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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Σχεδίου Νόμου <<ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ>> 
 
 
 
Προς τη Βουλή των Ελλήνων 
 
Το σχέδιο νόμου, που προτείνεται για ψήφιση στην Εθνική Αντιπροσωπεία, 

αφορά στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την παροχή δωρεάν δημόσιας 
γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για 
όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.  

 
 
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε 
πολίτη με αναπηρία , αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας 
και της οικονομίας κάθε χώρας. Κατά συνέπεια, οι αρνητικές διαπιστώσεις όσον 
αφορά στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος σηματοδοτούν την αναγκαιότητα για άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να 
αντιμετωπιστούν πάγιες, ανορθολογικές καταστάσεις που εντοπίζονται 
καθημερινά στο σχολείο. 

Με βάση τις διαπιστωμένες αδυναμίες το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων έθεσε υπόψη των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και 
των πολιτών τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατ’ αρχήν προτάσεις, προκειμένου 
αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης. Την ηλεκτρονική 
διαβούλευση που ολοκληρώθηκε τον Μαϊο του 2014, και στην οποία έλαβαν 
μέρος 4.900 πολίτες, ακολούθησε η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των 
προτάσεων. Παράλληλα: 

Ζητήθηκαν και κατατέθηκαν γραπτές προτάσεις από τις συνδικαλιστικές 
ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, των συνομοσπονδιών ατόμων με αναπηρία, του  
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 

 
Το υλικό αυτό αξιολογήθηκε και συνεκτιμήθηκε για την τελική διαμόρφωση 

αυτού του σχεδίου νόμου. 
Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε (4) κεφάλαια 
 
Ειδικότερα: 
 
Με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ που αναφέρεται στην «κάλυψη θέσεων και 

λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ειδικής 
εκπαίδευσης», θεσμοθετείται μία νέα πάγια και αντικειμενική διαδικασία 
διορισμών και προσλήψεων των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 

 
Το πρώτο βασικό κριτήριο επιλογής είναι τα προσόντα και οι δεξιότητες των 

προαναφερομένων γιατί  δεν μπορεί παρά να είναι οι άριστοι. 
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Επίσης, ρυθμίζονται «θέματα υπηρεσιακών μεταβολών», δηλαδή, θέματα 

μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσλήψεων και υπεραριθμιών . 
 
 
Ειδικότερα, επί των άρθρων του σχεδίου νόμου: 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 
Άρθρο 1 
Έννοιες - Σκοπός 
 
1. Επαναπροσδιορίζεται και διακηρύσσεται ο κύριος σκοπός της 

υποχρεωτικής δωρεάν και δημόσιας εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή 
στους  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης 
συμβατότητα με το άρθρο 24-Εκπαίδευση της «Σύμβασης για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία» (ν. 4074/2012) ΦΕΚ 88Α΄). Καθορίζεται η υποχρέωση της 
πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα άτομα με 
αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια προσχολικής, πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης 
ενσωμάτωσης στη γενική εκπαίδευση (inclusive education) ή και ειδικής 
εκπαίδευσης.  

2. Καθιερώνεται ο όρος "Ειδική Εκπαίδευση" (ακρωνύμιο ΕΕ), ο οποίος 
περιλαμβάνει όλες τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της προηγουμένης 
παραγράφου, και απαλείφεται ο όρος "ειδική αγωγή" έτσι ώστε να υπάρχει 
συμβατότητα με τη διεθνή αντίστοιχη καθιερωμένη ορολογία.  

3. Με σκοπό να υπάρχει σαφής διαχωρισμός και διάκριση από την ιατρική 
διάγνωση, ορίζεται ο όρος "διάγνωση" στο πλαίσιο της Eιδικής Eκπαίδευσης και 
προσδιορίζεται ότι αυτή αναφέρεται  στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων – παρεμβάσεων μόνο από τις Επιτροπές 
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). 

4. Προσδιορίζονται οι ομάδες πληθυσμού στις οποίες αναφέρονται οι 
διατάξεις του παρόντος νόμου. 

5. Δίδεται ο ορισμός της «Διαφορικής Διάγνωσης» στο πλαίσιο της ΕΕ και 
αποσαφηνίζεται η διαφορά του από τον όρο «διάγνωση» της παρ. 3 του παρόντος 
άρθρου. 

6. Εισάγονται -για πρώτη φορά- οι ορισμοί για τις Υποστηρικτικές 
Τεχνολογίες (ΥΤ), τις Υπηρεσίες Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και τις 
Υποστηρικτικές μορφές Ζωντανής Βοήθειας.   

7. Δίδεται ο ορισμός της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίασης για Όλους στο 
πλαίσιο της ΕΕ και προσδιορίζονται τα σχετικά εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες 
σε σχέση και με τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες. 

8. Εισάγεται -για πρώτη φορά- η έννοια της Καθολικής Σχεδίασης για 
Μάθηση που αποτελεί  διεθνώς επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική της 
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παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
στους μαθητές με αναπηρία.  

 
 
 
         
Άρθρο 2      
Οργάνωση και στόχοι της Ε.Ε. 
 
1. Προσδιορίζεται η υποχρεωτικότητα στην ΕΕ εναρμονίζοντάς την πλήρως 

με τις διατάξεις που αφορούν τη γενική ενιαία δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. 
2.Περιγράφονται οι παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προγράμματα 

της ΕΕ, οι Σχολικές μονάδες ΕΕ και ο αντίστοιχος προσβάσιμος εξοπλισμός. 
3.Προσδιορίζεται η μορφή της συστηματικής παρέμβασης που μπορεί να 

παρέχετε στους μαθητές της ΕΕ και προσδιορίζονται οι αντίστοιχοι φορείς που τις 
παρέχουν. 

4.Περιγράφονται οι γενικοί σκοποί της ΕΕ.  
5.Περιγράφονται οι βασικές επιδιώξεις/στόχοι της ΕΕ. Για πρώτη φορά 

καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής των αρχών της Σχεδίαση για 
Όλους και της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση και της διασφάλισης της 
προσβασιμότητας τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως 
εξοπλισμού (συμβατικού και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών), των κτιριακών 
υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των 
ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ.  

6.Προσδιορίζονται οι τρόποι και τα μέσα για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων και για πρώτη φορά περιλαμβάνουν και: α) την προσαρμογή του 
εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού ώστε να είναι προσβάσιμο, β) τη 
χρησιμοποίηση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένων του υλικού 
(hardware) και λογισμικού (software) ΥΤ Πληροφορικής και γ) την παροχή κάθε 
είδους διευκολύνσεων και εργονομικών διευθετήσεων.  

7.Καθορίζεται ότι στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας συμμετέχει με εκπρόσωπό 
της η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ώστε να τηρείται η αρχή να μη 
λαμβάνονται βασικές αποφάσεις για την ΕΕ χωρίς τη συμμετοχή των ίδιων των 
ΑμεΑ. 

8.Με σκοπό την παρακολούθηση της φυσικής προσβασιμότητας των ΑμεΑ 
στις εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές του ΥΠαιΘ και την παρακολούθηση της 
ψηφιακής προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικτυακών 
τόπων συνιστώνται δύο αντίστοιχες συμβουλευτικές – γνωμοδοτικές Επιτροπές.  
 
 
        Άρθρο 3     

Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 
1.Ορίζεται ποιοί περιλαμβάνονται στο όρο «μαθητές με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» στους οποίους για πρώτη φορά συγκαταλέγονται μαθητές 
με σύνδρομο down ή  σπάνιες παθήσεις.  
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2.Ορίζεται ποιοι περιλαμβάνονται στο όρο «μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες».  

3.Ορίζεται ότι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και 
κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής 
παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα 
άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4.Καθορίζεται ότι στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 
εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με 
εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

 
 
Άρθρο 4    
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς 
 
Προσδιορίζονται οι φορείς που διερευνούν και διαπιστώνουν τις ειδικές 

εκπ/κές ανάγκες των μαθητών και συγκεκριμένα τα ΚΕΔΔΥ οι ΕΔΕΑΥ και τα ΙΠΔ.  
Ειδικότερα:  
Στην παράγραφο 1 περιγράφεται η αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ να αξιολογούν 

μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους, ενώ ορίζεται 
πώς άτομα που μέχρι τώρα έχουν αξιολογηθεί ως έχοντα αναπηρία ή ειδικές 
εκπ/κές ανάγκες, εμπίπτουν επίσης στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ. Επίσης δίνεται 
η αρμοδιότητα στα ΚΕΔΔΥ προκειμένου για άτομα που διατηρούν την ιδιότητα του 
μαθητή ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 

Στην παράγραφο 2 περιγράφεται η στελέχωση της διεπιστημονικής ομάδας 
των ΚΕΔΔΥ αρχικά ως τριμελούς ενώ δίνεται η δυνατότητα να διευρύνεται και 
από άλλες ειδικότητες κατά περίπτωση προκειμένου για την καλύτερη 
εκπαιδευτική αξιολόγηση. Επίσης ορίζεται αποκλειστική προθεσμία 45 ημερών 
ώστε να διεκπεραιώνεται μία αίτηση αξιολόγησης προβλέποντας αιτιολογημένη 
παράταση της προθεσμίας για λόγους απολύτως αιτιολογημένους. 

Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι όλες οι διαγνώσεις, ακόμα και όσες έληξαν, 
των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ έχουν μόνιμη ισχύ. Εξαιρούνται μία σειρά γνωματεύσεων 
καθώς κρίνεται ότι πρέπει να επανακαθορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ώστε να αξιολογείται η πρόοδος και να κρίνεται η αναγκαιότητα για συνέχιση της 
παρέμβασης ή η αλλαγή πλαισίου στήριξης.   

Καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ: 
Α) Θεσμοθετείται η συνεργασία των ΚΕΔΔΥ με τις διευθύνσεις Υγείας και 

Πρόνοιας των Περιφερειών και τους ανατίθεται η ανίχνευση και διαπίστωση του 
είδους και βαθμού δυσκολιών των αμεεα σε όλη την προσχολική και σχολική 
ηλικία. 

Β) Θεσμοθετείται η εισήγηση για κατάρτιση εξατομικευμένων ή ομαδικών 
προγραμμάτων υποστήριξης σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης και 
το ΕΕΠ ενώ προβλέπεται η εφαρμογή κάθε αναγκαίου υποστηρικτικού μέτρου 
τόσο στα σχολεία όσο στο ΚΕΔΔΥ ακόμη και στο σπίτι. 

Γ) Θεσμοθετείται η αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ 
για την κατάταξη των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπ/κές ανάγκες στην 
κατάλληλη σχολική μονάδα ή για το εκπαιδευτικό πλαίσιο υποστήριξης στο μη 
ειδικό σχολείο. Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ 
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γνωμάτευσης ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ να προσφύγουν σε δευτεροβάθμιο θεσμικό όργανο, 
την Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ για οριστική απόφαση. Εξασφαλίζεται μέσω της 
οριζόμενης διαδικασίας η ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων κατά τη 
διακίνηση των γνωματεύσεων μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.  

Δ) Θεσμοθετείται η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών 
σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με 
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και στους γονείς τους, μέσω 
ενημερωτικών ημερίδων που διοργανώνουν τα ΚΕΔΔΥ στην περιοχή ευθύνης 
τους.   

Ε) Θεσμοθετείται η αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ να προτείνουν όλα τα πιθανά 
τεχνικά μέσα ή πιθανά βοηθήματα ή τη χρήση νέων τεχνολογιών προκειμένου για 
την διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών και τη λειτουργικότητά τους κάτι 
που προάγει τη μαθησιακή διαδικασία. 

ΣΤ) Θεσμοθετείται η αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ να προτείνουν την 
αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία με άλλες 
μορφές δοκιμασίες με τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή άλλων μορφών 
υποστήριξης. Η προφορική εξέταση αφήνεται ως τελευταία επιλογή και ύστερα 
από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. 

Ζ) Θεσμοθετείται η αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ να προτείνουν ίδρυση, 
κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμό, μετατροπή ή συγχώνευση ΣΜΕΕ και των Τ.Ε. 
όπως και η εισήγηση για προσθήκες ομάδων προσανατολισμού τομέων και 
ειδικοτήτων στα ΕΕΓ και τα ΕΕΛ. 

Η) Θεσμοθετείται η υποχρέωση των ΚΕΔΔΥ να υποβάλλουν έκθεση 
λειτουργίας όπως και το σύνολο των παρεμβάσεων στην περιοχή ευθύνης του με 
τη λήξη του σχολικού έτους ώστε να γίνεται αποτίμηση του έργου τους. 

Θ) Θεσμοθετείται η αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ για σύνταξη προτάσεων 
προκειμένου για υλικοτεχνικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στις ΣΜΕΕ και 
στα σχολεία μη ειδικής εκπ/σης σε σχέση με την προσβασιμότητα. 

Ι) Θεσμοθετείται η υποχρέωση των ΚΕΔΔΥ για σύνταξη εξατομικευμένων 
εκθέσεων –προτάσεων για όλους τους μαθητές οι οποίες προτείνουν καινοτόμα 
προϊόντα ή νέες τεχνολογίες ή σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και 
πρακτικές προκειμένου για τη διευκόλυνση της διαδικασίας της συνεκπαίδευσης 
των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους μαθητές του 
γενικού εκπαιδευτικού πλαισίου. 

ΙΑ) Θεσμοθετείται η αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ να προτείνουν, καταρτίζουν 
και εφαρμόζουν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. 

ΙΒ) Προβλέπεται η λειτουργία ΙΠΔ στο ΚΕΑΤ και στο ΕΙΚ για την αξιολόγηση 
των τυφλών και κωφών μαθητών αντίστοιχα και η συνεργασία του προσωπικού 
αυτών με τα ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές αυτούς. 

Στην παράγραφο 4: 
Στην περ.α) ορίζεται ότι οι ΣΜΕΕ αποτελούν και κέντρα υποστήριξης 

ενότητας δημόσιων σχολικών μονάδων και ορίζεται η έννοια του ΣΔΕΥ. 
Στην περ.β) προβλέπεται ο τρόπος συγκρότησης των ΣΔΕΥ ενώ 

καθορίζονται οι σκοποί του. 
Στην περ.γ) ορίζεται η έννοια της ΕΔΕΑΥ, ο τρόπος συγκρότησής της και 

ορίζονται τα μέλη της αλλά και οι συνεργασίες και οι διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθεί και να τηρεί. 
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Στην περ.δ) ορίζονται οι βασικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της ΕΔΕΑΥ. 
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι τα ΙΠΔ άλλων υπουργείων συνιστούν 

αναγνωρισμένους φορείς με ισχύ των γνωματεύσεων ακόμη και όταν απουσιάζει 
εκπαιδευτικός Ε.Ε. Καθορίζεται όμως ότι αν το ΙΠΔ εισηγηθεί εξατομικευμένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, τότε το πρόγραμμα αυτό πρέπει να εκπονηθεί από το 
οικείο ΚΕΔΔΥ. 

