τα οποία υλοποιούνται εκτός του
σχολείου και συνεργάζονται με τους ειδικούς επιστήμονες.

Εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ)

1. Αξιολογούν τους μαθητές για τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με βάση τις προτάσεις οι
οποίες έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Προκειμένου
να εντάξουν τους μαθητές στο ΤΕ, λαμβάνουν υπόψη:

• τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών,

• την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,

• την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι να παρακολουθήσουν το ΤΕ,

• τον αριθμό των μαθητών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και προτείνουν αυ τούς
που θα υποστηριχθούν από το τμήμα ένταξης με τεκμηριωμένη εισήγηση.

2. Ενημερώνουν, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητή σχετι− κά με
τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για να φοιτήσει στο ΤΕ. [...]

3. Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του
εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης του (π.χ. συνδιδασκαλία). Στόχος
παραμένει η πλήρης ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.

4. Ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του ΤΕ στο κοινό σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή τους
σε ομάδες εργασίας, παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής.

5. Μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή, ο οποίος φυλάσσεται σε
ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου. Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιέχει: • συνοπτικό
οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή • γνωματεύσεις και αξιολογήσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές
ανάγκες και δυνατότητες του μαθητή • εισηγήσεις για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος. Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή) ενημερώνεται η
διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας.

6. Πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και συνεργάζονται
με τους σχολικούς συμβούλους της περιφέρειάς τους και με το προσωπικό του οικείου ΚΕΣΥ.

7. Συντάσσουν και υποβάλλουν για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του ΤΕ.
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8. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενων σχολείων ή σε προγράμματα παράλληλης στήριξης
όμορου σχολείου ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής στην αρμοδιότητα του οποίου
ανήκει το σχολείο.

9. Οι διευθυντές των σχολείων στα οποία λειτουργούν ΤΕ: • Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και ενημέρωση του σχολικού
συμβούλου ειδικής αγωγής • Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΤΕ, δεν απασχολούν τους
εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του
σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης (ΠΣ)

1. Ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί
ΠΣ ύστερα από σχετική πρόταση του ΚΕΣΥ ή των πιστοποιημένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών και εισήγηση του
σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.

2. Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ και το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής. Για την υλοποίηση του
συνεργάζονται με το διευθυντή, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του τμήματος και τους άλλους εκπαιδευτικούς
του σχολείου για την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων του συγκεκριμένου μαθητή.

3. Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά
υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες
συμμετέχει ο μαθητής.

4. Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και τα ΚΕΣΥ στις περιπτώσεις μαθητών που
παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα.

5. Συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή
και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα, στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, ο οποίος και παρακολουθεί την
εφαρμογή του.

6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που χρειάζονται ΠΣ ύστερα
από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

7. Καταρτίζουν το πρόγραμμα ΠΣ σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΕΣΥ , με κριτήρια
τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και τις δυνατότητες ένταξης στην τάξη του.

* Στην τέλος της παρ. 6 του Κεφαλαίου Γ΄ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΒΠ “Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με το
Σύλλογο Διδασκόντων εξασφαλίζει χρόνο διαλείμματος δεκαπέντε (15) λεπτών, στο ΕΒΠ, κατά τη διάρκεια του
ημερήσιου προγράμματος.” - 27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) όπως τροπ. από Αριθμ. 66082/Δ3, ΦΕΚ 2585/2018. -
όχι διάλειμμα για τους διδάσκοντες της ΠΣ;
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>>. Αναφέρεται λοιπόν στην Φ. 353.1 πως: «Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο
έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών».

Ειδικότερα δε, στο άρθρ.36 (Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων) αναφέρεται, μεταξύ
άλλων κυρίως σε σχεση με τους μαθητές, πως:

«Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών.
Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και
μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής...» (Σημείο 1),

«Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό
δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας...» (Σημείο 2)

«Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.» (Σημείο 3),

«Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως
με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.» (Σημειο 4),

«Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον,
λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και
υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.» (Σημείο 13),

«Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών
και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά
τους» (Σημείο 18),

«Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς
ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και
τους ενημερώνουν σχετικά» (Σημείο 22).

* επιπλέον «Κάθε εκπαιδευτικός τίθεται υπεύθυνος για το ψυχοπαιδαγωγικό και διδακτικό έργο που καλείται να
προσφέρει σ' όλους τους μαθητές.» {ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ6/636 της 27.11.1986 § 3}

>>. Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ αποτελούν μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων καθότι «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε
σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως
πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών
μετέχουν και δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων» (βλ.
Κεφ. Δ’, άρθρ.11, ΣΤ’ Σύλλογοι Διδασκόντων, παρ.1 του Ν.1566/1985 και στο άρθρ.37 της υπ’ αριθμ. Φ. 353.1/
324/105657/Δ1 υπουργικής απόφασης)

>>. Επιπλέον, σύμφωνα με την 1η σχετική υπ.αρίθμ 102357/Γ6….2002 (ΦΕΚ 1319, Κεφ. Β΄, § 4)) υπουργική
απόφαση: «την ευθύνη του μαθητή που φοιτά στα Τμήματα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του
Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί
συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις
σχετικές αλλαγές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του».
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