
Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 3699/2008
Σχολικές μονάδες

   . Ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται:1

α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

αα) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα πρώιμης παρέμβασης που λειτουργούν 
εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι το έβδομο (7ο) έτος της 
ηλικίας τους και

ββ) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος 
της ηλικίας τους, τα οποία λειτουργούν με μία προκαταρκτική τάξη και με τις 
τάξεις Α`, Β`, Γ`, ∆,` Ε` και ΣΤ`. Παράταση της φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι το 
δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των μαθητών.

Στα σχολεία αυτά μπορεί να εφαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών, με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων 
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγνωστικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε∆ΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει 
αυτής ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή του σχολείου, διαφοροποιημένο το 
αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού 
Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται στο π.δ. 301/1996 
(Α`208) ή ένα μεικτό σύστημα των ανωτέρω προγραμμάτων. Το σχετικό 
πρακτικό του Συλλόγου ∆ιδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ 
μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του σχολείου.

Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των 
Ειδικών ∆ημοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ` ελάχιστον τέσσερις (4) έως 
κατ` ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός 
μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με 
απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθμιας και 
∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης. Ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης 
λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και 
γνώμη του οικείου ΚΕ∆∆Υ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης..

β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

αα) Τα γυμνάσια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας 
τους. Τα γυμνάσια ΕΑΕ περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις 
επόμενες τάξεις Α`, Β` και Γ`. Μαθητές απόφοιτοι δημοτικού σχολείου με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας 
στην Α` τάξη του γυμνασίου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται 
από το οικείο ΚΕ∆∆Υ.

ββ) Τα λύκεια ΕΑΕ, που περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις 
επόμενες τάξεις Α`, Β` και Γ`. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α` τάξη 

του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα απόΑξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο 



του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα απόΑξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο 
ΚΕ.∆.∆.Υ.

Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των γυμνασίων ΕΑΕ και λυκείων ΕΑΕ 
ορίζεται από κατ` ελάχιστον πέντε (5) έως κατ` ανώτατο όριο εννέα (9) 
μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με 
κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης. Ο ∆ιευθυντής 
Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕ∆∆Υ και 
του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

γ) Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση:

 αα) Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, τα οποία λειτουργούν 
υπό ενιαία διοίκηση, ∆ιευθυντή και κοινό Σύλλογο ∆ιδασκόντων. Τα Ενιαία 
Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α, Β,Γ,∆ 
Γυμνασίου και τις τάξεις Α, Β, Γ, ∆ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά 
Γυμνάσια- Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ∆∆Υ, μαθητές με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα 
ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από 
την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε 
μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία. 
Αναλυτικά: Οργάνωση και Λειτουργία των Α, Β, Γ, ∆ τάξεων Γυμνασίου του 
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου

 Στις τάξεις Α, Β, Γ, ∆ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά 
προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνονται με 
την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περίπτωσης α της παρ. 2 
του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Ερευνας και Θρησκευμάτων και σχετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π.

 Στην Α τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του 
ΚΕ∆∆Υ, μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού ∆ημοτικού Σχολείου και της Α ή Β 
τάξης των ΕΕΕΕΚ. ∆ικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο 
έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη 
∆ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

 Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου - Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής 
γνωμάτευσης του ΚΕ∆∆Υ: i) στην Α τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) 
στην Α τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, 
ν) στην Α τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νϊ) σε ∆ΙΕΚ ενηλίκων 
αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 Για τις μετεγγραφές μαθητών στις Α, Β, Γ, ∆ τάξεις Γυμνασίου εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και επιπλέον απαιτείται σχετική 
γνωμάτευση των ΚΕ∆∆Υ. Αναλυτικά:



 i) Οι μαθητές Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου μετεγγράφονται ως εξής:

 -Απόφοιτος της Α τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται στη Β τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής 
εκπαίδευσης,

 -Απόφοιτος της Β τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται στη Γ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής 
εκπαίδευσης,

 -Απόφοιτος της Γ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται στη Γ τάξη του Γυμνασίου γενικής ή ειδικής 
εκπαίδευσης.

 ii) Οι μαθητές Γυμνασίου σχολικής μονάδας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, 
μετεγγράφονται ως εξής:

 -Απόφοιτος της Α τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης 
μετεγγράφεται στη Β τάξη Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου-Λυκείου,

 -Απόφοιτος της Β τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης 
μετεγγράφεται στη Γ τάξη Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου-Λυκείου.