   
   

 
Άρθρο  5    
Διαδικασία διάγνωσης 
 
1.Καθιερώνεται ότι η πιστοποίηση των μαθητών με αναπηρία ή σοβαρά και 

χρόνια προβλήματα υγείας χορηγείται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.  
2.Στις περιπτώσεις μαθητών της ΕΕ που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή η 

οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, και με στόχο την 
καλύτερη πρόσβαση και παραμονή τους στους χώρους της εκπαίδευσης 
θεσμοθετείται η συνεργασία των ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ με άλλες ιατρικές υπηρεσίες. 
Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η διαγνωστική ομάδα έχει σαφείς ενδείξεις παιδικής 
κακοποίησης, θεσμοθετείται συνεργασία των ΚΕΔΔΥ και  ΕΔΕΑΥ με ιατρικές, 
κοινωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.  

3.Με σκοπό τη διαμόρφωση του Εξατομικευμένου Προγράμματος 
Εκπαίδευσης 

(ΕΠΕ) καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη διαδικασία διάγνωσης 
και υποστήριξης, καθιερώνεται τα ΚΕΔΔΥ να συνεργάζονται υποχρεωτικά με τους 
γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας που 
τηρείται στο ΚΕΔΔΥ χωρίς η άποψη του γονέα ή κηδεμόνα να είναι δεσμευτική. 

4. Περιγράφεται η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης της Δευτεροβάθμιας 
επιτροπής αξιολόγησης των μαθητών της ΕΕ και καθιερώνεται ότι σε αυτήν δεν 
μπορούν να μετέχουν όσοι μετείχαν στην αρχική αξιολόγηση του μαθητή.  

5.Καθιερώνεται η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των γνωματεύσεων και των 
προτάσεων των αξιολογικών εκθέσεων από τις Σχολικές μονάδες και τις επιτροπές 
εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

6.Περιγράφεται ο θεσμός της παρουσίας εκπαιδευτικού ή συμβούλου της ΕΕ 
ή του προϊσταμένου ή εκπαιδευτικού του οικείου ΚΕΔΔΥ στις επιτροπές που 
συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, με σκοπό να 
δίδονται άμεσα διευκρινίσεις ή επεξηγήσεις σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών.  

7.Με σκοπό την εναρμόνιση με τις αντίστοιχες πρακτικές των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ύστερα και από πρόσφατη σχετική έρευνα που διεξήχθη 
από το ΥΠαιΘ) και την εξάλειψη φαινομένων κακής εκμετάλλευσης τα οποία 
παρατηρήθηκαν στο υπάρχον καθεστώς, καθιερώνεται –για πρώτη φορά- ότι ο 
προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και ο σχεδιασμός του ΕΠΕ των 
μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ), όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, θα πρέπει: Α) να περιλαμβάνει 
ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές με βάση τη Σχεδίαση για Όλους, 
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την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση, τις δυνατότητες των Υποστηρικτικών 
Τεχνολογιών πληροφορικής και τον κατάλληλο μορφότυπο προσβάσιμων 
διδακτικών βιβλίων, και Β) να γίνεται σε δύο συγκεκριμένες φάσεις. Οι ειδικές 
ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές που αναφέρθηκαν στο σημεία Α) 
αφορούν και τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις εισαγωγικές 
εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τις οποίες θα πρέπει να εξαντλούνται 
οι δυνατότητες να διεξάγονται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους 
υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, 
διευθετήσεις ή προσαρμογές (όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση 
Υποστηρικτικών Τεχνολογιών πληροφορικής, η παροχή των θεμάτων σε 
προσβάσιμη μορφή) ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους 
περιορισμούς που αυτή συνεπάγεται. Η προφορική εξέταση θα πρέπει να αποτελεί 
την τελευταία επιλογή και να εφαρμόζεται ύστερα από εμπεριστατωμένη 
αιτιολόγηση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Διευκρινίζεται ότι οι 
προσαρμογές αυτές δεν περιλαμβάνουν τροποποίηση του περιεχομένου του 
αναλυτικού προγράμματος σπουδών καθώς και  της βαθμολογίας της 
προσδοκώμενης επίδοσης. Επίσης καθιερώνεται ότι δεν παραπέμπονται για 
διεπιστημονική αξιολόγηση και γνωμάτευση για ΕΜΔ μαθητές μετά την Γ΄ 
Γυμνασίου.  

 
 
Άρθρο 6   
Φοίτηση  
 
Α.1.Οι μαθητές μπορούν να φοιτούν σε γενικά σχολεία εφόσον 

αντιμετωπίζουν ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, με την υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού της τάξης και των επιφορτισμένων με το καθήκον αυτό στελεχών 
και δομών, όπως σχολικοί σύμβουλοι, ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ. 

Λαμβάνεται μέριμνα για σοβαρές περιπτώσεις αναπηριών και ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται, να μειώνεται ο αριθμός των 
μαθητών ανά τμήμα, χωρίς ωστόσο αυτό να υπερβαίνει έναν καθορισμένο 
αριθμό, έτσι ώστε να μην γίνονται καταχρήσεις και υπερβάσεις οι οποίες τελικά 
δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

2.α.Η Παράλληλη στήριξη είναι μια δομή της ειδικής εκπαίδευσης με 
ενταξιακό προσανατολισμό και αφορά κάθε μαθητή με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες εφόσον το ΚΕΔΔΥ γνωματεύσει σχετικά. Γίνεται 
προσπάθεια η παράλληλη στήριξη να αποκτήσει πραγματικά ενταξιακό χαρακτήρα 
και  να μην εκφυλιστεί σε φύλαξη του παιδιού, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες 
πιστώσεις να μην κατευθύνονται εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη, αλλά σε 
περιπτώσεις που απαιτούν άλλη δομή ειδικής εκπαίδευσης.  

Έτσι λοιπόν η παράλληλη στήριξη πρέπει να τείνει στην αυτοκατάργησή της 
και στην αυτονόμηση του μαθητή από την στήριξή της ώστε να αποκτάει νόημα η 
ένταξη. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν το νηπιαγωγείο, η Α, Β, Γ, Δ, Ε, τάξεις όπου 
πραγματικά ο μαθητής χρειάζεται περισσότερο την στήριξη, καθώς και οι 
αισθητηριακές αναπηρίες της κώφωσης και τύφλωσης όπου η στήριξη είναι για 
όλη την περίοδο της σχολικής ζωής. 
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β. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονταν με τον ν. 3699/2008 
μέχρι τις 20 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην 
υλοποίησή τους. Γίνεται προσπάθεια να επισπευτούν οι διαδικασίες και γιαυτό οι 
αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30 Ιουνίου από τον γονέα στο σχολείο και εν 
συνεχεία μέσω των διευθύνσεων, στις περιφερειακές διευθύνσεις για έγκριση από 
τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης ο οποίος θα είναι πλέον αυτός που θα 
εγκρίνει τις παράλληλες στηρίξεις και μέχρι 1η Σεπτεμβρίου θα αποστέλλονται στη 
διεύθυνση ειδικής αγωγής του ΥΠΑΙΘ για υλοποίηση. Εξαίρεση σε αυτό 
αποτελούν το νηπιαγωγείο και η Α τάξη όπου οι ημερομηνίες είναι πιο αργά ώστε 
να έχουν τα ΚΕΔΔΥ καλύτερη εικόνα των αναγκών του μαθητή. 

Επίσης θα μπορεί ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης να ελέγχει τον 
αριθμό των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ μέσω των ΕΔΕΑ και ανάλογα με τα 
δεδομένα που θα έχει κάθε φορά θα μπορεί να αναπέμπει για επαναξιολόγηση. 

γ. Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης δεν αναφέρεται πλέον στον 
μαθητή αλλά στο τμήμα του μαθητή, με αποτέλεσμα να έχει πληρέστερη εικόνα 
του μαθητή αλλά και του τμήματος στο οποίο ανήκει ώστε η παρέμβασή του να 
είναι καθολική και ταυτόχρονα να μπορεί να υποστηρίξει εφόσον χρειαστεί όλο το 
τμήμα. Όλες οι γνωματεύσεις που απαιτούν επανακαθορισμό και επαναξιολόγηση, 
όπως η παράλληλη στήριξη, η κατ’ οίκον διδασκαλία, το εξατομικευμένο 
πρόγραμμα, η παροχή ειδικού βοηθού, το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, θα 
επαναξιολογούνται στο τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής τους, για να 
διαπιστώνεται αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής ή επανασχεδιασμού. Η παράλληλη 
στήριξη ακριβώς επειδή είναι ενταξιακή διαδικασία, θα μπορεί να χορηγείται είτε 
για το σύνολο των ωρών διδασκαλίας είτε για μέρος αυτής είτε για κάποια 
μαθήματα εφόσον ο μαθητής παρουσιάζει δυσκολίες μόνο σε κάποια από αυτά.  

δ. Στην παράλληλη στήριξη τοποθετούνται μόνο εκπαιδευτικοί ειδικής 
εκπαίδευσης των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και των κλάδων φιλολόγων, μαθηματικών και φυσικών για την 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έτσι ώστε να καλύπτονται τα βασικά μαθήματα 
διδασκαλίας.  

ε. Επειδή υπήρχαν ασάφειες στο νομοθετικό πλαίσιο εργασίας των 
εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, προσδιορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί 
συμμετέχουν ισότιμα στη σχολική ζωή και έχουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που έχει όλο το προσωπικό του σχολείου. Υπάρχει συνεργασία στην 
εκπόνηση του ωρολογίου προγράμματος με το εκπαιδευτικό του τμήματος και τον 
διευθυντή του σχολείου και υποβάλλεται για έγκριση στον σχολικό σύμβουλο. 
Κρίθηκαν απαραίτητες αυτές οι διευκρινίσεις διότι υπήρχαν πολλά προβλήματα 
στην συνεργασία πάνω σε λειτουργικά θέματα της παράλληλης στήριξης. 

στ. Για πρώτη φορά προσδιορίζεται πως η παράλληλη στήριξη μπορεί να 
αφορά και το ολοήμερο πρόγραμμα. 

ζ. Επίσης υπήρχαν πολλά προβλήματα με την λειτουργία των διαλειμμάτων 
σε σχέση με την παράλληλη στήριξη και διευκρινίζεται πως ο μαθητής που θέλει 
παράλληλη στήριξη δεν παύει να είναι μαθητής του σχολείου και όπως για κάθε 
μαθητή την ευθύνη του την έχει το σχολείο, σε κάθε εκδήλωση σχολικής ζωής, 
έτσι και για τον μαθητή της Π.Σ. ισχύει το ίδιο. 

η. Επίσης ειδικά στην δευτεροβάθμια υπήρχαν προβλήματα με την 
βαθμολογία των μαθητών που είχαν Π.Σ. και έτσι γίνεται σαφές πως στην 



 

9 
 

βαθμολογία θα μετράει ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών του τμήματος και της 
Π.Σ. 

θ. Υπήρχε διατυπωμένο στον ν. 3699/2008 ακριβώς το ίδιο με την 
επισήμανση πως εφόσον το ΚΕΔΔΥ γνωμάτευε πως απαιτείται Π.Σ. θα μπορούσε 
να δοθεί. Ποτέ όμως δεν λαμβανόταν υπόψη αυτό, με αποτέλεσμα μια διάκριση 
που η πολιτεία θέσπισε για μην γίνεται κατάχρηση στη διαδικασία των 
γνωματεύσεων να μην λαμβάνεται ποτέ υπόψη. Το τμήμα ένταξης είναι ένας 
βασικός ενταξιακός θεσμός δοκιμασμένος και επιτυχημένος, απαρτίζεται δε 
αποκλειστικά με εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης συνήθως με μεγάλη 
εμπειρία, οπότε δεν είναι εκτός προδιαγραφών της ένταξης να μπορεί να 
υποστηρίζει αρκετές περιπτώσεις μαθητών, ειδικά σε τμήματα ένταξης που 
απαρτίζονται από μικρό αριθμό μαθητών. Εξαίρεση φυσικά αποτελούν οι 
αισθητηριακές αναπηρίες. 

ι. Εξαίρεση από το παραπάνω επίσης αποτελεί και η περίπτωση που δεν 
υπάρχει άλλη δομή ειδικής εκπαίδευσης που να μπορεί να εξυπηρετήσει τον 
μαθητή, με την μεταφορά του σε αυτήν, οπότε με εισηγήσεις των αρμοδίων 
σχολικών συμβούλων προς το ΚΕΔΔΥ μπορεί να χορηγηθεί Π.Σ. 

ια. Με τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν άρθρο και με δεδομένο τον 
ενταξιακό χαρακτήρα της Π.Σ. δεν μπορεί να απαιτείται Π.Σ. σε όλη την σχολική 
πορεία του μαθητή, εκτός των αισθητηριακών αναπηριών, διότι αυτό θα σήμαινε 
πως ο μαθητής δεν χρειαζόταν Π.Σ. αλλά άλλη δομή ειδικής εκπαίδευσης. 

Ιβ. Δεν είναι παιδαγωγικά ορθό σε ένα τμήμα να παρευρίσκονται πάνω από 
δυο εκπαιδευτικοί διότι χάνεται η συνοχή και πλέον η παιδαγωγική πράξη 
καθίσταται δυσχερής. 

Ιγ. Στα πλαίσια της ίσης αντιμετώπισης δεν μπορεί να γίνει αλλιώς παρά να 
είναι κοινά τα θέματα εξετάσεων, αλλά ο βαθμός υποχρεωτικά θα προκύπτει από 
τον μέσο όρο. 

Ιδ. Δίνεται η δυνατότητα στους κλάδους εκπαιδευτικών που προβλέπεται 
από τον παρόντα νόμο, να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο  

3.α. Οι μαθητές με ήπιας μορφής εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε 
Τμήματα Ένταξης με κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα και μέχρι 15 ώρες 
εβδομαδιαίως έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή φοίτησή τους στο γενικό 
σχολείο κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ. 

β. Για σοβαρότερης μορφής εκπαιδευτικές ανάγκες, το εύρος της 
διδασκαλίας στο τμήμα ένταξης θα καθορίζεται από το ΚΕΔΔΥ. 

Προσδιορίζεται επίσης ρητά η εμπλοκή του εκπαιδευτικού του Τ.Ε. στη 
διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος κάτι που δεν ήταν σαφές. 

