
ΘΔΜΑ: ρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα πξώηκεο απνρώξεζεο καζεηώλ κε εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 

αο γλωξίδνπκε όηη ζηελ Τπεξεζία καο έρνπλ ηεζεί εξωηήκαηα πνπ αθνξνύλ 
ζην ζέκα ηεο δπλαηόηεηαο πξώηκεο απνρώξεζεο καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο. 

ύκθωλα κε ην κε αξηζκ. 8/3-9-2010 Απόζπαζκα Πξαθηηθνύ ηνπ Σκήκαηνο 
Δηδηθήο Αγωγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ, ζαο ελεκεξώλνπκε 
ζρεηηθά  κε ην  ωο άλω εξώηεκα: 

 
ύκθωλα κε ην Νόκν 3699/2008 έλαο καζεηήο κε αλαπεξία ή εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα λα θνηηήζεη ζην γεληθό ζρνιείν Πξωηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο απαηηείηαη ζρεηηθή γλωκάηεπζε από ην αξκόδην ΚΔΓΓΤ. Η γλωκάηεπζε 
ηνπ εθάζηνηε ΚΔΓΓΤ αλαθέξεη όηη: 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
 
Να δηαηεξεζεί κέρξη 
   Βαζκόο αζθαιείαο  
 
Μαξνύζη,   20 - 10- 2010 
Αξηζ. Πξωη.      Βαζκόο Πξνηεξ 
                             
Φ.   12  /1254/ 131832/Γ1 
                                
ΠΡΟ:   

             
                -    Πεξηθεξεηαθνύο Γ/ληέο 

                  Π.Δ. & Γ.Δ 
                  ηεο ρώξαο 
                 (Έδξεο ηνπο) 
 

-        Πξνϊζηακέλνπο Δπηζηεκνληθήο     
                   & Παηδαγωγηθήο Καζνδήγεζεο 
                                ηεο ρώξαο 

                   (Έδξεο ηνπο) 
 

- ρνιηθνύο πκβνύινπο   
- Γεκνηηθήο Δθπ/ζεο,& Δηδηθήο Αγωγήο  

                            ηεο ρώξαο 
          (κέζω ηωλ Γ/λζεωλ Π.Δ ηεο ρώξαο) 

 
- Γ/λζεηο & Γξαθεία Π.Δ ηεο ρώξαο 

                  (Έδξεο ηνπο) 
 

                 ρνιηθέο κνλάδεο Π.Δ  ηεο ρώξαο 
                     (κέζω Γ/λζεωλ & Γξαθείωλ Π.Δ    
                                  ηεο ρώξαο ) 
ΚΟΙΝ:   

       Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην 
        Μεζνγείωλ 396 

        15 341 Αγία Παξαζθεπή 
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1. Σν γεληθό ζρνιείν είλαη ην πιένλ θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό πιαίζην γηα λα 
θνηηήζεη ν καζεηήο κε αλαπεξία ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

2. Ο καζεηήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππάξρνληνο 
ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

3. Σηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ- αλ θαη όηαλ ρξεηάδεηαη- 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε θνίηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή, ζηηο νπνίεο δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξώηκε απνρώξεζε ηωλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο. 

 
Καηόπηλ ηνύηνπ, νη καζεηέο νη νπνίνη είλαη εληαγκέλνη ζην γεληθό ζρνιείν ζα 

πξέπεη λα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρνιηθό πξόγξακκα κε ηηο ζρεηηθέο 
δηεπθνιύλζεηο πνπ ηνπο παξέρεη ν Ν. 3699/2008 όηαλ απηό απαηηείηαη.  

Δπηπιένλ ζε θάζε πεξίπηωζε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζόηηκε έληαμε 
ηωλ καζεηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ε πξόζβαζή ηνπο 
ζηα εθπαηδεπηηθά αγαζά πνπ απνιακβάλνπλ θαη νη ππόινηπνη καζεηέο ρωξίο 
δηάθξηζε.  

Η εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεωηηθή γηα όια ηα παηδηά θαη γη’ απηό ην ιόγν ην 
αίηεκα ζρεηηθά κε ηε δπλαηόηεηα πξόωξεο απνρώξεζεο καζεηώλ κε εηδηθέο 
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί. 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή                                                              Ο  ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ                                                                 

- Γ/λζε Δηδηθήο Αγωγήο 

- Γ/λζε πνπδώλ Π.Δ                                                        
  Σκήκα Α΄                                                                          

 
                                                                                         
                                                                                          ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΥΡΗΣΟ 
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