 Οργάνωση και Λειτουργία των Α, Β, Γ, ∆ τάξεων Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού 
Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

Η φοίτηση στο Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. είναι τετραετής και περιλαμβάνει τις 
τάξεις Α`, Β` Γ` και ∆`. Η Α` τάξη Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. έχει ενιαίο πρόγραμμα 
και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και 
μαθήματα επιλογής. Οι Β` και Γ` τάξεις του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. 
διαχωρίζονται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας 
και τεχνολογικά - επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και 
εργαστηριακά). Η ∆` τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται 
μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και 
εργαστηριακά). Οι τομείς σπουδών των Β` και Γ` τάξεων και οι επιμέρους 
ειδικότητες της ∆` τάξης συστήνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 8 του ν. 4186/2013 (Α` 193). ∆ικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μέσω των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για τους 
υποψηφίους των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, έχουν όσοι φοίτησαν 
επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη στο τετραετές Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.. Με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αναλυτικά 
προγράμματα των μαθημάτων, τα ωρολόγια προγράμματα, η αντιστοιχία των 
διδασκομένων μαθημάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α` 
και Β`, ανάθεση όλων των τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και ρυθμίζονται 
θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση αυτών. Τα 
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αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. καταρτίζονται 
από το Ι.Ε.Π., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4186/2013.

 Στην Α` τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου 
εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ.∆.∆.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., κάτοχοι 
απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων. 
Επιπλέον:

 α) Μαθητές που έχουν προαχθεί έως και κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από 
την Α` τάξη Ημερησίου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή της Α` τάξης Ημερησίου ή Εσπερινού 
ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β` τάξη του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η 
λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019, κατόπιν 
γνωμάτευσης του ΚΕ.∆.∆.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας 
αυτών,

 β) μαθητές που προήχθησαν από την Α` Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415
/2016 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β` τάξη του νέου τετραετούς Λυκείου του 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019,

 γ) μαθητές που έχουν προαχθεί από την Β` και Γ` τάξη του τετραετούς Λυκείου 
του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., κατά το σχολικό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως 
αυτό ορίζεται στην υπουργική απόφαση 68755/ ∆3/26.4.2017 (Β` 1606), όπως 
κάθε φορά ισχύει,

 δ) η ∆` τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 θα 
λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020,

 ε) τα πρώτα απολυτήρια του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και τα 
πρώτα πτυχία του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. θα δοθούν στη 
λήξη του σχολικού έτους 2020- 2021.

 Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη ∆ τάξη, χορηγείται 
απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο 
ειδικότητας επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 
του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της ∆ Τάξης 
δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕ∆∆Υ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό 
έτος-τάξη μαθητείας».

 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται 
οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά για την εγγραφή και μετεγγραφή, των νυν και των πρώην 
μαθητών του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 στις 
τάξεις του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και των νυν και 
των πρώην μαθητών του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., κατόπιν 
γνωμάτευσης του ΚΕ.∆.∆.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., στις τάξεις του νέου τετραετούς 
λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., σύμφωνα με την αντιστοίχιση των τάξεων του 
τετραετούς και του τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και του νέου τετραετούς 
λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και 
τα προγράμματα σπουδών.



 Σε περίπτωση επανεγγραφής μαθητή σε διαφορετικό τομέα-ειδικότητα από 
αυτήν που αποφοίτησε, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ο 
μαθητής δύναται να παρακολουθεί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και να 
απαλλάσσεται από τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών. Κάθε απόφοιτος 
μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύναται να 
επανεγγραφεί και να φοιτήσει σε ένα (1) μόνο ακόμα πρόγραμμα ειδικότητας 
του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, ύστερα από γνωμάτευση ΚΕ∆∆Υ, η οποία 
λαμβάνει υπόψη αξιολόγηση του συλλόγου διδασκόντων.

 Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια υλοποιούνται για όλους τους 
μαθητές Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Ο αριθμός των 
φοιτούντων μαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά 
τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ορίζεται από κατ ελάχιστον πέντε 
(5) έως κατ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο 
αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
∆ιευθυντή Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από 
εισήγηση του αρμόδιου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του 
συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕ∆∆Υ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού 
συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι 
οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.

 ββ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), τα οποία 
αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την 
υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται 
στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής 
εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης των ΚΕ∆∆Υ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν 
αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ορίζεται από κατ 
ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου 
Περιφερειακού ∆ιευθυντή Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη 
πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕ∆∆Υ και σύμφωνη γνώμη 
του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαρκεί έξι τάξεις (Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ) και ακολουθούνται 
τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται στα Εξατομικευμένα 
Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους 
μαθητές. Κάθε διδακτικό έτος στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποτελείται από δύο τετράμηνα.



