
 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ» ΣΟΤ ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1, 2 & 3 (MIS 

520707, 485613, 485614) ΣΟΤ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» ωσ ζργα υποψήφια για 

ζνταξη ςτο ΕΠΑ 2014-2020 

 
 

 

Οι Πράξεισ «Πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία 

ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», των Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 

485614) του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» ωσ ζργα υποψιφια 

για ζνταξθ ςτο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ, αφοροφν ςτθν ςτιριξθ και ενίςχυςθ του 

κεςμοφ τθσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για ζξι ςχολικά ζτθ (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015 και 2015-2016). Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο των Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3 
 
(MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ 

κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ» ςτισ 8 περιφζρειεσ Σφγκλιςθσ, ςτισ 3 περιφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου και 

ςτισ 2 περιφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου, αντίςτοιχα. 

 
Ζνα μείηον κζμα για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και εν γζνει για το κοινωνικό κράτοσ αποτελεί θ 

ουςιαςτικι ζνταξθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και θ διαρκισ υποςτιριξθ ςτθν εκπαιδευτικι 

διαδικαςία των μακθτϊν με αναπθρία ι/και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

 
Ωσ «Μακθτζσ με Αναπθρία ι/και Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» κεωροφνται όςοι για ολόκλθρθ ι 

οριςμζνθ περίοδο τθσ ςχολικισ τουσ ηωισ εμφανίηουν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ μάκθςθσ εξαιτίασ 

αιςκθτθριακϊν, νοθτικϊν, γνωςτικϊν, αναπτυξιακϊν προβλθμάτων, ψυχικϊν και νευροψυχικϊν 

διαταραχϊν οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθ διεπιςτθμονικι αξιολόγθςθ, επθρεάηουν τθ διαδικαςία τθσ 

ςχολικισ προςαρμογισ και μάκθςθσ». 

 
Στουσ μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςυγκαταλζγονται ιδίωσ όςοι 

παρουςιάηουν νοθτικι αναπθρία, αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ όραςθσ (τυφλοί, αμβλφωπεσ με χαμθλι 

όραςθ), αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ ακοισ (κωφοί, βαρικοοι), κινθτικζσ αναπθρίεσ, χρόνια μθ ιάςιμα 

νοςιματα, διαταραχζσ ομιλίασ − λόγου, ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ όπωσ δυςλεξία, δυςγραφία, 

δυςαρικμθςία, δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία, ςφνδρομο ελλειμματικισ προςοχισ με ι χωρίσ 

υπερκινθτικότθτα, διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ (φάςμα αυτιςμοφ), ψυχικζσ διαταραχζσ και 

πολλαπλζσ αναπθρίεσ. 



 
Στόχοσ τθσ Πράξθσ είναι θ υλοποίθςθ τθσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ ςτα ςχολεία 

γενικισ αγωγισ προκειμζνου να υποςτθρίηονται οι μακθτζσ με αναπθρία ι/και με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθ ςχολικι τάξθ παράλλθλα με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Για το ςκοπό 

αυτό προςλαμβάνεται το αναγκαίο προςωπικό. 

 
Επίςθσ, ςτόχοσ των πράξεων είναι θ υποςτιριξθ των μακθτϊν με το αναγκαίο προςωπικό 

(ΕΕΠ/Σχολικοί Νοςθλευτζσ και ΕΒΠ) ϊςτε να καταςτοφν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονισ τουσ 

ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ςε Περιφζρειεσ όπου δεν καλφπτουν τα ΠΕΠ. 

 
Η εξειδικευμζνθ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ είναι μία ζμπρακτθ εφαρμογι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ τουσ ςτθ 

ςχολικι κοινότθτα με αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των μακθτϊν ςτο κοινωνικό 

γίγνεςκαι και τθν αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 



 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΡΩΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Η/ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ - ΑΠ1» (MIS 520704), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΡΩΝ 

ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 

ΑΝΑΓΚΕ - ΑΠ6» (MIS 5000044), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΡΩΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ - ΑΠ3» (MIS 453706) 

 
ΣΟΤ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ», ΣΟΤ ΕΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΠΑΝΑΔ ΣΟΤ ΕΠΑ 

 
2014-20120 

 
 

 

Οι Πράξεισ αφοροφν ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν με 

αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, τθν αναδιάρκρωςθ του ρόλου των ειδικϊν ςχολείων 

και των τμθμάτων ζνταξθσ με τθ χριςθ υπάρχοντοσ προςβάςιμου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε ψθφιακι 

μορφι, ϊςτε θ εκπαίδευςθ να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ όλων των μακθτϊν χωρίσ διακρίςεισ. 
 
