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Προς: Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής 

Εκπαιδευτικών ∆ράσεων 

(ΥΠΑΙΘ) 

 

ΘΕΜΑ: 5η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 8204/02-06-2010 Πρόσκλησης 
(κωδ. 71) για τις Πράξεις: «Πρόγραµµα εξειδικευµένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» 

 

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων, έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για 

την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε 

µε το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),  

3. Τη µε αρ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31-12-2010) Τροποποίηση της υπ’ 

αρ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20−2−1995) κοινής υπουργικής 

απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τη µε αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την 

αναδιάρθρωσή της σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 
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636/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/1-4-

2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,  

5. Τη µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο 

Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών 

∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 

1950/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση 

δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του 

Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-

2009), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ.908/98260/Η/29.08.2012 απόφαση ορισµού του Ειδικού Γραµµατέα 

(ΦΕΚ 417 / τ Υ.Ο.∆.∆ / 03-09-2012) και τη µε αρ. πρωτ. Φ.908/90523/Η/05.07.2013 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, 

8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά 

την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος 

∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 

(Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ. 1088/τ. 

Β’/19.07.2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 (Φ.Ε.Κ. 292/τ. Β’/13.02.2013) 

Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

10. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και 

∆ιά Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των 

επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

11. Τα µε αρ. πρωτ. 3776/Γ6/13-01-2014 (ΕΥ∆ 746/16-01-2014) και 15119/04-02-2014 

(ΕΥ∆ 2364/05-02-2014) έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής (Φορέας Πρότασης),  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την 5η Τροποποίηση της µε αρ. πρωτ. 8204/02-06-2010 Πρόσκλησης (κωδ. 71), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τις Πράξεις: «Πρόγραµµα εξειδικευµένης εκπαιδευτικής 
υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 

ως προς τα εξής στοιχεία:  

 

Στην  Ενότητα 1 «ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ∆ΕΙΚΤΕΣ», το Περιεχόµενο 

προτάσεων αντικαθίσταται και έχει ως εξής: 

 

(β) Περιεχόµενο προτάσεων 

Ένα µείζον θέµα για το εκπαιδευτικό σύστηµα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η 

ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστηµα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική 

διαδικασία των µαθητών µε αναπηρία ή/και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ως «Μαθητές µε Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για 

ολόκληρη ή ορισµένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντικές δυσκολίες 

µάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβληµάτων, 
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ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύµφωνα µε τη διεπιστηµονική 

αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και µάθησης.  

Στους µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι 

παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αµβλύωπες µε 

χαµηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, 

χρόνια µη ιάσιµα νοσήµατα, διαταραχές οµιλίας − λόγου, ειδικές µαθησιακές δυσκολίες όπως 

δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδροµο 

ελλειµµατικής προσοχής µε ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(φάσµα αυτισµού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.  

Στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο προβλέπεται η εκπαίδευση των µαθητών αυτών είτε σε ειδικά 

σχολεία ή/και η δυνατότητα συµπερίληψης/συνεκπαίδευσης αυτών των µαθητών στο γενικό 

σχολείο είτε µε τη µορφή παράλληλης στήριξης είτε µε τη φοίτηση στα τµήµατα ένταξης.  

Ο θεσµός της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) πλέον ως ξεχωριστός τοµέας 

εκπαίδευσης, διακρίνεται µε πρακτικές υποστήριξης και µε σαφή στόχο την ένταξη και 

συνύπαρξη µε συνοµηλίκους στην γενική κοινή τάξη, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων των ΑΜΕΑ, την οποία η Ελλάδα υπόγραψε το 2007. 

Στόχος της Πράξης είναι η θεσµοθέτηση και υλοποίηση της εξειδικευµένης εκπαιδευτικής 

υποστήριξης των ΑµεΑ στα σχολεία γενικής αγωγής µέσα από κατάλληλα επιµορφωµένο 

εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους µαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα µε 

τον εκπαιδευτικό.  