4. Οι μαθητές που φοιτούν σε γενικά σχολεία ή Τ.Ε. μπορούν να 
υποστηρίζονται από ειδικό βοηθητικό προσωπικό κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου 
νοσοκομείου και αυτή η στήριξη μπορεί να παρέχεται και από σχολικό νοσηλευτή. 

5. Η παραπάνω στήριξη του μαθητή στην αυτοεξυπηρέτησή του μπορεί να 
παρέχεται και από ιδιώτη βοηθό της οικογένειας του μαθητή με την σύμφωνη 
γνώμη της σχολικής μονάδας και του διευθυντή και αυτό διότι πολλές οικογένειες 
εξυπηρετούνται έτσι εφόσον συνήθως πρόκειται για οικείο πρόσωπο προς τον 
μαθητή. 
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6. Δίνεται μια διευκόλυνση στους μαθητές σε ότι αφορά τα όρια απουσιών 
διότι πολλές από τις απουσίες τους οφείλονται σε προγράμματα θεραπείας ή 
αποκατάστασης. 

7.α. Σε αυτοτελείς ΣΜΕΕ μπορεί να γίνεται η φοίτηση των μαθητών. 
β. Σε σχολεία που ιδρύονται ως ειδικά και μόνο τότε μέσα σε νοσηλευτικά 

ιδρύματα. 
γ. Τα σχολεία των φυλακών δεν θεωρούνται ΣΜΕΕ εφόσον δεν πρόκειται 

για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
8. Με διδασκαλία στο σπίτι εφόσον συντρέχουν λόγοι υγείας που 

πιστοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς και μόνο όταν το ΚΕΔΔΥ γνωματεύσει 
πως αυτοί οι λόγοι υγείας αφορούν και ειδική εκπαίδευση, τοποθετείται 
εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης. 

9. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης συντάσσεται από το ΚΕΔΔΥ 
και υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία με τους οικείους 
σχολικούς συμβούλους και λαμβάνει υπόψη τις υποστηρικτικές τεχνολογίες και 
την καθολική σχεδίαση. 

         
 
Άρθρο 7  
Θέματα μαθητών με κώφωση, τύφλωση και αυτισμό 
 
1. Ορίζεται ως πρώτη γλώσσα των μαθητών με διαταραχή ακοής η ΕΝΓ και 

δεύτερη η Νέα Ελληνική  αφήνοντας ως κοινωνική επιλογή τους την προφορική 
έκφραση και αντίληψη ανάλογα με την περίπτωση, ενώ αφήνεται ως επιλογή η 
χρήση της ΕΝΓ από τους μαθητές με διαταραχή ακοής και αναγνωρίζονται ισότιμα 
τόσο η ΕΝΓ όσο και η Νέα Ελληνική γλώσσα προτείνοντας τη δίγλωσση 
εκπαίδευση για τους μαθητές με διαταραχές ακοής. 

α) Ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση Διευθυντή σε 
σχολεία μαθητών με κώφωση ή τύφλωση η πιστοποιημένη γνώση της ΕΝΓ ή της 
γραφής Braille αντίστοιχα, προβλέποντας αν δεν υπάρχει υποψήφιος με τα πλήρη 
προσόντα και μόνον τότε, η τοποθέτηση με λιγότερα προσόντα όπως ολοκλήρωση 
κάποιων κύκλων της ΕΝΓ ή κατόχους επιμόρφωσης Braille.  

β) όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, προβλέπεται με τρόπο αυστηρό 
προκειμένου για τοποθέτηση διδακτικού προσωπικού και ΕΕΠ σε σχολεία κωφών 
ή τυφλών η πιστοποιημένη γνώση της ΕΝΓ ή της γραφής Braille. Δίδεται εξαίρεση 
μόνον για τους κατέχοντες οργανική θέση σε αυτά τα σχολεία, ενώ δίνεται η 
δυνατότητα σε αυτούς να μετέχουν στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σε αυτά 
χωρίς να προηγούνται εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι με τα πλήρη προσόντα. 

2. Ορίζεται ως επίσημη γραφή των μαθητών με διαταραχές όρασης η Braille 
συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος Nemeth για τα μαθηματικά σύμβολα. 
Αναγνωρίζεται κατ’ αντιστοιχία με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου η επιλογή εκ 
μέρους των τυφλών η χρήση ή μη της γραφής Braille. Δίνεται η δυνατότητα οι 
μαθητές με διαταραχές όρασης ύστερα από αξιολόγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ να 
φοιτούν στις τάξεις του μη ειδικού σχολείου με την κατάλληλη κατά περίπτωση 
υποστήριξη όπως μέλους ΕΕΠ κλάδου ΠΕ31 κινητικότητας τυφλών ή από ειδικό 
βοηθό (ΕΒΠ), προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στην τάξη του γενικού 
σχολείου. 
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3. Ορίζεται ως επίσημος φορέας για τις πιστοποιήσεις ΕΝΓ και ΕΓΒ ο 
ΕΟΠΠΕΠ και καθορίζονται οι προτεινόμενες συνεργασίες και οι προβλεπόμενες 
αρμοδιότητες. 

Συνιστώνται επιτροπές πιστοποίησης επάρκειας ΕΝΓ και της ΕΓΒ και 
προβλέπεται η σύνθεσή τους ορίζοντας ρητά ότι όλα τα μέλη των επιτροπών 
πρέπει να είναι πιστοποιημένοι της ΕΝΓ και της ΕΓΒ αντίστοιχα, πλην του μέλους 
που προέρχεται από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Μέχρι της επίσημης συγκρότησης των παραπάνω επιτροπών όλες οι 
πιστοποιήσεις που χορηγούνται από τους μέχρι σήμερα επίσημα αναγνωρισμένους 
φορείς τόσο για την ΕΝΓ όσο και για την ΕΓΒ θα συνεχίσουν να χορηγούνται. 
Επίσης όσες πιστοποιήσεις θα έχουν εκδοθεί μέχρι την επίσημη λειτουργία των 
επιτροπών αυτών θα ισχύουν ισότιμα και μετά χωρίς να υποχρεούται ο κάτοχος 
να δώσει εκ νέου εξετάσεις πιστοποίησης στις νέες επιτροπές.   

Η διαδικασία όπως και κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τη λειτουργία 
των επιτροπών θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας. 

Αναφορικά με τους φορείς επίσημης επιμόρφωσης ΕΝΓ και ΕΓΒ, αυτοί θα 
πιστοποιούνται με συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία θα αποφασίζει το Δ.Σ. 
του ΕΟΠΠΕΠ. 

4. Ορίζεται ως επίσημη γλώσσα για τους μαθητές με διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές (αυτισμός) η Νέα Ελληνική γλώσσα και γραφή. Ορίζεται ως 
αποκλειστικός φορέας το ΚΕΔΔΥ προκειμένου να γνωματεύει για την κατάλληλη 
φοίτηση και υποστήριξη μαθητών στο φάσμα του αυτισμού, ενώ δίδεται η 
δυνατότητα εφόσον υπάρχει διαφωνία από τους γονείς η προσφυγή τους σε 
δευτεροβάθμιο όργανο του οποίου η απόφαση είναι οριστική. 

5. Προβλέπεται η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών για μαθητές με 
νοητική αναπηρία, διαταραχές λόγου-ομιλίας ή στο φάσμα του αυτισμού 
προκειμένου να υπάρχουν εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία. 

6. Μεταφέρονται αρμοδιότητες στο ΙΕΠ. 
  
 
Άρθρο 8   
Προσβάσιμα Διδακτικά Βιβλία 
 
1. Προσδιορίζεται ότι την αρμοδιότητα έκδοσης σε έντυπη και ηλεκτρονική 

προσβάσιμη μορφή και της δωρεάν διάθεσης (σε όλα τα δημόσια σχολεία της 
Ελλάδας και της αλλοδαπής) των διδακτικών βιβλίων για την κάλυψη των 
αναγκών όλων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει 
το ΙΤΥΕ  (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»). 
Επίσης καθορίζεται ότι για την προσαρμογή σε προσβάσιμη μορφή των 
διδακτικών βιβλίων το ΙΤΥΕ θα πρέπει να συνεργάζεται με το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). 

2. Με σκοπό τη μείωση του χρόνου παραγωγής των προσβάσιμων 
διδακτικών βιβλίων, καθορίζεται –για πρώτη φορά- η υποχρέωση των εκδοτών να 
τα παραδίδουν στο ΙΤΥΕ σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή που θα ακολουθεί τα 
σχετικά πρότυπα τα οποία θα πρέπει να αναπτύξει το ΙΕΠ. 
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3. Καθορίζεται ότι την αρμοδιότητα της προσαρμογής σε προσβάσιμη μορφή 
των διδακτικών βιβλίων έχει ΙΕΠ επειδή διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία. Επίσης 
ορίζεται ότι το ΙΕΠ έχει την αρμοδιότητα: α) της έκδοσης προτύπων για την 
παραγωγή και προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή καθώς 
και β) της πιστοποίησης των παραγόμενων προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων. 

 4. Για πρώτη φορά: α) προσδιορίζεται ότι η διαδικασία προσαρμογής των 
διδακτικών βιβλίων σε προσβάσιμη μορφή θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της 
Καθολικής Σχεδίασης έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος και το σχετικό κόστος, β) 
καθιερώνεται  ότι θα τα προσβάσιμα βιβλία θα πρέπει να είναι συμβατά με τις 
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής που διαθέτει το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων στους μαθητές με αναπηρία (σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα 
αγνοείτο η σημαντικός αυτό παράγοντας) και γ) ορίζονται δώδεκα συγκεκριμένοι 
μορφότυποι προσβάσιμων βιβλίων έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων 
των διαφορετικών ομάδων μαθητών της ΕΕ (μέχρι σήμερα καλύπτονταν σχεδόν 
αποκλειστικά μόνο οι ανάγκες των μαθητών με μερική και ολική απώλεια όρασης) 
αλλά και με σκοπό να εισαχθεί συγκεκριμένη τυποποίηση.      

 5. Καθορίζονται τα προσόντα των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο ΙΕΠ 
καθώς και η έγκαιρη στελέχωσή του με σκοπό την παράδοση των προσβάσιμων 
βιβλίων στους μαθητές της ΕΕ χωρίς καθυστερήσεις. Με σκοπό τη συνεχή 
ενημέρωση στις τυποποιήσεις και τεχνολογίες προσβάσιμων βιβλίων καθιερώνεται 
η αρχική και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού του ΙΕΠ σε συνεργασία 
με εξειδικευμένες Πανεπιστημιακές μονάδες.  

6. Γίνεται πρόβλεψη κάλυψης περιπτώσεων αδυναμίας υλοποίησης από το 
ΙΕΠ των παραπάνω ώστε οι μαθητές της ΕΕ να μπορούν να έχουν προσβάσιμα 
βιβλία σε κάθε περίπτωση. 

7. Επειδή το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) 
διαθέτει σχετική μονάδα παραγωγής, δίνεται η δυνατότητα στο ΔΙΟΦΑΝΤΟ να 
συνάπτει σχετική σύμβαση με το ΚΕΑΤ για την εκτύπωση των βιβλίων σε γραφή 
BRAILLΕ.  

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Άρθρο 9   
Σχολικές μονάδες 
 
Ως σχολικές μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης ορίζονται: 
α) Για μεν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 
α1) τα νηπιαγωγεία και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν 

εντός των νηπιαγωγείων Ε.Ε. για μαθητές μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας τους και 
α2) τα Δημοτικά Ε.Ε. για μαθητές μέχρι το 14ο έτος της ηλικίας τους, όπου 

δίνεται η δυνατότητα να παραταθεί η φοίτησή τους για ένα έτος με απόφαση της 
ΕΔΕΑΥ όπου υπάρχει ή του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα και ο χρόνος σε κάποιους  μαθητές με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους αποκτώντας τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που προβλέπονται στην βαθμίδα αυτή της 
εκπαίδευσης.   



 

13 
 

β) Για δε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 
β1) τα Γυμνάσια Ε.Ε. για μαθητές μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους.   

Μαθητές που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύνανται να 
εγγράφονται για την απόκτηση    Απολυτηρίου Γυμνασίου και να εξετάζονται κατά 
τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση στο Ειδικό Γυμνάσιο ως κατ’ ιδίαν 
διδαχθέντες. Η περαιτέρω φοίτησή τους στην κατάλληλη σχολική δομή, θα 
καθορίζεται με  σχετική γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο για τους 
μαθητές που για κάποιο λόγο κατέστη αδύνατο να φοιτήσουν έως τα 18, δίνεται η 
δυνατότητα απόκτησης Απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 Θεσμοθετείται η προκαταρκτική τάξη , στην οποίαν θα φοιτούν όποιοι 
μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κριθούν από το οικείο 
ΚΕΔΔΥ, ότι χρήζουν προετοιμασίας για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του 
Γυμνασίου. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούν να εγγράφονται απευθείας 
στην Α΄ Γυμνασίου Ε. Ε. σε κάθε περίπτωση μετά από αξιολόγηση του οικείου 
ΚΕΔΔΥ. 

β2)τα Λύκεια Ε.Ε. στα οποία θεσμοθετείται η λειτουργία της 
προκαταρκτικής τάξης,  για κάποιους μαθητές οι οποίοι χρήζουν προετοιμασίας, 
προκειμένου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα του Λυκείου Ε.Ε.Η φοίτηση του 
μαθητή στην προκαταρκτική τάξη ή απευθείας εγγραφή του στο Λύκειο, θα  
κριθεί από την αξιολόγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.  

γ)Ως προς τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση ορίζονται : 
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
γ1)  Το ΕΕΓ όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4186/2013 λειτουργεί με 

Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄ Ε΄. Στη Δ΄ τάξη χορηγείται απολυτήριος τίτλος γενικού Γυμνασίου, 
εφόσον ο μαθητής έχει διδαχθεί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας  του Γυμνασίου, 
σε διάστημα 4 χρόνων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο μαθητή του ενός χρόνου 
επιπλέον, ώστε το πρόγραμμα του Γυμνασίου να γίνει πιο προσιτό γι’ αυτόν. 
Παράλληλα  στη συγκεκριμένη δομή θα διδάσκονται οι μαθητές και μαθήματα  
ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων του Επαγγελματικού Λυκείου 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4186/2013, καθώς και των ΣΕΚ του άρθρου 20 
του ίδιου νόμου υπό την προϋπόθεση, ότι υπάρχουν οι κλάδοι ή οι ειδικότητες 
των εκπαιδευτικών που έχουν ανάθεση σε αυτές, με στόχο την διέξοδο των 
μαθητών αυτών προς το Λύκειο ή προς τις Σ.Ε.Κ. Ε.Ε. 

