
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ακαδημαϊκών προσόντων μοριοδό-
τησης και μοριοδότηση αυτών για την επιλογή 
των εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της 
Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

2 Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 48190/E1 (1)
Καθορισμός ακαδημαϊκών προσόντων μοριοδό-

τησης και μοριοδότηση αυτών για την επιλογή 

των εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της 

Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 1 

του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 
τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13), όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) 
και ισχύει, σε συνδυασμό με την περ. α’ του άρθρου 57 
του ίδιου νόμου.

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, [...] μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]» (Α’ 114).

3. Το π.δ.  125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 210).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

5. Το αριθμ. Φ.1/Γ/141/47118/Β1/27-03-2019 έγγραφο 
της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τα ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνται, 

κατ’ αναλογία της περ. α’ του άρθρου 57 του ν. 4589/2019 
(Α’ 13), καθώς και η μοριοδότησή τους για τους κλάδους 
εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής 
Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, με 
τήρηση του ανώτατου ορίου των εκατόν είκοσι μονάδων 
(120) μονάδων που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, 
καθορίζονται ως ακολούθως:

α) Για τους κλάδους της TE κατηγορίας:
αα) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική 

κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), το γινόμενο των 
μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 
βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή τριών μονάδων (3) και 
με ανώτατο όριο τις εξήντα (60) μονάδες. Σε περίπτωση 
που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται 
με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

ββ) Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης επιπέδου 5, που χορηγείται στους απο-
φοίτους του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από πιστοποί-
ηση ή πτυχίο Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) (ίδιας ειδικότητας) ή, για τον κλάδο ΤΕ16 (Μουσι-
κής μη Ανώτατων Ιδρυμάτων), δεύτερο πτυχίο από το 
οποίο προκύπτει μουσική ειδίκευση, σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις, αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος: δέκα (10) μονάδες.

γγ) Μία (1) ξένη γλώσσα, ως εξής:
(i) Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας: είκοσι (20) μο-

νάδες.
(ii) Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δεκαπέντε 

(15) μονάδες.
(iii) Καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δέκα (10) μονάδες.
δδ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμέ-
νου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): 
είκοσι (20) μονάδες.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

2 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1088

13451



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13452 Τεύχος Β’ 1088/02.04.2019

εε) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου 
τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τρι-
ακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δέκα (10) μονάδες.

β) Για τους κλάδους της ΔΕ κατηγορίας:
αα) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική 

κλίμακα από ένα (1) έως είκοσι (20), το γινόμενο των 
μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του 
βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 
δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε 
δεκάτων της μονάδας (2,5) και με ανώτατο όριο τις πε-
νήντα (50) μονάδες.

ββ) Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα τέσσερις (4) 
μονάδες για κάθε χρόνο και με ανώτατο όριο τις είκοσι 
(20) μονάδες. Εξαιρείται και δεν μοριοδοτείται η εκπαι-
δευτική προϋπηρεσία και η κατά την περ. κ’ της παρ. 8 
του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), όπως ισχύει, 
τριετής επαγγελματική πείρα, η οποία αποτελεί τυπικό 
προσόν διορισμού.

γγ) Μία (1) ξένη γλώσσα, ως εξής:
(i) Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας: είκοσι (20) μο-

νάδες.
(ii) Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δεκαπέντε 

(15) μονάδες.
(iii) Καλή γνώση της ξένης γλώσσας: δέκα (10) μονάδες.
δδ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού 

υπολογιστή Α’ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμέ-
νου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): 
είκοσι (20) μονάδες.

εε) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου 
τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον 
τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δέκα 
(10) μονάδες.

Άρθρο 2
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 48275/Δ3 (2)
Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργι-

κής απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παραγρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 

(ΦΕΚ 199 Α’) «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με 
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

2. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’) «Αναδι-
οργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 158733/ΓΔ4/24-09-2018 (ΦΕΚ 4299 Β’) 
«Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών 
Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδι-
κότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου».

4. Την αριθμ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β’) 
«Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαι-
δευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και 
ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπι-
κού τους».

5. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 2 του 
ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του 
ν. 4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υπο-
στήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθμ. 45019/Δ3/22.03.2019 σχετική εισήγηση 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 11/
21-03-2019 του Δ.Σ του Ι.Ε.Π.).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

8. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

9. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση [...] και μετονομασία 
του [...] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, [...]»(Α’ 114).