Ζχοντασ υπόψθ τα νζα πρότυπα που επιτάςςει θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα των ατόμων με 

αναπθρίεσ, θ Πράξθ εςτιάηεται ςε κρίςιμουσ παράγοντεσ – προχποκζςεισ ποιότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και ζχε ωσ βαςικό ςτόχο να αναδιαρκρϊςει τθν παρεχόμενθ 

Ειδικι Εκπαίδευςθ ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΣΜΕΑΕ) και ςτα Τμιματα 

Ζνταξθσ. 
 
Επιπλζον, ςτοχεφει ςτθν εφαρμογι νζων διδακτικϊν προςεγγίςεων για τθν εξατομικευμζνθ 

υποςτιριξθ μακθτϊν με αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ 

ακαδθμαϊκισ και κοινωνικισ τουσ ανάπτυξθσ με τθ χριςθ Νζων Τεχνολογιϊν και Ψθφιακοφ 

Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ. 
 
Στο πλαίςιο τθσ Πράξθσ απαςχολοφνται Εκπαιδευτικοί ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, ϊςτε να 

εφαρμόςουν καινοτόμα προγράμματα διδαςκαλίασ με τθ χριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που ζχει 

αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο άλλων δράςεων του Υπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, 

κακϊσ και των εποπτευόμενων φορζων του. Επίςθσ, απαςχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό 

(ΕΕΠ) και Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό (ΕΒΠ). 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ -ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ 

ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ-ΑΠ1» (MIS 
 
446745) ΚΑΙ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ-ΑΠ 6,8,9» (MIS 

5000043) TOY Ε.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 

ΣΟΤ ΕΠΑ 2014-2020 

 

 

Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusive education) κεωρείται ςε όλεσ τισ χϊρεσ 
τθσ ΕΕ ωσ μία από τισ ςημαντικότερεσ εκπαιδευτικζσ προτεραιότητεσ και προϋποθζςεισ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν καλφτερθ προϊκθςθ των 
εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν για μακθτζσ με αναπθρία και ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ 
κοινωνικισ ςυνοχισ.  
 
Η παροφςα Πράξθ προςπακεί να αντιμετωπίςει το μείηον κζμα για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 
κρίςιμο ηιτθμα για το κοινωνικό κράτοσ και τθν κοινωνικι ςυνοχι ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, 
που είναι η ουςιαςτική ζνταξη ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα και η υποςτήριξη για επιτυχή ςυμμετοχή   
ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία των μαθητϊν με αναπηρία, ή/και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.  
 
Η Πράξη αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν με αναπθρία 
ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μζςω τθσ αναδιάρκρωςθσ του ρόλου των Σχολικϊν Μονάδων 
Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΣΜΕΑΕ) και τθσ μετατροπισ τουσ ςε Κζντρα Υποςτιριξθσ Ειδικισ 
Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), τθσ ςφςταςθσ Σχολικϊν Δικτφων Εκπαίδευςθσ και Υποςτιριξθσ (ΣΔΕΥ) 
και τθσ λειτουργίασ των Επιτροπϊν Διαγνωςτικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ 
(ΕΔΕΑΥ) για τθ διαγνωςτικι εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ και τθ ςυνεχι υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν 
αναγκϊν των μακθτϊν κακϊσ και τθν παραπομπι τουσ ςτα Κζντρα Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ 
και Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευςθ όταν, παρά τθν υποςτιριξθ ςτο ςχολείο τουσ, ςυνεχίηουν να 
ζχουν δυςκολίεσ μάκθςθσ ι ςυμπεριφοράσ ι ζνταξθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον.  
 
Ειδικότερα ςτοχεφει: 
 

Στθν ενδυνάμωςθ του γενικοφ ςχολείου ϊςτε να λειτουργεί για όλουσ τουσ μακθτζσ χωρίσ 
διακρίςεισ, να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ και ςυμμετοχι των μακθτϊν με αναπθρία ι και 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και να προλαμβάνει τθ ςχολικι αποτυχία και τθ ςχολικι 
διαρροι. 

 
Στθν αλλαγι ςχζςθσ του γενικοφ ςχολείου και του Κζντρου Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ 
και Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) με το ειδικό ςχολείο μετατρζποντασ το ειδικό ςχολείο ςε κζντρο 
ζγκαιρθσ υποςτιριξθσ των γενικϊν ςχολείων, των μακθτϊν τουσ και των οικογενειϊν των 
μακθτϊν τθσ περιοχισ του. 

 
Στθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ ςτελζχωςθσ των Ειδικϊν Διεπιςτθμονικϊν Επιτροπϊν 
Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ (ΕΔΕΑΥ) και των Κζντρων Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ και 
Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ διεπιςτθμονικι υποςτιριξθ των 
μακθτϊν με αναπθρία ι και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

 