Ρυθμίζονται ειδικά θέματα για τη φοίτηση στην τάξη μαθητείας, όπως: 
 Στην Ε΄ τάξη, η οποία είναι τάξη μαθητείας, θα διδάσκονται μαθήματα 

γενικής Παιδείας της Α΄Ε.Ε.Λ., προκειμένου να προετοιμαστούν για  τη συνέχιση 
της φοίτησής τους στη Β΄ τάξη Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου, ενώ θα 
διδάσκονται Μαθήματα Ειδικότητας με  πρακτική εκπαίδευση σε  χώρο εργασίας, 
ή σε φορέα, ή στο σχολείο στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού. 

 Τα επίπεδα 2 του πτυχίου που θα λαμβάνουν οι απόφοιτοι μετά την 
επιτυχημένη ολοκλήρωσή της προκειμένου να είναι εναρμονισμένο με τα διεθνή 
επίπεδα προσόντων, όπως και η δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων στη Β’ 
τάξη των ΕΕΛ ή των ΣΕΚ Ε.Ε. Καθορίζεται ρητά ότι προκειμένου να εγγραφεί 
κάποιος μαθητής στο ΕΕΓ πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου της πρωτοβάθμιας 
και επιπλέον να έχει σχετική γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ.  
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Η λειτουργία των ΕΕΓ ακολουθεί τη λειτουργία των γυμνασίων ενώ υπάρχει 
πρόβλεψη για τυχόν διαφοροποιήσεις ύστερα από Υ.Α. κατόπιν εισήγησης της 
Δ/νσης Ε.Α.Ε. 

Ως δομή υποχρεωτικής εκπαίδευσης θεσμοθετείται η λειτουργία της σε 
τρίμηνα. 

 Τίθεται όριο προκειμένου για πρώτη εγγραφή στο ΕΕΓ ώστε να μην 
υπάρχει μεγάλο εύρος ηλικίας και τυχόν προβλήματα στη συνύπαρξη μαθητών με 
πολύ διαφορετικές ηλικίες. Ορίζονται αυξημένα όρια απουσιών και περαιτέρω 
αρμοδιότητα στο Σ.Δ. ώστε να αντιμετωπίζονται ειδικές περιπτώσεις που 
τεκμηριωμένα συναντώνται.   

Σημαντική είναι η θεσμοθέτηση για πρώτη φορά της αντιστοίχισης των 
τάξεων του ΕΕΓ με το γενικό γυμνάσιο ειδικής ή μη εκπαίδευσης αλλά και 
αντίστροφα. 

 Καθορίζονται λεπτομερώς οι μετακινήσεις και μετεγγραφές των μαθητών  
στους διαφορετικούς τύπους σχολικών μονάδων  και προσδιορίζεται το χρονικό 
όριο εντός του οποίου γίνονται οι αναφερόμενες ενέργειες. 

 Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΔΔΥ  έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της 
έκδοσης σχετικής γνωμάτευσης. 

Για πρώτη φορά εισάγεται και η έννοια μετακίνησης-μεταγραφής μαθητή 
από ΕΕΓ σε ΕΕΕΕΚ ή αντίστροφα όπως αναλύεται στην περίπτωση γ3) παρακάτω, 

 γ2) ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 Ρυθμίζονται θέματα του Ε.Ε.Λ. όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με τον 

Ν.4186/2013 και συγκεκριμένα ποιοί μαθητές εγγράφονται στην Α’ και ποιοί στην 
Β’ τάξη του σχολείου αυτού. Εισάγεται και στο ΕΕΛ η τάξη μαθητείας στα πλαίσια 
της εναρμόνισης με τα ΕΠΑΛ της μη ειδικής εκπαίδευσης.  

Καθορίζεται ρητά ότι το ΕΕΛ λειτουργεί κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό 
ΕΠΑΛ της τυπικής εκπαίδευσης, δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο στους μαθητές 
να αφομοιώσουν τη διδασκόμενη ύλη.  

Θεσμοθετείται ότι το απολυτήριο του ΕΕΛ είναι ισότιμο με αυτό του Γενικού 
Λυκείου της μη ειδικής εκπαίδευσης και το πτυχίο επιπέδου 3 τίτλοι που 
αποδίδονται μετά την αποφοίτηση από τη Δ’ τάξη. Ορίζονται θέματα της 
μαθητείας ενώ το πτυχίο μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωσή της είναι επιπέδου 4. 
Η τάξη μαθητείας θα λειτουργήσει κατά το άρθρο 7 του Ν.4186/2013 ενώ ειδικά 
θέματα ευθύνης λειτουργίας της ανατίθενται στο σύλλογο διδασκόντων. 

γ3) Η κατάρτιση ανήκει στην μη τυπική εκπαίδευση. Έτσι τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 
μετονομάζονται, στα πλαίσια της εναρμόνισης, χωρίς όμως να αλλάξει η 
συντομογραφία τους αφού είναι αρκετή η απάλειψη της προτελευταίας τελείας, 
ώστε πλέον γράφονται: Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Επειδή στα σχολεία αυτά, τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. - σε 
αντίθεση με όλες τις άλλες δομές της επαγγελματικής ειδικής και μη ειδικής 
εκπαίδευσης - οι μαθητές εντάσσονται μέχρι σήμερα από την αρχή σε ειδικότητες 
κρίθηκε αναγκαίο να προβλεφθεί επιπλέον προκαταρτική τάξη, όπως προβλέπεται 
και στα ειδικά Γυμνάσια και τα Ειδικά Λύκεια, ούτως ώστε οι μαθητές να φοιτούν 
σε αυτό και στο οποίο να διδάσκονται γενικά μαθήματα, κυρίως δε δεξιότητες 
αυτόνομης διαβίωσης και προ επαγγελματικές δεξιότητες από εργαστηριακούς 
εκπαιδευτικούς με την υποστήριξη εργοθεραπευτών, και άλλων ειδικοτήτων του 
Ε.Ε.Π. ανάλογα με τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε κατόπιν να 
ενταχθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση δηλαδή στις κανονικές τάξεις του 
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Ε.Ε.Ε.ΕΚ.  Βασικός στόχος κατάκτησης προεπαγγελματικών δεξιοτήτων θα είναι 
από τη μία μεριά η προετοιμασία των μαθητών για τους οποίους κρίνεται 
αναγκαίο να καλλιεργήσουν δεξιότητες κινητικές, πρακτικές και γνωστικές 
προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν επαρκώς στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και από την άλλη να ανατείλουν και να αποσαφηνιστούν οι ιδιαίτερες 
κλίσεις και δυνατότητες. 

Οι εργαστηριακές ειδικότητες αυτόνομης διαβίωσης και προεπαγγελματικών 
δεξιοτήτων που υπήρχαν μέχρι τώρα στα σχολεία αυτά καταργούνται καθώς δεν 
είναι δυνατό να λαμβάνουν πτυχίο που θα αναγράφεται σε αυτό οι ειδικότητες 
αυτές. Η αυτόνομη διαβίωση θα υπάρχει τόσο στην προκαταρτική τάξη όσο και 
σαν μάθημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα των κανονικών τάξεων του σχολείου, το 
ίδιο και οι προ επαγγελματικές δεξιότητες όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Ρυθμίζονται θεσμικά θέματα λειτουργίας των σχολείων αυτών όπως η 
επίδοση βαθμών ανά τρίμηνο ενώ διατηρείται το καθεστώς των απουσιών όπως 
εισήχθη με το ν.4186/2013, δηλαδή στην κρίση του συλλόγου διδασκόντων ανά 
περίπτωση μαθητή. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στο Σ.Δ. να ρυθμίζει τα θέματα 
υλοποίησης της τάξης μαθητείας. Καθορίζεται ρητά ότι προκειμένου να εγγραφεί 
κάποιος μαθητής στο ΕΕΕΕΚ πρέπει να είναι κάτοχος απολυτηρίου της 
πρωτοβάθμιας και επιπλέον να έχει σχετική γνωμάτευση από ΚΕΔΔΥ. 

Ρυθμίζεται το θέμα της διαβάθμισης του πτυχίου ως επιπέδου 2 
προκειμένου να είναι εναρμονισμένο με τα διεθνή επίπεδα προσόντων. 

Επανεισάγεται το όριο ηλικίας προκειμένου για πρώτη εγγραφή στο 
Ε.Ε.Ε.ΕΚ καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να οριοθετηθεί ηλικιακά η συνύπαρξη 
μαθητών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και προκειμένου το εύρος ηλικίας να 
είναι μικρότερο. 

Προβλέπεται άμεσα η απόδοση απολυτηρίου ολοκλήρωσης υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης στους μαθητές των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. που ολοκληρώνουν την Ε΄ τάξη, με 
δικαίωμα εγγραφής στην τάξη μαθητείας, μετά από εισήγηση της ΕΔΕΑΥ όπου 
έχει συσταθεί και απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Στη φόρμα δε του 
απολυτηρίου, απαλείφεται η τωρινή φράση: «ο παρόν τίτλος επέχει θέση 
πιστοποιητικού επιπέδου 1 του άρθρου 6 παρ.1α 2009/1992» καθώς τούτο 
αντικαταστάθηκε πλέον με το επίπεδο 3 από τον πρόσφατο νόμο 4229/2014 και 
επομένως ανακοινοποιείται ο τίτλος που είναι δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 
1103/Β/23.8.2002.Λαμβάνεται δε μέριμνα και για τους ήδη αποφοιτήσαντες ώστε 
να αντικατασταθεί ο παλιός απολυτήριος τίτλος με το νέο πτυχίο επιπέδου 2. 

 
 
2. Θέματα λειτουργίας 
1. Ορίζονται οι τάξεις αλλά και η δυνατότητα ύπαρξης βαθμίδων στις ΣΜΕΕ 

της πρωτοβάθμιας ενώ προβλέπεται ευελιξία και ταξινόμηση ανάλογα με τις 
δυνατότητες των μαθητών. Αφήνεται η επιλογή αναλυτικού προγράμματος με 
τελική έγκριση του Σχολικού Συμβούλου Ε.Ε. 

2.  Τα διαλείμματα μπορεί να γίνονται ανά δίωρο. Δηλαδή τα εργαστήρια 
μπορεί να είναι δίωρα χωρίς να μεσολαβεί διάλειμμα για να μην διακόπτονται οι 
εργαστηριακές ασκήσεις. Το ενδιάμεσο διάλειμμα σε εργαστήρια όπως π.χ. 
γεωπονίας, πηλοπλαστικής σημαίνει μεγάλο χάσιμο ωφέλιμου χρόνου αφού οι 
μαθητές χρειάζεται να αλλάξουν ρουχισμό και να πλυθούν. Δίνεται η δυνατότητα 



 

16 
 

αυτής της λειτουργίας χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό διότι αυτό καθορίζεται σε 
συνάρτηση με  τις ιδιαιτερότητες των μαθητών. 

3. Η δυνατότητα διαμόρφωσης του Ωρολογίου Προγράμματος ανάλογα με 
την εκπαιδευτική αξιολόγηση, επιτρέπει στο σχολείο να τροποποιεί ανάλογα με το 
μαθητικό προφίλ του κάθε τμήματος, τις ώρες διδασκαλίας για το κάθε μάθημα με 
την υποχρέωση όμως οι μαθητές να διδάσκονται όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα. 
Με τη ρύθμιση αυτή μαθητές που χρειάζονται περισσότερο μαθησιακό χρόνο σε 
συγκεκριμένα μαθήματα και λιγότερο σε άλλα θα μπορούν να έχουν το 
κατάλληλο γι αυτούς πρόγραμμα. Εισάγεται για όλες τις ΣΜΕΕ η δυνατότητα να 
σχεδιάζει με τρόπο όχι στατικό αλλά δυναμικό, το ωρολόγιο πρόγραμμα για κάθε 
τμήμα κάτι που συνδέεται με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, την κατάκτηση 
στόχων και την γνωστική εξέλιξη του μαθητή. 

4.  Μειώνεται κατά έναν ο ελάχιστος αριθμός ανά τμήμα στις ΣΜΕΕ ώστε να 
παρέχεται αποτελεσματικότερη εξειδικευμένη εκπαίδευση ενώ για πρώτη φορά 
αντιμετωπίζεται θεσμικά η δυνατότητα να παρευρίσκεται και δεύτερος 
εκπαιδευτικός σε μία τάξη υπό προϋποθέσεις. Επίσης υπάρχει πρόβλεψη να 
υπάρχει υποομάδα 2 μαθητών σε τμήμα των 6 ώστε να μπορεί να εκπαιδεύεται 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που την 
απαρτίζουν. 

5. Γίνεται πραγματικότητα η μετατροπή των ΤΕΕ/Ε.Α. σε ΕΕΓ και ΕΕΛ κάτι 
που εναρμονίζει πλέον τις δομές αυτές τόσο με τη γενική εκπαίδευση αλλά και 
μεταξύ τους.  

6.Εξασφαλίζεται ότι οι οργανικές θέσεις στις ΣΜΕΕ που μετατρέπονται και οι 
οποίες υπηρετούνται μεταφέρονται στις νέες ΣΜΕΕ. Το ίδιο και εκείνες που δεν 
υπηρετούνται προκειμένου να μην χαθούν αλλά να μπορούν να καλυφθούν 
μελλοντικά.  

7.Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στις χαρακτηρισμένες ΣΜΕΕ 
(κωφών-βαρηκόων)να εγγραφούν και άλλοι μαθητές  χωρίς όμως κατ’ ανάγκη 
την αναπηρία που χαρακτηρίζει τις ΣΜΕΕ αυτές. Έτσι γίνεται μία κίνηση στην 
κατεύθυνση της ένταξης-συμπερίληψης με προσεκτικό τρόπο αφού προβλέπονται 
οι εγγυήσεις εκείνες προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο ο υπάρχων πληθυσμός 
των ΣΜΕΕ αυτών. Στόχος είναι η περαιτέρω κοινωνικοποίηση ακόμη και στα 
διαλείμματα ή σε άλλες δράσεις με τρόπο συστηματικό. Απομακρύνεται η 
απομόνωση και ο αποκλεισμός και διαγράφονται οι διαχωριστικές μέσα στον χώρο 
της Ε.Ε. Η εξειδικευμένη εκπαίδευση του μέχρι τώρα πληθυσμού εξασφαλίζεται 
καθώς τα τμήματα των μαθητών του μέχρι τώρα πληθυσμού καθώς θα 
συνεχίσουν να υπάρχουν αμιγώς τα τμήματα αυτά. Δεν εισέρχοναι νέες αναπηρίες 
για το κάθε τύπο ΣΜΕΕ αλλά οι νεοεισερχόμενοι θα έχουν μία αναπηρία λιγότερη, 
αυτή του χαρακτηρισμού του σχολείου. 