10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

11. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

12. Την 52935/Υ1/30-3-2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζού-
φη» (Β’ 1227), όπως τροποποιήθηκε με την Υ1/158719/
24-9-2018 όμοια απόφαση (Β’ 4222).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/134/46232/Β1/26-03-2019 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ.  6 του 
ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α’) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β’/
2007) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ιδιαίτερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, α) Του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε 
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προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και 
παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαι-
δευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προ-
σωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής 
αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης» ως εξής:

1. «Στην υπουργική απόφαση 27922/Γ6/8-3-2007 
(Β’ 449) όπου αναφέρεται «ΚΔΑΥ» νοείται Κ.Ε.Σ.Υ.».

2. «Στην υπουργική απόφαση 27922/Γ6/8-3-2007 
(Β’ 449) όπου αναφέρεται «ΣΜΕΑ» νοείται Σ.Μ.Ε.Α.Ε.».

3. Η παρ. 4 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Διευθυ-
ντές ειδικών σχολείων της υπουργικής απόφασης 27922/
Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Συνεργάζονται με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και με 
άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες (Κοινοτικά Κέντρα Ψυ-
χικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, Ιατροπαιδαγωγικά Κέ-
ντρα, ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες οικείων OTA, κ.ά.) για 
τη σχολική, κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των 
μαθητών/τριών».

4. Η παρ. 10 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Διευθυ-
ντές ειδικών σχολείων της υπουργικής απόφασης 27922/
Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Υποβάλλουν: α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό-
γραμμα λειτουργίας του σχολείου, σε τρία (3) αντίγρα-
φα για έγκριση, στον/ην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών 
θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β) τις 
εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαι-
δευτικού έργου της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με την 
αριθμ. 1816/ΓΔ4/07-01-2019 (ΦΕΚ 16/τ.Β’/11-01-2019), 
στο οικείο ΠΕΚΕΣ υπόψη του/της Συντονιστή/στριας 
Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του κεφαλαίου Α’ ΚΑ-
ΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), της 
υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Μαθητές/τριες, οι οποίοι δεν διαθέτουν αξιολογική 
έκθεση - γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. για υποστήριξη από 
Τ.Ε., δύνανται να υποστηρίζονται από Τ.Ε. με απόφαση 
του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από: α) εισήγηση 
της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 
μαθητών/τριών, εφόσον η υποστήριξη αυτή συμπερι-
λαμβάνεται στο σχεδιασμό του βραχυχρόνιου προγράμ-
ματος παρέμβασης, β) σχετικό αίτημα των γονέων ή κη-
δεμόνων και γ) σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/
στριας Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή 
του/της Συντονιστή/στριας παιδαγωγικής ευθύνης του 
σχολείου».

6. Η παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙ-
ΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτι-
κοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), της υπουργικής απόφα-
σης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ενημερώνουν και υποστηρίζουν τα μέλη της σχο-
λικής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και ενταξι-
ακής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το προσωπικό του 
οικείου Κ.Ε.Σ.Υ.».

7. Η παρ. 7 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαι-
δευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), της υπουργικής 
απόφασης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«7. Συντάσσουν: α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρό-
γραμμα λειτουργίας του Τ.Ε., το οποίο υποβάλλεται δια 
του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου μαζί με το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, για θεώρηση 
στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και β) την ετήσια 
αξιολογική έκθεση λειτουργίας του Τ.Ε., στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου 
των Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την αριθμ. 1816/
ΓΔ4/07-01-2019 (ΦΕΚ 16/τ.Β’/11-01-2019), η οποία υπο-
βάλλεται διά του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου 
στο οικείο ΠΕΚΕΣ υπόψη του/της Συντονιστή/στριας 
Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης».

8. Η παρ. 8 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙ-
ΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτι-
κοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.), της υπουργικής απόφα-
σης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές/τριες 
συστεγαζόμενων σχολείων ή σε προγράμματα παράλ-
ληλης στήριξης του σχολείου τους ή όμορου σχολείου 
ύστερα από απόφαση του/της οικείου/ας Διευθυντή/
ντριας Εκπαίδευσης».

9. Η παρ. 9 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Οι Διευ-
θυντές/ντριες των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τ.Ε. 
της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων στα οποία λει-
τουργούν Τ.Ε.

- Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση 
των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.

- Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των T.E., 
δεν απασχολούν τους/τις εκπαιδευτικούς αυτών σε άλ-
λες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία 
τους χωρίς την έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/
ντριας Εκπαίδευσης».

10. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευ-
τικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 
27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ενημερώνονται από τον/την Διευθυντή/ντρια του 
σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του/της μαθητή/τριας, 
για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη, λαμβά-
νοντας υπόψη την αξιολογική έκθεση - γνωμάτευση του 
Κ.Ε.Σ.Υ., σχετικές παιδαγωγικές εκθέσεις καθώς και άλλες 
αξιολογήσεις-γνωματεύσεις που πιθανόν υπάρχουν από 
άλλους φορείς αξιολόγησης».

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του κεφαλαίου Α’ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ-
ΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης 
της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), 
αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του/
της μαθητή/τριας και συντάσσουν εξατομικευμένο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης (ΕΠΕ) λαμβάνοντας υπόψη τους 
βασικούς άξονες και τις υποδείξεις του Κ.Ε.Σ.Υ.».

12. Η παρ. 4 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευ-
τικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 
27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Συνεργάζονται με τα αρμόδια Κ.Ε.Σ.Υ. στις περι-
πτώσεις μαθητών/τριών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 
δυσκολία και προβλήματα προσαρμογής».

13. Η παρ. 5 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευ-
τικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 
27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Συντάσσουν, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυ-
νο/η εκπαιδευτικό του τμήματος, καθώς και τους/τις εκ-
παιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα, το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του/της 
μαθητή/τριας το οποίο υποβάλλεται στον/στην Διευθυ-
ντή/ντρια του σχολείου και φυλάσσεται στον ατομικό 
φάκελο του/της μαθητή/τριας».

14. Η παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευ-
τικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 
27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές/τριες 
συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που χρειάζονται 
παράλληλη στήριξη ύστερα από απόφαση του/της οι-
κείου/ας Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης».

15. Η παρ. 7 του κεφαλαίου Α’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ-
ΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Εκπαιδευ-
τικοί παράλληλης στήριξης της υπουργικής απόφασης 
27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), καταργείται.

16. Η παρ. 2 του κεφαλαίου Β’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙ-
ΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, γενικά, 
της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επε-
κτείνεται και στους/στις μαθητές/τριες των συστεγα-
ζόμενων ή γειτονικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όταν δεν υπάρχουν 
αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι 
ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση 
της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του/
της Περιφερειακού Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης».

17. Η παρ. 7 του κεφαλαίου Β’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙ-
ΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, γενικά, 
της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των τμη-
μάτων, τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π. και τον/την Διευθυντή/
ντρια του σχολείου και καταρτίζουν το πρόγραμμα δρα-
στηριοτήτων τους, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο υποχρε-
ωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου τους, το οποίο και 
υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια του σχολείου. 
Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου τα 
ανωτέρω προγράμματα υποβάλλονται μαζί με το εβδο-
μαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας 
για θεώρηση στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών 
θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα μέλη 
του Ε.Ε.Π. ενημερώνουν τον/την Διευθυντή/ντρια του 
σχολείου για αλλαγές και τροποποιήσεις του προγράμ-
ματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εφαρ-
μογή του.».

18. Η παρ. 9 του κεφαλαίου Β’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙ-
ΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, Ψυχο-
λόγοι, της υπουργικής απόφασης 27922/Γ6/8-3-2007 
(Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«9.Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς, τα άλλα 
μέλη του Ε.Ε.Π., τα Κ.Ε.Σ.Υ., τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας Παιδιών και Εφήβων, άλλα σχολεία και με φορείς 
που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπη-
ρεσίες στους/στις μαθητές/τριες».

19. Η παρ. 6 του κεφαλαίου Β’ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙ-
ΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΣΜΕΑ, Κοι-
νωνικοί Λειτουργοί, της υπουργικής απόφασης 27922/
Γ6/8-3-2007 (Β’ 449), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς, τα άλλα 
μέλη του Ε.Ε.Π., τα Κ.Ε.Σ.Υ., άλλα σχολεία, Κοινοτικά Κέ-
ντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, και με άλλους 
φορείς που παρέχουν ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στους/
στις μαθητές/τριες και κάθε φορέα που υποστηρίζει το 
κοινωνικό τους έργο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2019

Η Υφυπουργός

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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