Το πρωταρχικό, θεµελιώδες και κρίσιµο στη θεσµοθέτηση της Παράλληλης Στήριξης - 

συνεκπαίδευσης είναι η βιωµατική αλλαγή στη φιλοσοφία και τη στάση και τις προσδοκίες από 

τους µαθητές µε αναπηρία τόσο στο επίπεδο των γονιών όσο και στους εκπαιδευτικούς του 

γενικού σχολείου.   

Η  αλλαγή της στάσης του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και οι εµπειρίες των συνοδών 

εκπαιδευτικών θα έχουν πιο γενικές και µακροπρόθεσµες θετικές συνέπειες στην ένταξη των 

µαθητών µε αναπηρία και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές αλλαγής της προσέγγισης 

της αντιµετώπισης των ΑµεΑ σε όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Έτσι, θα µπορέσει να αλλάξει η 

«επικρατούσα αντίληψη» του αποκλεισµού και της τάσης να υφίσταται ως πρώτη επιλογή η  

ξεχωριστή εκπαίδευση παιδιού µε αναπηρία  ακόµη και όταν το παιδί µπορεί να ενσωµατωθεί 

στο γενικό σχολείο. 

Στο πλαίσιο των πράξεων, θα υφίσταται επίσης επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών. 

Η αποτελεσµατική ένταξη των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο 

και η αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιφέρει θετικές επιπτώσεις 

στο σύνολο των µαθητών της σχολικής τάξης.        

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

∆ράση 1: Σχεδιασµός και υλοποίηση του προγράµµατος εξειδικευµένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες  

Η δράση περιλαµβάνει το σχεδιασµό και την υλοποίηση του προγράµµατος εξειδικευµένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη (συµπερίληψη-συνεκπαίδευση στη γενική τάξη) 

µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσω δράσεων όπως:  

• στελέχωση µε εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων, στις οποίες διαπιστώνονται 

ανάγκες παράλληλης στήριξης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του προγράµµατος και 

της λειτουργίας των σχολικών µονάδων  

• στελέχωση µε το κατάλληλο κατά περίπτωση βοηθητικό προσωπικό στο πλαίσιο 

στήριξης / διευκόλυνσης των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του 
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έργου τους για την παροχή βοήθειας στους µαθητές µε αναπηρία (πχ. µε κινητικά 

προβλήµατα) 

• συντονισµός, επιστηµονική, διοικητική κ.ά. υποστήριξη των πράξεων. 

Κεντρικοί στόχοι της δράσης είναι:  

• Η ενεργός συµµετοχή των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και η ανάπτυξη των απαιτούµενων δεξιοτήτων για την ουσιαστική ένταξή τους στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα 

• Η ενίσχυση της προσαρµοστικότητας και της προσβασιµότητας των µαθητών αυτών 

στη σχολική τάξη 

• Η αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

 

∆ράση 2: Συγκέντρωση και ταξινόµηση Επιµορφωτικού Υλικού και Ειδικών 
Εργαλείων  

Η δράση περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και ταξινόµηση του παραχθέντος επιµορφωτικού 

υλικού και των εργαλείων (αξιολογητικών ή υποστηρικτικών)  από το ΙΕΠ.  

 

∆ράση 3:  Υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης  

Συµπληρωµατική καινοτοµική δράση του Προγράµµατος αποτελεί η υλοποίηση επιµόρφωσης 

των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο πρόγραµµα εξειδικευµένης εκπαιδευτικής 

υποστήριξης για την ένταξη µαθητών µε αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(παράλληλη στήριξη). 

Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης ενδεικτικά θα εµπεριέχει θεωρητική επιµόρφωση (Α’ και Β’ 

Φάση) και επιστηµονική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου καθώς και επιµορφώσεις που 

διεξάγονται κατά τόπους (Γ’ Φάση), όπου απαιτείται.  

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στη µε αρ. πρωτ. 8204/02-06-2010 Πρόσκληση 

(κωδ. 71), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

Εσωτερική διανοµή: 

� Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
� Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
� Μονάδα Α1, Α2, Β2  
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