8.Το ίδιο ισχύει και για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ μαθητών με προβλήματα όρασης και  
πολυαναπηρία.  

9. Στις ΣΜΕΕ με την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπονταν τόσο 
μονοήμερες όσο και πολυήμερες εκδρομές κάτι που κατ’ επανάληψη στο 
παρελθόν δημιούργησε προβλήματα αλλά και κινδύνους. Με τη ρύθμιση αυτή 
εναρμονίζεται η ΕΕ με τη λοιπή εκπαίδευση και στο σημείο αυτό. Εξασφαλίζεται 
ότι ο Σ.Δ. κρίνει τον απαραίτητο αριθμό συνοδών κάτι που διαφοροποιεί το θεσμό 
από τη μη ειδική εκπαίδευση αφού στις ΣΜΕΕ υπάρχουν ιδιαιτερότητες όπως ότι 
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πρέπει οπωσδήποτε κάποιες ειδικότητες κατά την κρίση του Σ.Δ. να είναι 
παρούσες όπως ΔΕ1-ΕΒΠ, ψυχολόγος, σχολ. νοσηλευτής κλπ. 

10. Καθορίζονται σαφώς οι τύποι των σχολείων της δευτεροβάθμιας Ε.Ε. 
κάτι που θα διευκολύνει την τοποθέτηση στελεχών σε αυτές και κάθε άλλο 
ζήτημα. Επιπλέον ορίζεται η αντιστοιχία τους με τα σχολεία μη ειδικής 
εκπαίδευσης. 

11. Για πρώτη φορά προβλέπεται μία γέφυρα μεταξύ Ε.Ε.Γ. και Ε.Ε.Ε.ΕΚ 
ώστε μαθητές που στην πορεία αποδεικνύεται ότι πρέπει να μετακινηθούν από τη 
μία στην άλλη δομή, να μην χρειάζεται να εγγραφούν κατ’ ανάγκη από το 1ο 
έτος. Είχε παρατηρηθεί μάλιστα το φαινόμενο σε περιοχές που δεν λειτουργούσαν 
Ε.Ε.Ε.ΕΚ και Ε.Ε.Γ. αλλά μόνον η μία δομή και ενώ δημιουργούνταν στην πορεία 
και η δεύτερη δομή, να μην μπορούν να μεταγραφούν οι μαθητές αφού έπρεπε 
να εγγραφούν εξαρχής κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει διότι είχαν υπερβεί το 
όριο ηλικίας. 

12. Δίνεται η δυνατότητα παραπομπής μαθητών στο ΚΕΔΔΥ προκειμένου να 
επαναξιολογηθούν ώστε να υπάρχει επικαιροποιημένη αξιολόγηση ανάλογα με 
την περίπτωση. 

13. Δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να μετατρέπονται τα Ειδικά Γυμνάσια 
σε ΕΕΓ χωρίς να χρειάζεται κατάργηση της ΣΜΕΕ και ίδρυσης νέας ενώ 
λαμβάνεται μέριμνα για τους φοιτούντες μαθητές. 

14. Δίνεται η δυνατότητα στα  σχολεία της παραγράφου 1(α) του παρόντος 
άρθρου να μπορούν να λειτουργούν και τμήματα ολοήμερου προγράμματος και 
στα σχολεία ΕΕ να εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά 
προγράμματα, με στόχο την υποστήριξη του μαθητή και την ανάπτυξη  της 
γνωστικής τους ικανότητας. 

 Στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων Ε.Ε. περιλαμβάνονται και προγράμματα 
πρώιμης παρέμβασης διότι είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την περαιτέρω 
ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ΕΕ 
περιλαμβάνονται και δραστηριότητες προ επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στόχο 
την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων και την προετοιμασία του μαθητή για  πιθανή ένταξή 
του σε πλαίσια επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

15. Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
φοιτούν στα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα υποστηρικτικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη 
του μαθητή και ανάπτυξη τόσο των γνωστικών ικανοτήτων του, όσο και των 
ιδιαίτερων δεξιοτήτων του. 

16. Καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία 
αυτοτελούς σχολικής μονάδας. 

17. Με το άρθρο  37 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156Α ) προσδιορίστηκαν οι 
τρόποι μεταφοράς μαθητών  που φοιτούν σε ΣΜΕΕ και καθορίστηκε ο τρόπος 
συντήρησης και στελέχωσης αυτών των σχολικών λεωφορείων με το κατάλληλο 
προσωπικό , πού αποτελούν ιδιοκτησία ΣΜΕΕ. 

Με την τροποποίηση και συμπλήρωση αυτού του άρθρου διευθετείται 
αφενός το γεγονός της κατάργησης των Σχολικών Επιτροπών ως ίσχυαν κατά την 
έκδοση του και ,την αντικατάστασή τους από τις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας τω ν Καλλικρατικών Δήμων του 
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Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) και με τη συμπλήρωσή του ,δίνεται η δυνατότητα 
καλύτερης αξιοποίησης  του ιδιόκτητου σχολικού λεωφορείου ,όπου υπάρχει η 
δυνατότητα, από συστεγαζόμενη ΣΜΕΕ για την εξυπηρέτηση και άλλων μαθητών 
με αναπηρία που ταυτόχρονα αποτελεί και εξοικονόμηση δημοσίων πόρων. 

18. Ρυθμίζονται ειδικά θέματα εναρμόνισης με τη γενική τυπική και 
επαγγελματική εκπαίδευση. 

19. Θεσμοθετούνται αρμοδιότητες σχετικά με την χωροταξία των ειδικών 
σχολείων.  

20. Θεσμοθετείται για πρώτη φορά η δυνατότητα προγραμμάτων 
συνεκπαίδευσης μεταξύ ΣΜΕΕ και σχολείων μη ειδικής εκπαίδευσης. 

21. Ρυθμίζονται θέματα ωραρίου Διευθυντών Ειδικών σχολείων. 
22. Δίνεται η δυνατότητα εναρμόνισης του ωραρίου για τη συλλειτουργία  

συστεγαζόμενων ΣΜΕΕ που εξυπηρετούνται από κοινά δρομολόγια. 
 
 
Άρθρο 10  
Αποτύπωση Στοιχείων Ε.Ε.  
 
1.Με σκοπό την ύπαρξη έγκυρων και ενημερωμένων δεδομένων που 

αφορούν την ΕΕ προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των διευθυντών όλων των 
σχολικών μονάδων ΕΕ για εισαγωγή στοιχείων στο νέο πληροφοριακό σύστημα 
ΕΕ που αφορούν τους μαθητές, το ηλεκτρονικό μητρώο δεδομένων μαθητών 
ηλικίας 4-25 ετών, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό. 

2.Με σκοπό τη ύπαρξη έγκυρων και ενημερωμένων δεδομένων που 
αφορούν τα ΚΕΔΔΥ προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις των προϊσταμένων τους για 
εισαγωγή στοιχείων στο νέο πληροφοριακό σύστημα ΕΕ που αφορούν τις 
δραστηριότητες, τις εκθέσεις, το προσωπικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό. 

3.Με σκοπό τη ύπαρξη έγκυρων και ενημερωμένων δεδομένων που 
αφορούν τους Σχολικούς Συμβούλους ΕΕ και τους συμβούλους ΕΕΠ 
προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις τους για εισαγωγή στοιχείων στο νέο 
πληροφοριακό σύστημα ΕΕ που αφορούν τις δραστηριότητες και τις   εκθέσεις 
που συντάσσουν. 

4.Προσδιορίζεται τα επίπεδα ελέγχου εφαρμογής των προηγουμένων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου στα επίπεδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

5.Καθορίζεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνση ΕΕ της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του ΥΠαιΘ ως προς τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, την τυποποίηση των στοιχείων του πληροφοριακού 
συστήματος ΕΕ, του καθορισμού των διαβαθμίσεων πρόσβασης στα δεδομένα του 
και τη διασύνδεσή του με άλλα πληροφοριακά συστήματα. 

 
 
Άρθρο 11  
Εποπτεία σχολικών μονάδων 
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Οι ΣΜΕΕ και το προσωπικό τους πρέπει να υπάγονται διοικητικά στις 
αντίστοιχες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου 
λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται άμεση 
αλληλεπίδραση και συνεργασία ανάμεσα στη γενική και ειδική εκπαίδευση. 

Την ευθύνη εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΕ, παράλληλης στήριξης και 
παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, είναι απαραίτητο να την έχει ο Διευθυντής της 
σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ή είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο 
Διευθυντής είναι εκείνος που γνωρίζει τις ουσιαστικές ανάγκες των μαθητών, τον 
τρόπο που δύνανται να κατακτήσουν τις γνώσεις, αλλά και τις δυνατότητες του  
σχολικού πλαισίου στο οποίο υπάγονται οι μαθητές. Επιπλέον ο Διευθυντής είναι 
εκείνος που είναι σε άμεση επαφή με τους γονείς των μαθητών αλλά και  το 
υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, που μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστεί 
προκειμένου να ενταχθούν οι μαθητές στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. 
Επιπλέον, την τήρηση όλων των ανωτέρω προγραμμάτων την πραγματώνει ο 
σχολικός σύμβουλος ΕΕ. 

 
 
Άρθρο 12  
Διοίκηση ΣΜΕΕ 
 
Τα όργανα διοίκησης κάθε ΣΜΕΕ είναι ο Διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο 

σύλλογος προσωπικού. Αυτό εξυπηρετεί την ομαλή συνεργασία όλων των 
συνεργαζόμενων φορέων και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του σχολικού 
πλαισίου.  

Στα μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία και στα μονοθέσια, διθέσια και 
τριθέσια δημοτικά, τη διοίκηση ασκεί προϊστάμενος που ορίζεται με διετή θητεία 
από τους έχοντες οργανική θέση σε αυτά εκπαιδευτικούς. Ο ορισμός του 
υποχρεωτικά γίνεται με την ίδια διαδικασία που ισχύει και στη γενική εκπαίδευση, 
εφόσον έχουν όλα εκείνα τα απαραίτητα προσόντα να τοποθετηθεί σε ΣΜΕΕ.  

Οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα ΤΕ θεωρούνται ισότιμοι με το 
υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και ως εκ τούτου συμμετέχουν ισότιμα στη 
διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών. 

Διευθυντές των ΣΜΕΕ επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα 
προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών και 
τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΔΥ. Η προϋπηρεσία σε αυτά είναι 
υποχρεωτική λόγω της βιωματικής εμπειρίας που απαιτείται να κατέχουν όσοι 
τοποθετούνται σε τέτοιου είδους υψηλές θέσεις. Για τις προϋποθέσεις, τα 
προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης εφαρμόζονται 
οι ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Η επιλογή τους 
γίνεται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ). 

Για την κάλυψη θέσης Διευθυντή και υποδιευθυντή σε ΣΜΕΕ όλων των 
τύπων και βαθμίδων επιλέγονται από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής στελεχών 
και ΠΕ μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΔΥ με 
δεκαετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία και οι οποίοι έχουν 
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ασκήσει ειδικά εκπαιδευτικά καθήκοντα επί οκτώ τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΕ ή 
ΚΕΔΔΥ. 

Ας σημειωθεί εδώ η υποχρεωτική εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω 
του ότι απευθύνονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητο μαθητικό πληθυσμό. 

ΣΜΕΕ που αποτελείται από 6 τμήματα και τουλάχιστον 24 μαθητές χρήζει 
την τοποθέτηση και ορισμό υποδιευθυντών με θητεία σύμφωνα με τα οριζόμενα. 
Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση υποδιευθυντών λόγω των μεγαλύτερων αναγκών 
των μαθητών και των αυξημένων αρμοδιοτήτων των Διευθυντών. Στα ολοήμερα 
ειδικά σχολεία, οι υποδιευθυντές ορίζονται υπεύθυνοι της λειτουργίας τους, όπου 
αυτά υφίστανται. 

Στη δευτεροβάθμια Ειδική Εκπαίδευση που λειτουργούν υπό νέα διεύθυνση 
και με εγγεγραμμένους μαθητές πάνω από 30 υποχρεωτικά ορίζεται δεύτερος 
υποδιευθυντής για την εποπτεία της σχολικής μονάδας κατώτερης βαθμίδας, 
λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων όλων των εκπαιδευτικών και δη των 
Διευθυντών.     

 
Άρθρο 13    
Λειτουργία και οργάνωση των ΚΕΔΔΥ 
 
Στις έδρες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων Νομών και Διαμερισμάτων 

ιδρύονται ΚΕΔΔΥ που αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και 
υπάγονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης με σκοπό την υποστήριξη 
των μαθητών πρωτίστως με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και την ορθή 
καθοδήγηση κι υποστήριξη τόσο των γονέων όσο και του εκπαιδευτικού 
προσωπικού που συνεργάζεται με αυτούς. Η αξιολόγηση των ΚΕΕΔΥ πρέπει να 
πραγματοποιείται ετησίως, με σκοπό την τροποποίηση των πλαισίων δράσης 
πάντα με μαθητοκεντρικό σκοπό.  

Στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και Διαμερίσματα ιδρύονται τα παρακάτω 
ΚΕΔΔΥ: 

Α` Αθήνας με έδρα την Αθήνα , Β` Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία Αττικής, 
Γ` Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω Αττικής, Δ` Αθήνας με έδρα τον Άλιμο Αττικής, 
Ανατ. Αττικής με έδρα το Κορωπί Αττικής, Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα, 
Α` Πειραιά με έδρα τον Πειραιά, Β` Πειραιά με έδρα τη Β` Διοικητική Περιφέρεια 
Πειραιά, Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι, Αρκαδίας με έδρα την 
Τρίπολη, Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο, Άρτας με έδρα την Άρτα, Αχαΐας με έδρα 
την Πάτρα, Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά, Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά, Δράμας 
με έδρα τη Δράμα, Δωδεκανήσου: α) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο, β) Καλύμνου με 
έδρα την Κάλυμνο, γ) Κω με έδρα την Κω, Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη, 
Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα, Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι, Ζακύνθου με 
έδρα τη Ζάκυνθο, Ηλείας με έδρα τον Πύργο, Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, 
Ηρακλείου Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, Α` Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη, Β` 
Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη, Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα, 
Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα, Καβάλας με έδρα την Καβάλα, Καρδίτσας με 
έδρα την Καρδίτσα, Καστοριάς με έδρα την Καστοριά, Κέρκυρας με έδρα την 
Κέρκυρα, Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι, Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς, Κοζάνης 
με έδρα την Κοζάνη, Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο, Κυκλάδων:  
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α) Σύρου με έδρα τη Σύρο, β) Νάξου με έδρα τη Νάξο, Λακωνίας με έδρα 
τη Σπάρτη, Λάρισας με έδρα τη Λάρισα, Λασιθίου Κρήτης με έδρα τον Άγιο 
Νικόλαο, Λέσβου:  

α) Μυτιλήνης με έδρα τη Μυτιλήνη, β) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα, 
Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα, Μαγνησίας με έδρα το Βόλο, Μεσσηνίας με έδρα 
την Καλαμάτα, Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη, Πέλλας με έδρα την Έδεσσα, Πιερίας 
με έδρα την Κατερίνη, Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα, Ρεθύμνου Κρήτης με έδρα 
το Ρέθυμνο, Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή, Σάμου με έδρα τη Σάμο, Σερρών με 
έδρα τις Σέρρες, Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα, Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία, 
Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα, Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα, Χαλκιδικής με 
έδρα τον Πολύγυρο, Χανίων με έδρα τα Χανιά και Χίου με έδρα τη Χίο. Στις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 
ορίζονται ως ΚΕΔΔΥ Περιφέρειας τα Α` Αθήνας και Α` Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 

Στα ΚΕΔΔΥ υπηρετούν εκπαιδευτικό προσωπικό ,ΕΕΠ και ΔΠ ΠΕ60.50 ή 
ΠΕ61 - Νηπιαγωγών 

     ΠΕ70.50 ή ΠΕ71 - Δασκάλων 
     ΠΕ02.50 - Φιλολόγων 
     ΠΕ03.50  – Μαθηματικών 
     ΠΕ23 – Ψυχολόγων 
     ΠΕ30 - Κοινωνικών Λειτουργών 
     ΔΕ – Διοικητικών, συνεργάζονται και αποφασίζουν για κάθε μαθητή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
Ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών ΕΕ στα ΚΕΔΔΥ 

μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία σε ΣΜΕΕ. Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί 
καθοδηγούνται κι ελέγχονται από τον εκάστοτε προϊστάμενο τους. Σε περίπτωση 
που ο τελευταίος είναι απών ο αναπληρωτής του (εκπαιδευτικός ή ΕΕΠ) θα 
οριστεί με απόφαση του περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης από τους  
υπηρετούντες οργανικά στο ΚΕΔΔΥ, ύστερα από εισήγηση του ΠΥΣΕΕΠ. Σε 
περίπτωση ανάγκης, στα ΚΕΔΔΥ τοποθετούνται με απόσπαση, μετάθεση, 
πρόσληψη, διορισμό μόνο ειδικότητες που μετέχουν στις διαγνωστικές ομάδες. 
Επίσης, μπορούν να τοποθετηθούν κατά περίπτωση με απόσπαση ή με μετάθεση 
στις αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, οι ειδικότητες ΠΕ21, ΠΕ26, ΠΕ29, ΠΕ28, 
ΠΕ31, ΠΕ24, ΠΕ35. Οι ειδικότητες αυτές εφόσον τοποθετηθούν, συμπληρώνουν 
το ωράριό τους με απόφαση περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης με 
υποστηρικτικό έργο στις ΣΜΕΕ και τις ΕΔΕΑΥ εντός της περιφέρειας. Παραμένουν 
στη θέση τους όσοι κλάδοι υπηρετούν ήδη στα ΚΕΔΔΥ με οργανική θέση, 
προκειμένου να υπάρχει μια όσο το δυνατόν πιο σταθερή αναφορά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ανάμεσα στο μαθητή που έχει αξιολογηθεί και σε όσους 
τον έχουν αξιολογήσει. 

Για τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την επιλογή 
Προϊσταμένων με  τετραετή θητεία των ΚΕΔΔΥ, το ΚΥΣΕΕΠ συνεδριάζει υπό την 
προεδρία του Προέδρου του ΚΥΣΕΕΠ, αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του 
ίδιου Συμβουλίου, τη συμμετοχή του συμβούλου Α΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ, 
αναπληρούμενο από τον σύμβουλο Β΄ ειδικής εκπαίδευσης του ΙΕΠ, τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης, αναπληρούμενο από τον 
αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τα δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ 
αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Με υπουργική 
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απόφαση που θα εκδοθεί αμέσως μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου θα 
καθοριστούν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων των ΚΕΔΔΥ 
με θητεία μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης. 

 Δεν μπορεί να μετέχει στην διαδικασία πλήρωσης θέσεως προϊσταμένου 
του ΚΕΔΔΥ, κλάδος που δεν μετέχει στη διαγνωστική επιτροπή εκτός και αν 
υπηρετεί με οργανική θέση σε αυτό. Ως κριτήρια θα ορίζονται επιστημονικά-
παιδαγωγικά, υπηρεσιακά (προϋπηρεσία, διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία, 
συμμετοχή σε συμβούλια) και η προσωπικότητα-γενική συγκρότηση του 
υποψηφίου. Τα προαναφερθέντα κριτήρια εξυπηρετούν την επιλογή του πιο 
καταρτισμένου επιστήμονα, που θα καθοδηγεί και θα κατευθύνει όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς στο σχεδιασμό ορθών παιδαγωγικών πλαισίων δράσης. 

Όταν δεν καλύπτονται οι θέσεις με επιλογή από το ΚΥΣΕΕΠ, ορίζεται 
αναπληρωτής προϊστάμενος με διετή θητεία από τον περιφερειακό διευθυντή 
εκπαίδευσης, με πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), ύστερα από προκήρυξη 
ενδιαφέροντος. 

Ο χρόνος υπηρεσίας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών ΕΕ στα ΚΕΔΔΥ 
μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία σε ΣΜΕΕ. Ο προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ ασκεί 
καθοδηγητικό έργο και έχει τις διοικητικές και πειθαρχικές αρμοδιότητες για το 
προσωπικό που υπηρετεί οργανικά σε αυτό. Αν ο προϊστάμενος κατέχει οργανική 
θέση στο ΚΕΔΔΥ, όπου τοποθετείται, τότε αναπληρώνεται στα καθήκοντα της 
ειδικότητας του. Τον προϊστάμενο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει 
εκπαιδευτικός ή μέλος του ΕΕΠ, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του περιφερειακού 
διευθυντή εκπαίδευσης από τους  υπηρετούντες οργανικά στο ΚΕΔΔΥ, ύστερα 
από εισήγηση του ΠΥΣΕΕΠ. 

 
Τα ΚΕΔΔΥ συνεργάζονται με τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα προκειμένου για 

την ταχύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά  
και για την πολύπλευρη συνεργασία όλων των ειδικοτήτων. 

 
Το ΕΕΠ κάθε ΚΕΔΔΥ που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας προσφέρει 

τις υπηρεσίες του και στα ΚΕΔΔΥ των Νομών που ανήκουν στην Περιφέρεια, με 
σκοπό την κάλυψη όσο το δυνατότερο περισσότερων περιπτώσεων μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 
Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών 

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα κριθεί αναγκαίο, ο οικείος 
Περιφερειακός Διευθυντής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου με ιδιώτες της 
ειδικότητας ΠΕ24 και ΠΕ35. Ο σκοπός έγκειται στην στήριξη όλων των μαθητών 
που χρήζουν υποστήριξης ανεξαρτήτως της προέλευσης, καταγωγής ή 
οικονομικής κατάστασης. 

 
Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα ΚΕΔΔΥ έχοντας διαφορετική 

εξειδίκευση στην ΕΕ  ώστε να επιτυγχάνεται η κάλυψη κάθε είδους ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών.  
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Άρθρο 14  
Επιλογή Σχολικών Συμβούλων ΕΕ και Συμβούλων ΕΕΠ 
 

Καθορίζονται θέματα επιλογής και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων Ε.Ε. 
Οι ήδη συστημένες θέσεις Σχολικών Συμβούλων αφορούν την Πρωτοβάθμια 
Ειδική Εκπαίδευση και επιπλέον συστήνονται 13 θέσεις Σχολικών Συμβούλων 
Εδικής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα μαθήματα γενικής παιδείας , 13 
Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 13 σύμβουλοι ΕΕΠ 
στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
 
 

 
 
Άρθρο 15   
Θέματα οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων   
 
 
1. Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της διεύθυνσης ειδικής εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες των τμημάτων της 
σύμφωνα και με το εγκεκριμένο οργανόγραμμα του υπουργείου. 

2. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κάλυψη της θέσης του 
προϊσταμένου    της διεύθυνσης ειδικής εκπαίδευσης.  

 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 
Άρθρο 16  
Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
 
 
Το προσωπικό της ειδικής εκπαίδευσης είναι προσωπικό της εκπαίδευσης, γι 

αυτό τοποθετείται, αποσπάται, μετατίθεται με τους όρους της γενικής εκπαίδευσης 
στις δομές της ειδικής εκπαίδευσης. 

Επίσης υποχρεούνται σε τριετή υπηρεσία σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης 
όσοι μετεκπαιδεύθηκαν σε αυτήν διότι έτσι εξασφαλίζεται η συνειδητή τους 
επιλογή για εργασία στην ΕΕ.  

 
 
Άρθρο 17    
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
 
 
1. Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό δύναται να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του και στις συστεγαζόμενες ΣΜΕΕ εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες 
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ειδικότητες, με την εισήγηση του σχολικού συμβούλου ΕΕ και απόφαση του 
διευθυντή εκπαίδευσης. 

2. Επίσης μπορεί το ΕΕΠ να αποσπάται στην κεντρική υπηρεσία του 
υπουργείου παιδείας καθώς και στις αποκεντρωμένες διοικητικές του υπηρεσίες 
(περιφέρειες, διευθύνσεις εκπαίδευσης) με του ίδιους όρους και προϋποθέσεις του 
εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 
 
Άρθρο 18   
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 
 

Θεσμοθετείται η πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικύ(ΕΒΠ) θέματα 
αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, 
καθώς και για θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και 
δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού της τάξης που 
φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΕ προσλαμβάνεται 
ΕΒΠ. Επίσης καθορίζεται ο τρόπος των διαλειμμάτων τους λόγω των ιδιαίτερων 
καθηκόντων τους.  

 
 
 
 
Άρθρο 19   
Σύσταση νέων κλάδων εκπαιδευτικών Ε.Ε.  και Ε.Ε.Π 
 
Με το άρθρο 19 προστίθενται α) στα άρθρα 12 και 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 

167Α), στις κατηγορίες των εκπαιδευτικών της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
όπως αυτές μετονομάστηκαν με το ν.1586/1986 (ΦΕΚ 37Α), οι παρακάτω κλάδοι 
εκπαιδευτικών ΕΕ: Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης)  και Κλάδος 
ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης) και β) στους κλάδους που προβλέπονται στην 
περίπτωση α  ́της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν.1566/1986 (ΦΕΚ 167Α ) οι κλάδοι: 
Κλάδος ΠΕ 35 (Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με 
εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία) και  Κλάδος ΠΕ 36 (Μουσικοθεραπευτών). 

 
Άρθρο 20  
Εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.) 
 
Με το άρθρο 20 ορίζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στον 

εισαγωγικό βαθμό των συνιστώμενων κλάδων εκπαιδευτικών Ε.Ε όπως επίσης και 
των  εκπαιδευτικών με τυπικά προσόντα στη Ειδική Εκπαίδευση της προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης. 

Η διάκριση των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση γίνεται: 

Α) για τους συνιστώμενους κλάδους με βάση το βασικό τίτλο σπουδών τους, 
δηλαδή με βάση το γνωστικό αντικείμενο των προπτυχιακών τους σπουδών και  
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Β) για τους εκπαιδευτικούς με τυπικά προσόντα στη Ειδική Εκπαίδευση εκτός 
του βασικού τίτλου σπουδών τους  ορίζονται πρόσθετα και  i) Διδακτορικό 
δίπλωμα στην Ε.Ε. ή στη Σχολική Ψυχολογία ή ii)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην 
Ε.Ε. ή στην Σχολική Ψυχολογία ή iii) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ε.Ε. 
των Διδασκαλείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο 
πτυχίο της αλλοδαπής ή iv) διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών 
διδακτικών ετών σε δομές Ε.Ε. και ΚΕΔΔΥ. 

Στους Εκπαιδευτικούς με προσόντα στην ΕΕ προσαρτάται ο κωδικός «50», 
μόνο για όσο χρονικό διάστημα οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε σχολικές μονάδες 
της ΕΕ, ενώ απαλείφεται η προσάρτηση όταν αυτοί επιστρέψουν σε σχολικές 
μονάδες της γενικής εκπαίδευσης. 

Επίσης, στο συγκεκριμένο άρθρο ορίζεται και η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Ε.Ε. 
στις αντίστοιχες δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης, ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης 

 
Άρθρο 21   
Διορισμοί εκπαιδευτικών Ε.Ε. Υπηρεσιακές μεταβολές 
 
Εδώ ρυθμίζονται θέματα διορισμού και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών 

Ε.Ε.  όπως επίσης και  οι υπηρεσιακές μεταβολές (μεταθέσεις, αποσπάσεις, 
υπεραριθμία) αυτών. 

Οι συνιστώμενοι κλάδοι ΠΕ-71 και ΠΕ-61, είναι οι μόνοι κλάδοι που 
διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών στην ΕΕ κι ως εκ τούτου συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό ΑΣΕΠ ΕΕ. Οι διαγωνισθέντες κατατάσσονται σε τελικό πίνακα 
κατάταξης  σύμφωνα με το σύνολο των μονάδων που συγκέντρωσαν από τη 
βαθμολογία τους στο διαγωνισμό, τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια καθώς 
και από την προϋπηρεσία τους.  

Καθορίζονται οι δομές της ΕΕ, ανά βαθμίδα της , που μετατίθενται και 
αποσπώνται όλοι οι εκπαιδευτικοί ΕΕ.  

Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις τους γίνονται σύμφωνα με τα εκάστοτε 
ισχύοντα  στη Γενική Εκπαίδευση κι  εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή 
προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση, εναρμονιζόμενοι με το θεσμικό πλαίσιο 
που ισχύει στην Γενική Εκπαίδευση. 

Καθορίζονται οι  σχολικές μονάδες ΕΕ για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς 
που έχουν απώλεια όρασης, ή ακοής και είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί,  επ’ 
αόριστον  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις 
ψυχικών διαταραχών , που δύνανται να παρέχουν διδακτικό έργο και σε ποσοστό 
30% ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά προτεραιότητα. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί 
λόγω της ιδιαιτερότητας της αναπηρίας τους  δε δύνανται να παρέχουν  διδακτικό  
έργο σε όλες τις ΣΜΕΕ. 

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ), 
μετατίθενται και αποσπώνται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες κωφών και 
τυφλών. Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που 
έχουν επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. 

