
ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΟΠΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΟ ΠΙΣΙ 

Αρ. Πρωτ. Γ6/108474/16-10-2002 ΤΠ.Δ.Π.Θ. -/- ΦΔΚ 1356 / 
τ. Β΄ 

 

Έρνληαο ππφςε:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 20, πεξ. γ ηνπ λ. 2817/2000 (ΦΔΚ 78/η. Α714-3-

2000) "εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε άδηθεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο"  

2. Σελ αξηζ. 6/2001 Πξάμε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ  

3. Σελ αξηζ. Σ5/15/2000 θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ (ΦΔΚ 

582/Σ.Β72000)  

4. Σελ αλάγθε παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο  

5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  

απουασίζουμε  

 

Οξίδνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην 

ζπίηη, σο αθνινχζσο:  

 

1. Η αλάγθε γηα παξνρή εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη δηαπηζηψλεηαη απφ ην νηθείν Κ.Γ.Α.Τ., 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρ. πκβνχινπο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηνπο αξκφδηνπο θαηά 

πεξίπησζε ρ. πκβνχινπο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο, Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ην Δ.Δ.Π. πνπ ππεξεηεί ζηηο ΜΔΑ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα 

πνπ ππνβάιιεηαη απφ ην γνλέα ή θεδεκφλα ηνπ καζεηή πξνο ην Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε παξακνλή ηνπ καζεηή ζην ζπίηη γηα 

πάλσ απφ δχν κήλεο κέζα ζην ζρνιηθφ έηνο ή πάλσ απφ δπν εκέξεο ηελ εβδνκάδα γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

2. Γηα ηελ έγθξηζε θαη έλαξμε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε εγγξαθή ηνπ καζεηή ζε ζρνιηθή κνλάδα, είηε εηδηθήο είηε γεληθήο 

εθπαίδεπζεο.  

 

3. Ο ζεζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη δελ ππνθαζηζηά, ζε θακία πεξίπησζε, ηελ 

πηζαλή αδπλακία ηνπ ζρνιείνπ λα ελζσκαηψζεη ην καζεηή. Δίλαη ζεζκφο πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ έληαμε θαη φρη ζηνλ έκκεζν απνθιεηζκφ.  

 

4. Η εθπαίδεπζε ζην ζπίηη θαιχπηεη ηφζν αθαδεκατθά φζν θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα, 

φπσο θπζηνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία θ.ά., αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή φπσο 

απηέο δηαπηζηψλνληαη απφ ην ΚΓΑΤ, θαη ηα νπνία εθπνλνχληαη κε επζχλε εηδηθνηήησλ 

πνπ νξίδεη ην ΚΓΑΤ. Ο εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθα ν καζεηήο, 

ζπλεξγάδεηαη κε ην νηθείν Κ.Γ.Α.Τ. θαη είλαη ελήκεξνο γηα ην πξφγξακκα ηνπ καζεηή 

απηνχ.  

 

5. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ην Δ.Δ.Π. πνπ αλαιακβάλνπλ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη 

βξίζθνληαη ζε δηαξθή ζπλεξγαζία κε ην ζρνιείν ζην νπνίν αλήθεη ν καζεηήο θαη 

κεξηκλνχλ γηα:  

α) ηελ εμαζθάιηζε θαη παξνρή επνπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ  

β) ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ζπκβαηφηεηαο κε ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο ππνδνρήο ηνπ καζεηή,  

γ) ηελ νξγάλσζε βξαρπρξφλησλ επηζθέςεσλ ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν φηαλ ε 

θαηάζηαζε ηνπ ην επηηξέπεη.  

Δπίζεο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη άδηθα πξνγξάκκαηα πνπ 

εθπνλεί ε ηάμε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ νπνία αλήθεη ν καζεηήο θαη πνπ κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ηνλ ππνζηεξίδεη, βνεζνχλ 



ζηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ απνκνλσηηζκνχ θαη ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπ 

καζεηή. 

 

1. Σν πξνζσπηθφ ησλ Κ.Γ.Α.Τ. αλαιακβάλεη ηε ζπκβνπιεπηηθή ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε 

ηελ πξννπηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ πξννπηηθή έληαμεο ηνπ καζεηή, ηελ νξγάλσζε 

ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ζπίηη, θαζψο θαη άιια ζπλαθή πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ.  

 

2. Ο Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηεξεί αηνκηθφ θάθειν ηνπ καζεηή, ζηνλ νπνίν 

παξέρνληαη θαη πιεξνθνξίεο γηα:  

- ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηνπ παξέρεηαη εθπαίδεπζε ζην ζπίηη 

- ηελ εκεξνκελία πνπ ην παηδί παξαθνινχζεζε γηα ηειεπηαία θνξά ην ζρνιείν 

- ηηο ηξέρνπζεο εθπαηδεπηηθέο ή ηαηξηθέο παξνρέο θαη ηηο εκπιεθφκελεο ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο πνπ έρνπλ εγθξηζεί γηα ην ζπίηη, θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ θαη εηδηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη νξηζζεί γηα π]λ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο 

- ην πξφγξακκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη.  

6. Σν πξνζσπηθφ ησλ Κ.Γ.Α.Τ. αμηνινγεί θαη αλαζεσξεί αλά ηξίκελν ηα καθξνρξφληα 

πξνγξάκκαηα παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη.  

 

1. Σα ΚΓΑΤ δηαζέηνπλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα κε ζέκα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζην 

ζπίηη.  

 

2. Σα πξνγξάκκαηα παξνρήο εθπαίδεπζεο ζην ζπίηη εθαξκφδνληαη θαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο θαη εληάζζνληαη, επίζεο, ζε πξνγξάκκαηα 

εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

 

3. Σν Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ αλαιακβάλεη ηελ 

εθπφλεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζην 

ζπίηη, ζηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο αδηθψλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ.  

 

Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 


