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ΘΕΜΑ: Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη 

Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο 

Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Πολιτισμός και Ένταξη 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 

& 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για τις οποίες δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και συνδικαιούχος το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), παρακαλούμε για την υποχρεωτική τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 

1828/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 

Μεταξύ των βασικών στόχων των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης είναι: 

 Να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια καθιστώντας γνωστή την ύπαρξη των παρεμβάσεων των 

διαρθρωτικών ταμείων στους δικαιούχους, στους εν δυνάμει ωφελούμενους και στο ευρύ κοινό και να 

τους πληροφορούν σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές. 

 Να ευαισθητοποιούν και να πληροφορούν την κοινή γνώμη ως προς τους στόχους και τα 

αποτελέσματα των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. 

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή προσπάθεια και 

συνεργασία των Ελληνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζουν την ισότιμη προβολή 

της Ε.Ε. στη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων. 
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Στο πλαίσιο της τήρησης του ανωτέρω κανονισμού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι 

Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των ΚΕΔΔΥ, 

οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων (ειδικής & γενικής αγωγής) όπου υλοποιούνται οι Πράξεις καθώς 

και οι λοιποί εμπλεκόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα ακόλουθα: 

1.  τη χρήση της ακόλουθης σήμανσης (λογότυπο) σε κάθε έντυπο, έγγραφο ή διοικητική πράξη που 

συντάσσεται από κάθε εμπλεκόμενη Υπηρεσία και αφορά στις ανωτέρω Πράξεις: 

 

 

 

2.  την εκτύπωση σε έγχρωμη μορφή των αφισών και την ανάρτησή τους σε εμφανές σημείο  

Τα  λογότυπα (για την έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση) και οι αφίσες είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων http://www.eye.minedu.gov.gr στην ενότητα «ΛΟΓΟΤΥΠΑ – 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ».  

 

3. την ανάρτηση του συνημμένου ενημερωτικού κειμένου στις ιστοσελίδες, όλων των εμπλεκομένων 

(Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕΔΔΥ, Σχολικών Μονάδων, όπου υλοποιούνται οι 

Πράξεις) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Επισημαίνεται ότι η προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων αποτελεί βασική υποχρέωση και ευθύνη όλων 

των εμπλεκομένων οι δε κανόνες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα καθώς η μη τήρησή τους μπορεί να 

επιφέρει κυρώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών και διακοπή της χρηματοδότησης. 

 

Ως εκ τούτου, καλούνται: 

A.  για τις Πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία»  

1) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να επιβεβαιώσουν 

εγγράφως ότι: 

α. η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

β. το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης 
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2) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να επιβεβαιώσουν εγγράφως ότι: 

α. η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο: 

 της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  

 των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς της στις οποίες υλοποιούνται οι Πράξεις 

β. το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

και των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς της στις οποίες υλοποιούνται οι Πράξεις 

 

B.  για τις Πράξεις «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση 

των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε 

Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης»: 

1) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να επιβεβαιώσουν 

εγγράφως ότι: 

α. η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο: 

 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 των ΚΕΔΔΥ της αρμοδιότητάς της 

β. το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφερειακής Δ/νσης και των 
ΚΕΔΔΥ  της αρμοδιότητάς της 

2) οι Διευθυντές των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να επιβεβαιώσουν 

εγγράφως ότι: 

α. η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο: 

 της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  

 των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς της στις οποίες υλοποιούνται οι Πράξεις 

β. το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της οικείας Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς της στις οποίες υλοποιούνται οι Πράξεις 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 
 
   

 

 

 

 
 

Συνημμένα:  
Η αφίσα και το ενημερωτικό υλικό των Πράξεων 
 
Εσωτερική Διανομή: 
1. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής 
2. Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας Εκπαίδευσης 
3. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων 
4. Μονάδα Β3 

 

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΕ ΕΔ 
 
 
 

Κωνσταντίνος Βαλιάντζας 
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ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία 