Στις περιπτώσεις υπεραριθμιών με πράξη  του ΑΠΥΣΠΕ  και του ΑΠΥΣΔΕ για 
τους εκαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αντίστοιχα, έπειτα από 
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εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης , ο Περιφερειακός Διευθυντή Εκπαίδευσης 
τους τοποθετεί προσωρινά σε όποια ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΔΥ διαπιστώνεται ανάγκη. 

Το αντικείμενο σπουδών των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 71 και ΠΕ 61 
του παρόντος νόμου αφορά αποκλειστικά  την εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  και προσχολικής ηλικίας γι’ αυτό διορίζονται και 
παραμένουν μέχρι συνταξιοδότησης τους, σε δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης 
(ΣΜΕΕ , Τμήματα Ένταξης και ΚΕΔΔΥ). Η αναγνώριση προϋπηρεσίας τους σε 
φορείς όπως αποτυπώνονται στην εν λόγω διάταξη με αποκλειστικό αντικείμενο 
την Ειδική Εκπαίδευση ή την Αναπηρία και στον κλάδο διορισμού τους, θεωρείται 
συνέχεια της επαγγελματικής τους εμπειρίας και αναγνωρίζεται ως πραγματική 
δημόσια εκπαιδευτική σε συνέχεια του άρθρου 23 παρ.5 του ν. 3699/2008 
(ΦΕΚ 199/τ.Α΄) καθώς και στην παρ.8 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 
78/τ.Α΄). 

 
Άρθρο 22  
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης  
 
Στο άρθρο αυτό καθιερώνεται ο νέος τρόπος πρόσληψης αναπληρωτών 

πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου και ωρομισθίων 
εκπαιδευτικών ΕΕ. 

Καταργείται ο πίνακας Α΄ των ΑΜΕΑ του ν 3699/2008 και συντάσσεται ένας 
ενιαίος πίνακας για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις ΣΜΕΕ  της 
Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα, κάθε 
έτος στην Κεντρική Υπηρεσία  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από 
τη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε 
αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι η αναπηρία δεν αποτελεί εξειδικευμένη γνώση 
επί των θεμάτων εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία αλλά απλώς μία πρόσθετη 
εμπειρία, η οποία από μόνη της δε συνιστά ειδικό προσόν για την πρόσληψη των 
εκπαιδευτικών με αναπηρία χωρίς τα πρόσθετα τυπικά προσόντα στις Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης.  

Στον πίνακα της Πρωτοβάθμιας οι κλάδοι ΠΕ-71 και ΠΕ-61 ως κατέχοντες  
βασικό τίτλο σπουδών  στην ΕΕ προτάσσονται στην κατάταξη  συγκρινόμενοι 
μεταξύ τους με την προϋπηρεσία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ,η κατάταξη 
γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.  

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ-70  ΠΕ-60 με προσάρτηση τον κωδικό 
«50» ως έχοντες τα τυπικά προσόντα στην ΕΕ έπονται συγκρινόμενοι μεταξύ τους 
σύμφωνα με το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα ακαδημαϊκά και 
κοινωνικά κριτήρια καθώς και από την  προϋπηρεσία τους . 

Στον πίνακα της Δευτεροβάθμιας η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με το 
σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια 
καθώς και από την προυπηρεσία τους.   

Καθορίζεται η μοριοδότηση των ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων 
καθώς και αυτή της προϋπηρεσίας που θα ισχύει τόσο στο διαγωνισμό του 
ΑΣΕΠ,όσο και στις προσλήψεις αναπληρωτών. 

Για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα με τη στελέχωση των δομών ΣΜΕΕ αν δε 
βρεθούν εκπαιδευτικοί  με  τυπικά προσόντα στην ΕΕ,προσλαμβάνονται 
εκαπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα(10) διδακτικών  
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μηνών στην ΕΕ . Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις των 
κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.50 ΕΕ προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες 
υποψήφιων αναπληρωτών ΕΕ των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών 
Ε.Ε.,για κάλυψη συγκεκριμένου διδακτικού έργου όπως περιγράφεται στο παρόν 
άρθρο. 

Για την εύρυθμη λειτουργία των ΣΜΕΕ, στην πρωτοβάθμια και  
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αν  εξάντληθούν οι πίνακες  και εξακολουθούν να 
υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών 
γενικής εκπαίδευσης 

Καθορίζονται οι  σχολικές μονάδες ΕΕ για τους εκπαιδευτικούς όλων των 
κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  που έχουν απώλεια όρασης, ή ακοής 
και είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί,  επ’ αόριστον  σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και εφόσον αυτή, σε 
κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών , που δύνανται 
να παρέχουν διδακτικό έργο και σε ποσοστό 30% ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά 
προτεραιότητα. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί λόγω της ιδιαιτερότητας της 
αναπηρίας τους δε δύνανται να παρέχουν  διδακτικό έργο σε όλες τις ΣΜΕΕ.  

Για το σκοπό αυτό συντάσσονται τρείς πίνακες α) Κωφών β)Τυφλών γ) 
Κινητικά αναπήρων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.  

Οι εκπαιδευτικοί ΕΕ  μετατίθενται, αποσπώνται ή τοποθετούνται ως 
αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι κατά προτεραιότητα 
σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών μόνο αν  διαθέτουν επιπλέον 
εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή 
Βraille (ΕΓΒ ) 

Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν 
επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την 
παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου 

 
 
Άρθρο 23   
Τυπικά Προσόντα Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π 
 
Στο άρθρο 23 καθορίζονται : 
Α)τα ειδικά τυπικά προσόντα ένταξης στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ) : 
 
Κλάδος ΠΕ-21 Θεραπευτών Λόγου,    Κλάδος ΠΕ-26 Θεραπευτών Λόγου, 

Κλάδος ΠΕ-23 ψυχολόγων,               Κλάδος ΠΕ-24 Παιδοψυχιάτρων, 
Κλάδος ΠΕ-25 Σχολικών Νοσηλευτών,Κλάδος ΠΕ-28 

Φυσικοθεραπευτών,  
Κλάδος ΠΕ-29 Εργοθεραπευτών,         Κλάδος  ΠΕ-30 Κοινων. 

Λειτουργών,  
Κλάδος ΠΕ-31  εξειδικευμένου  
α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών,  
β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής  
διαβίωσης των Τυφλών και  
γ) στη Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 
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Κλάδος ΠΕ-35 Παιδιάτρων,                    Κλάδος ΠΕ-36 
Μουσικοθεραπευτών 

Β) τα τυπικά προσόντα ένταξης του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού  
 
 
Άρθρο 24   
Διορισμοί ΕΕΠ και Υπηρεσιακές μεταβολές ΕΕΠ  

 
Για πρώτη φορά θεσμοθετείται διαγωνισμός ΑΣΕΠ  για μέλη ΕΕΠ  σύμφωνα  

με το ν. 3848/2010 άρθρα 2 και 3. με αντικατάσταση της παράγραφου1.β του 
άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, για τους κατά σειρά επιτυχόντες των εχόντων τα 
ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων ΕΕΠ του παρόντος νόμου. Οι διαγωνισθέντες 
κατατάσσονται σε τελικό πίνακα κατάταξης  σύμφωνα με το σύνολο των μονάδων 
που συγκέντρωσαν από τη βαθμολογία τους στο διαγωνισμό, τα ακαδημαϊκά και 
κοινωνικά κριτήρια καθώς τη μοριοδότηση από την προϋπηρεσία, του παρόντος 
άρθρου. 

Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις τους γίνονται σύμφωνα με τα εκάστοτε 
ισχύοντα  στη Γενική Εκπαίδευση κι  εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή 
προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση, εναρμονιζόμενοι με το θεσμικό πλαίσιο 
που ισχύει στην Γενική Εκπαίδευση. 

Καταργείται ο πίνακας Α΄ των ΑΜΕΑ του ν 3699/2008.  Για την κάλυψη 
εξαιρετικών λειτουργικών αναγκών προσλαμβάνονται  αναπληρωτές πλήρους ή 
μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι που έχουν τα προσόντα διορισμού του κλάδου 
τους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου . Η σειρά κατάταξης των 
συμμετεχόντων στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που 
συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά και  κοινωνικά κριτήρια, καθώς και από την 
προϋπηρεσία τους. Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι η αναπηρία δεν αποτελεί 
εξειδικευμένη γνώση επί των θεμάτων εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία 
αλλά απλώς μία πρόσθετη εμπειρία, η οποία από μόνη της δε συνιστά ειδικό 
προσόν για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών με αναπηρία χωρίς τα πρόσθετα 
τυπικά προσόντα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης.  

Για την κάλυψη των αναγκών των ΣΜΕΕ σε περίπτωση εξάντλησης των 
πινάκων των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών  του κλάδου ΠΕ-25 
Σχολικών Νοσηλευτών, που απαιτείται να κατέχουν ΑΣΠΑΙΤΕ (Παιδαγωγική 
επάρκεια), προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές κάτοχοι πτυχίου 
Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής.  

Για τον ίδο λόγο σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψήφιων 
προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ των κλάδων που απαιτείται και κατέχουν 
ΑΣΠΑΙΤΕ (Παιδαγωγική επάρκεια), εγγράφονται στους πίνακες και οι έχοντες τα 
τυπικά προσόντα του κλάδου τους που δεν κατέχουν όμως την απαιτούμενη 
Παιδαγωγική επάρκεια. 

Για να καλύπτουν πλήρως το εργασιακό τους ωράριο τα μέλη του ΕΕΠ  που 
κρίνονται υπεράριθμα στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΕ, με πράξη του 
ΠΥΣΕΕΠ αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση τους προσωρινά, 
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σε άλλη ΣΜΕΕ ή ΚΕΔΔΥ, όπου διαπιστώνεται ανάγκη, για κάλυψη πλήρους ή 
μειωμένου ωραρίου. 

Καθορίζονται οι  σχολικές μονάδες ΕΕ για μέλη ΕΕΠ που έχουν απώλεια 
όρασης, ή ακοής και είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί,  επ’ αόριστον  σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 
εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών 
διαταραχών, που δύνανται να παρέχουν εκπαιδευτικό υποστήριξη και σε ποσοστό 
30% ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά προτεραιότητα .Τα παραπάνω μέλη ΕΕΠ 
λόγω της ιδιαιτερότητας της αναπηρίας τους  δε δύνανται να παρέχουν  
εκπαιδευτικό έργο σε όλες τις ΣΜΕΕ. 

Για το σκοπό αυτό συντάσσονται τρείς πίνακες α) Κωφών β)Τυφλών γ) 
Κινητικά αναπήρων  

Τα μέλη ΕΕΠ  μετατίθενται, αποσπώνται ή τοποθετούνται ως αναπληρωτές 
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι κατά προτεραιότητα σε σχολικές 
μονάδες κωφών και τυφλών μόνο αν  διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική γραφή Βraille (ΕΓΒ). 
Δημιουργούνται δύο πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν επάρκεια 
στην ΕΝΓ και ο άλλος στη ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την παράγραφο 3 
του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. 

Οι κλάδοι του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όσο και του Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού του παρόντος άρθρου διορίζονται αμιγώς σε δομές της 
Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ) και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο 
μαθητές με αναπηρία, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος 
νόμου. Η αναγνώριση προϋπηρεσίας τους σε φορείς όπως αποτυπώνονται στην εν 
λόγω διάταξη με αποκλειστικό αντικείμενο την Ειδική Εκπαίδευση ή την Αναπηρία 
και στον κλάδο διορισμού τους, θεωρείται συνέχεια της επαγγελματικής τους 
εμπειρίας και αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική σε 
συνέχεια του άρθρου 23 παρ.5 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) καθώς και 
στην παρ.8 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄). 

 
Άρθρο 25  
Διορισμοί ΕΒΠ και Υπηρεσιακές μεταβολές 
 

 
Για πρώτη φορά θεσμοθετείται  και για τα μέλη του ΕΒΠ διαγωνισμός ΑΣΕΠ 

σύμφωνα  με το ν. 3848/2010 άρθρα 2 και 3. όπως αυτό έχει αντικατασταθεί 
στην παρ 1 εδάφ α,β, γ με τα κριτήρια του παρόντος νόμου Οι διαγωνισθέντες 
κατατάσσονται σε τελικό πίνακα κατάταξης  σύμφωνα με το σύνολο των μονάδων 
που συγκέντρωσαν από τη βαθμολογία τους στο διαγωνισμό, τα ακαδημαϊκά και 
κοινωνικά κριτήρια καθώς και τη μοριοδότηση από την προϋπηρεσία, του 
παρόντος άρθρου.    

Οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις τους γίνονται σύμφωνα με τα εκάστοτε 
ισχύοντα  στη Γενική Εκπαίδευση κι  εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή 
προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση, εναρμονιζόμενοι με το θεσμικό πλαίσιο 
που ισχύει στην Γενική Εκπαίδευση. 

Καταργείται ο πίνακας Α΄ των ΑΜΕΑ του ν 3699/2008. Για την κάλυψη 
εξαιρετικών λειτουργικών αναγκών προσλαμβάνονται  αναπληρωτές πλήρους ή 
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μειωμένου ωραρίου που έχουν τα προσόντα διορισμού του κλάδου τους, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου . Η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων 
στον τελικό πίνακα προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από 
ακαδημαϊκά και  κοινωνικά κριτήρια, καθώς και από την προϋπηρεσία τους.  Σε 
αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι η αναπηρία δεν αποτελεί εξειδικευμένη γνώση 
επί των θεμάτων εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία αλλά απλώς μία πρόσθετη 
εμπειρία, η οποία από μόνη της δε συνιστά ειδικό προσόν για την πρόσληψη των 
εκπαιδευτικών με αναπηρία χωρίς τα πρόσθετα τυπικά προσόντα στις Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης.  

Τα μέλη ΕΕΠ  μετατίθενται, αποσπώνται ή τοποθετούνται ως αναπληρωτές 
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιοι κατά προτεραιότητα σε σχολικές 
μονάδες κωφών και τυφλών τυφλών ή σε μαθητές παράλληλης στήριξης – 
συνεκπαίδευσης με απώλεια ακοής ή όρασης αντίστοιχα μόνο αν  διαθέτουν 
επιπλέον εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και στην Ελληνική 
γραφή Βraille (ΕΓΒ).  

Δημιουργούνται δύο (2) πίνακες. Ο ένας περιλαμβάνει αυτούς που έχουν 
επάρκεια στην ΕΝΓ και ο άλλος στην ΕΓΒ. H πιστοποίηση γίνεται με βάση την 
παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.  

Καθορίζονται οι  σχολικές μονάδες ΕΕ για μέλη ΕΒΠ που έχουν απώλεια 
όρασης, ή ακοής   επ’ αόριστον  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό 67% και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό 
δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών, που δύνανται να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους και σε ποσοστό 30% ανά κλάδο και ειδικότητα, κατά 
προτεραιότητα.Τα παραπάνω μέλη  λόγω της ιδιαιτερότητας της αναπηρίας τους   
δεν δύνανται να παρέχουν  τις υπηρεσίες τους  σε όλες τις ΣΜΕΕ.  

Για να καλύπτουν πλήρως το εργασιακό τους ωράριο, υπεράριθμα μέλη ΕΒΠ 
στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΕ, με πράξη του ΠΥΣΕΕΠ αντίστοιχα, έπειτα 
από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου και των σχολικών συμβούλων ΕΕ ή 
των συμβούλων ΕΕΠ, διατίθενται από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης 
προσωρινά, για πλήρη ή μερική  διάθεση σε άλλη ΣΜΕΕ, όπου διαπιστώνεται 
ανάγκη 

 
Άρθρο 26  
Υπηρεσιακά Συμβούλια  

  
Στο άρθρο 26 καταγράφονται τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, (ΠΥΣΠΕ 

- ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ - ΑΠΥΣΔΕ , ΠΥΣΕΕΠ- ΠΥΣΔΙΠ,  ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΕΕΠ 
και). τα οποία εξετάζουν και προτείνουν όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των 
αντίστοιχων κλάδων των υπαλλήλων 

Επίσης ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 
του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(ΠΥΣΕΕΠ). 

 
Άρθρο 27   
Μετεκπαίδευση - Επιμόρφωση 
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Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ΣΜΕΕ, στα ΤΕ και στα προγράμματα 
παράλληλης στήριξης και διδασκαλίας στο σπίτι, παρακολουθούν επιμορφωτικά 
προγράμματα που καταρτίζονται και πραγματοποιούνται στα Περιφερειακά 
Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ). 

Τα προγράμματα αυτά διευρύνουν τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, 
ενισχύουν το ρόλο τους και τους γνωστοποιούν νέες πρακτικές πιο σύγχρονες κι 
εξειδικευμένες προς όφελος των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρούνται 
ισότιμοι με τους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης και για τις επιμορφώσεις 
τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Αντιστοίχως με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 
ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ πραγματώνονται επιμορφωτικά προγράμματα υποχρεωτικής 
παρακολούθησης και για μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν σε ΣΜΕΕ και ΚΕΔΔΥ. 
Για την επιμόρφωσή τους εφαρμόζονται αντίστοιχες διατάξεις με εκείνες των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μέριμνα, 
όπου είναι δυνατόν, για πιο εμπεριστατωμένη κι εξειδικευμένη θεματολογία λόγω 
της ιδιαιτερότητας της εξειδίκευσής τους. 

 
Άρθρο 28   
Αμοιβές, επιδόματα, δαπάνες μετακίνησης 
Κωδικοποιούνται και ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα επιδομάτων και δαπανών 

προσωπικού της Ε.Ε. σύμφωνα με τις ήδη κείμενες διατάξεις 
 
Άρθρο 29  
Ίδρυση ΣΜΕΕ στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών 
 
Στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ) μπορεί να 

ιδρύονται και να λειτουργούν ΣΜΕΕ, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την στήριξη των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στήριξης των οικογενειών τους. 

Tην ίδρυση των ΣΜΕΕ εντός των εγκαταστάσεων του Εθνικού Ιδρύματος 
Κωφών αποφασίζουν από κοινού τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Εργασίας, ύστερα από 
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΚ και εισήγηση των οργάνων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 1 του ν.817/2000. Στο πλαίσιο 
αυτής της απόφασης περιλαμβάνονται ο τύπος της ιδρυόμενης σχολικής μονάδας, 
οι τάξεις, οι τομείς και τα τμήματα ειδικότητας αυτής, οι οργανικές θέσεις ΕΠ, 
ΕΕΠ, ΕΒΠ και ΔΠ, κατά κλάδους και ειδικότητες, οι οποίες απαιτούνται για τη 
λειτουργία της σχολικής μονάδας και οι οποίες προσαυξάνουν τις θέσεις των 
οικείων κλάδων προσωπικού ΕΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
καθώς και οι χώροι και οι εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ΕΙΚ, με στόχο πάντα την 
πιο αποτελεσματική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, από 
εξειδικευμένο και απολύτως κατάλληλο προσωπικό. 

Οι ΣΜΕΕ που λειτουργούν εντός του Ε.Ι.Κ. δέχονται μαθητές που είναι 
τρόφιμοι του Ε.Ι.Κ. ή υποστηρίζονται με οιοδήποτε τρόπο από αυτό, αλλά και 
εξωτερικούς κωφούς και βαρήκοους μαθητές, ύστερα από εισήγηση του ΚΕΔΔΥ, 
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με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης και στήριξης  σε μεγαλύτερο τμήμα μαθητικού 
πληθυσμού που χρήζει ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΙΚ και πρόταση του ΥΣΕΕΠ και ύστερα από σχετική αίτηση τους, που 
υποβάλλεται εντός διμήνου από την ίδρυση της ΣΜΕΕ, γίνεται η κατά την 
προηγούμενη παράγραφο ένταξη ή μετάταξη: 

α) σε θέσεις ΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΒΠ ή ΔΠ για όσους είναι μόνιμοι υπάλληλοι του 
ΕΙΚ και έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα από τις οικείες διατάξεις για διορισμό 
στις θέσεις αυτές, 

β) σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που 
συνιστώνται με την απόφαση ένταξης για όσους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
της προηγούμενης περίπτωσης α`, καθώς και για όσους δεν επιθυμούν να 
ενταχθούν σε μόνιμες θέσεις. Οι εντασσόμενοι σε θέσεις της παρούσας 
περίπτωσης εξακολουθούν να υπηρετούν με την ίδια σχέση εργασίας. 

 
Bάσει των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 15 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297 Α`), όπως ισχύουν, όσοι υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ύστερα από πρόταση του ΥΣΕΕΠ, κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια. 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από 
πρόταση του ΥΣΕΕΠ, μπορεί να διατίθενται ολικά ή μερικά σε άλλες ΣΜΕΕ για την 
προσφορά υπηρεσιών υπάλληλοι που κατέχουν προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις, με στόχο να καλύπτονται περισσότερες και δη έκτακτες ανάγκες. 

 
Στο πάσης φύσεως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος 

Κωφών καταβάλλονται όλα τα αντίστοιχα επιδόματα των εκπαιδευτικών 
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του επιδόματος νοσοκομειακού και τροφής 
του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύει.  

 
Άρθρο 30.  
Υπαγωγή σχολικών μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης του Εθνικού 

Ιδρύματος Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων Κρήτης στο Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 έγινε υπαγωγή του 

ειδικού δημοτικού σχολείου του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Απροσαρμόστων 
Παίδων Κρήτης   στο Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όπως διαφαίνεται 
από το εν λόγω άρθρο, το ειδικό Νηπιαγωγείο που ιδρύθηκε με το Β.Δ. 314/1973 
παράλληλα με το ειδικό δημοτικό σχολείο και λειτουργούν σε ενιαία βάση 
εξαιρέθηκε από τη σχετική ρύθμιση, γεγονός το οποίο δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα στη λειτουργία του, τα οποία την τελευταία περίοδο έχουν ενταθεί 
και οδηγούν στην αδυναμία εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών αναγκών των 
μαθητών. 

Συγκεκριμένα το διδακτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό 
προσωπικό μειώνεται, χωρίς τη δυνατότητα κάλυψης των κενών από το 
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Υπουργείο Παιδείας με αποτέλεσμα να μην εγγράφονται νέοι μαθητές παρά το 
μεγάλο αριθμό αιτήσεων που εκκρεμούν . Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 30 
δεν προβλέφθηκε η σύσταση θέσεων για ένταξη και άλλων ειδικοτήτων που 
παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στους μαθητές.   

Με την αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199Α) 
διευθετείται η διαδικασία υπαγωγής στο Υ.ΠΑΙ.Θ. του ειδικού δημοτικού σχολείου 
και του ειδικού νηπιαγωγείου τα οποία λειτουργούν στο Εθνικό Ίδρυμα 
Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων Κρήτης και ρυθμίζονται θέματα που 
αφορούν στη μετάταξη του προσωπικού τους σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού 
και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που συνιστώνται για τον σκοπό αυτόν.                   

 
 
 
 
 
 
Άρθρο 31    
Θέματα Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 
 
Θεσμοθετείται ο τρόπος με τον οποίον οι απόφοιτοι του Ε.Ε.Γ δύνανται να 

εγγράφονται σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης για συνέχιση της φοίτησής τους 
και απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης και καθορίζονται λεπτομέρειες ως προς 
την εγγραφή και την απόκτηση της βεβαίωσης με Επαγγελματικά δικαιώματα 
επιπέδου 3. 

Κατ’ αναλογία θεσμοθετείται η συνέχιση της φοίτησης σε δομές μη τυπικής 
εκπαίδευσης των αποφοίτων από την τάξη μαθητείας των ΕΕΕΕΚ και καθορίζονται  
λεπτομέρειες σχετικά με την απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικών 
δικαιωμάτων.  

 
 
Άρθρο 32  
Θέματα γενικής εκπαίδευσης 
  
Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς ΑμεΑ με πρόταξη, 

άρα με μεγαλύτερες πιθανότητες να διεκδικήσουν μια θέση στη γενική 
εκπαίδευση. Εναρμονίζεται έτσι η χώρα μας βάσει της διεθνούς σύμβασης στη 
λήψη ισοδύναμων μέτρων για την αναπηρία. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 33  

 
1. Η έγκριση πρακτικών ασκήσεων και η άδεια εισόδου στα σχολεία δίνεται από 

την διεύθυνση ειδικής εκπαίδευσης με όρους που αυτή θα καθορίσει. 
2. Καθιερώνεται η διαδικασία της συνεκπαίδευσης για συστεγαζόμενα ή όμορα 

σχολεία αφού είναι μια ενταξιακή διαδικασία. 
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3. Επίσης προσδιορίζεται αφού δεν ήταν σαφές, με ποια διαδικασία καθορίζονται 
τα όρια στις ΣΜΕΕ. 

4. Προσδιορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία των μεταθέσεων, αποσπάσεων εντός 
ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ για τις ΣΜΕΕ. 

5. Αίρεται μια αδικία για τους υπηρετούντες οργανικά στη Β/θμια, εκπαιδευτικούς 
της Α/θμιας, έτσι ώστε να μπορούν να μετατίθενται όπως οι υπόλοιποι 
εκπαιδευτικοί. 

6. Αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες των συμβουλίων ΠΥΣΕΕΠ αναφορικά με τους 
αναπληρωτές και την συνάφεια των μεταπτυχιακών. 

7. Ρυθμίζονται θέματα παιδαγωγικής επάρκειας και εναρμονίζονται με την 
ισχύουσα νομοθεσία της γενικής εκπαίδευσης οι προϋποθέσεις γι’ αυτήν. 

8. Αναπληρωτές προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ πλέον της δεκαετίας, τους αναγνωρίζεται ο 
χρόνος άσκησης αυτών των καθηκόντων. 

9. Ρυθμίζονται θέματα πρόσληψης αναπληρωτών και συμπλήρωσης του 
υποχρεωτικού τους ωραρίου, καθώς και η διαδικασία μετατροπής της 
σύμβασής τους από μειωμένου ωραρίου σε πλήρες. 

10. Ρυθμίζονται θέματα των σχολείων που συστεγάζονται σε ιδρύματα έτσι ώστε 
να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους σύμφωνα με τα προγράμματα 
αποκατάστασης και θεραπείας που ακολουθούνται. 

11. Ρυθμίζονται θέματα πτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων και εναρμονίζονται 
με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση. 

12.Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του άρθρου 
20 του παρόντος νόμου με προσόντα στην Ειδική Εκπαίδευση, τους 
αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε φορείς με αποκλειστικό αντικείμενο την 
Αναπηρία ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική, σύμφωνα με το άρθρο 23 
παρ.5 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) καθώς και στην παρ.8 του άρθρου 8 του 
ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄). 

13. Εναρμονίζεται ένα σχολείο ειδικής εκπαίδευσης με τα ειδικά 
επαγγελματικά λύκεια και προσδιορίζονται οι κατηγορίες μαθητών που φοιτούν σε 
αυτό. 

14. Εξαιρείται τράπεζα θεμάτων στις δομές της ειδικής δευτεροβάθμιας και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

15. Τα ΚΕΔΔΥ είναι υπηρεσίες και όχι ΣΜΕΕ, άρα πρέπει να λειτουργούν σε 
όφελος μαθητών και γονέων ως υπηρεσίες, γι’ αυτό οι αποσπάσεις, μεταθέσεις σε 
αυτά λογίζονται μέχρι τέλους σχολικού έτους. 

16. Διευκρινίζεται ότι τα αναφερόμενα στην παρ.2, του άρθρου 11, του ν. 
4229/2014, αφορούν στις προσλήψεις αναπληρωτών λόγω χρόνου υλοποίησης 
των προσλήψεων και όχι στα υπόλοιπα αναφερόμενα στον ν 4186/2013. 

17. Διορθώνεται ένα λάθος που είχε γίνει στην παρ.3.α. του άρθρου 28, 
του ν. 4186/2013 και αναγράφεται η σωστή παραπομπή στον ν. 4024/2011. 

 
 
 
Άρθρο 34  
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις 
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Με υπουργικές αποφάσεις κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ, ρυθμίζονται θέματα 
που αφορούν στη λειτουργία και στην οργάνωση της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς 
και σε επιστημονικά θέματα που απαιτούν την συγκρότηση εξειδικευμένων 
επιτροπών οι οποίες θα εισηγηθούν αρμοδίως. 

 
 
 

Άρθρο 35. 
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις 
 
1. Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις 

των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2817/ 2000 και των άρθρων 2 και 3 του ν. 
3194/2003 που έρχονται σε αντίθεση με το νόμο αυτόν, καθώς και κάθε άλλη 
διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό θέματα που περιλαμβάνονται στις 
διατάξεις του νόμου αυτού.  

2. Μέχρι την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και του 
καθορισμού των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτών, ισχύει η 
υπ` αριθμ. 4494/Γ6/1.11.2001 (ΦΕΚ 1503 Β`) απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 
28911/Γ6/12.3.2007 όμοια υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449 Β`). 

3. Προεδρικά διατάγματα και κοινές ή μη υπουργικές αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί με βάση καταργούμενες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 
έκδοση των νεότερων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του παρόντος νόμου. 

 
 
 

                                                    
                                                                                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
                                                               ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

 