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3   

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

 

Οι Πράξεις εντάσσονται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του «Νέου Σχολείου», ενός εγχειρήματος 

που, ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτει το 

μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών των 

μαθητών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Κεντρικός πυλώνας των παρεμβάσεων είναι η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας (ιδίως των 

μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ), με τη χρήση ειδικής διδακτικής υποστήριξης. Για 

την ενίσχυση των ανωτέρω παρεμβάσεων οι Πράξεις περιλαμβάνουν συνολικά τις ακόλουθες δράσεις: 

ΔΡΑΣΗ 1: Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων εμφανίζουν 

ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης ΕΚΟ  

Η δράση αφορά στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων δημοτικών σχολείων 

εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και 

μαθητών από άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (όπως ρομά) με εκπαιδευτικούς που δύνανται να 

υποστηρίξουν την υποδοχή και ένταξη των μικρών μαθητών στο ελληνικό σχολείο (οριζόντια 

παρέμβαση σε όλα τα δημοτικά σχολεία που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς μαθητών). 

Στόχος είναι η ένταξη να γίνει περισσότερο αποτελεσματική, συμμετοχική και ενεργητική, ώστε η 

προσαρμογή των μαθητών αυτών (αλλοδαπών και μεταναστών μαθητών καθώς και μαθητών από 

άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως ρομά)  στο εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει ομαλά και 

ισόρροπα, αποφεύγοντας την απομόνωση και την περιθωριοποίηση. 

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»  

Η δράση αυτή περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών δημοσιότητας και προβολής που είναι 

απαραίτητες τόσο για την προβολή του αντικειμένου του έργου αλλά και για την προβολή της Πράξης, 

ως συγχρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

ΔΡΑΣΗ 3: Αξιολόγηση της Πράξης 

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση, με έρευνα πεδίου, όλων των 

συντελεστών της Πράξης καθώς και του τρόπου υλοποίησής της, ως προς τα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά της. 
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«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ –  

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

 

Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusive education) θεωρείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως μία 
από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ποιότητας και της 
ισότητας στην εκπαίδευση και την καλύτερη προώθηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για μαθητές με αναπηρία 
και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. 

 Η παρούσα Πράξη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και κρίσιμο ζήτημα 
για το κοινωνικό κράτος και την κοινωνική συνοχή σε περιόδους οικονομικής κρίσης, που είναι  η ουσιαστική 
ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η υποστήριξη για επιτυχή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των 
μαθητών με αναπηρία, ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), 
της σύστασης  Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών 
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση 
και τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα 
Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο 
τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. 

Ειδικότερα στοχεύει: 

 Στην ενδυνάμωση του γενικού σχολείου ώστε να λειτουργεί για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις, να 
διευκολύνει την πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και  να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή. 

 Στην αλλαγή σχέσης  του γενικού σχολείου και του Κέντρου Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και 
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με το ειδικό σχολείο μετατρέποντας το ειδικό σχολείο σε  κέντρο έγκαιρης 
υποστήριξης των γενικών σχολείων, των μαθητών τους και των οικογενειών των μαθητών της περιοχής 
του. 

 Στην αλλαγή του προτύπου οργάνωσης της ειδικής αγωγής και δράσης των στελεχών, με επιμόρφωση 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις καλές πρακτικές εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Στη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των Ειδικών Διεπιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)  και των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με στόχο 
την αποτελεσματικότερη διεπιστημονική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Για τη επίτευξη των παραπάνω υλοποιούνται οι ακόλουθες Δράσεις: 

1) Υλοποίηση προγράμματος ανάπτυξης υποστηρικτικών δομών ένταξης.  

2) Επιμόρφωση επιμορφωτών και πρόγραμμα επιμόρφωσης ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

 

ΑΔΑ: Ω8ΓΧ465ΦΘ3-ΩΟ1


		2015-03-03T13:48:46+0200
	Athens