 Κατά τη διάρκεια της ΣΤ τάξης υλοποιείται πρακτική άσκηση, η οποία 
προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, στο πλαίσιο των 
εργαστηριακών μαθημάτων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ τάξης 
συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την 
εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ τάξη λειτουργεί ως τάξη επαγγελματικής 
εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την 
εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που για 
οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε 
αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού ή στα 
εργαστήρια του σχολείου.

 Η φοίτηση των μαθητών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το 
Σύλλογο ∆ιδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα 
από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των 
διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.

 Οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν γνωμάτευσης του 
ΚΕ∆∆Υ σε ∆ΙΕΚ ενηλίκων, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μαθητές 
που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή 
ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.
Κ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα. Οι απολυτήριοι τίτλοι των αποφοίτων των 
εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που 
χορηγήθηκαν ως την εφαρμογή του ν. 4186/2013 (Α 193) διατηρούν τα 
επαγγελματικά δικαιώματα που καθορίζονται στην παρ. 23 του άρθρου 1 του ν. 
2817/2000 (Α 78).

 Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ∆ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

 i) θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και

 ii) τα προγράμματα σπουδών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης 
του Ι.Ε.Π.»

Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι 
οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα..

 .: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2β άρθρου 56 Ν.3966/2011,ΦΕΚ Α 118Σημ
/24.5.2011, με την παρ.1 άρθρου 28 Ν.4186/2013,ΦΕΚ Α 193/17.9.2013 , με την 
παρ.2 άρθρου 82 Ν.4368/2016, με την παρ.4 άρθρου 48 Ν.4415/2016, με την παρ.
4,5,6 του άρθρου 11 Ν.4452/2017 και με την παρ.1,2,3 άρθρου 26 Ν.4559/2018,
ΦΕΚ Α 142/3.8.2018.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 55 ΝΟΜΟΣ 4823/2021 με ισχύ την 03/08/2021

 . Στα σχολεία της παραγράφου 1(α) του παρόντος άρθρου μπορούν να 2
λειτουργούν και τμήματα ολοημέρου προγράμματος. Στα σχολεία ΕΑΕ 
εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. 

Στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων ΕΑΕ περιλαμβάνονται και προγράμματα 



Στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων ΕΑΕ περιλαμβάνονται και προγράμματα 
πρώιμης παρέμβασης. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οφείλει να προβεί στο 
σχεδιασμό των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης των ειδικών 
νηπιαγωγείων, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την Έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου. Στο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων ΕΑΕ περιλαμβάνονται και 
δραστηριότητες προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα των 
γυμνασίων και λυκείων ΕΑΕ μπορεί να περιλαμβάνονται και μαθήματα τεχνικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που 3.
φοιτούν στα σχολεία γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
εφαρμόζονται ειδικά προσαρμοσμένα και εξατομικευμένα υποστηρι-κτικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα.

 . Η Φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 4
στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να παραταθεί 
ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πέραν του εικοστού 
τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους. Για την παράταση αποφασίζει ο αρμόδιος 
διευθυντής εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου ΚΕ∆∆Υ.

 .: Η παράγραφος 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παράγραφο 4 άρθρου 60 Ν.3966Σημ
/2011,ΦΕΚ Α 118/24.5.2011.

 . Ο αναγκαίος αριθμός των μαθητών για τη λειτουργία ειδικού δημοτικού 5
σχολείου και ΕΕΕΕΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε και αποτελεί την 
προϋπόθεση ίδρυσης τους. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές είναι λιγότεροι, η 
λειτουργία της σχολικής μονάδας αναστέλλεται και στη συνέχεια προτείνεται η 
κατάργηση της. Στη θέση της ιδρύονται τμήματα ένταξης, με εξειδικευμένο 
πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου.

 . Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ γίνεται είτε με κοινά δρομολόγια των 6
σχολικών λεωφορείων τα οποία ανήκουν στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του 
Συγκροτήματος είτε με μεταφορικά μέσα μισθωμένα από την οικεία 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ επιτρέπεται η αγορά ή 
μίσθωση σχολικών λεωφορείων εξειδικευμένων προδιαγραφών που τάσσονται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τη μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ που 
διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων θέσεις οδηγών και συνοδών των μαθητών με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που 
κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων 
στις ΣΜΕΑΕ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις 
αυτών. Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και 
ασφάλισης των αυτοκινήτων που έχουν κατανεμηθεί στις ΣΜΕΑΕ που διαθέτουν 
ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία γίνεται από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές, οι 
οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό αυτόν από πιστώσεις του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Ειδικά για το τετράμηνο από 1.9.2010 έως 31.12.2010 και εφόσον δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ 
που δεν διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία πραγματοποιείται από τις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με την παράταση ή την ανανέωση των συμβάσεων 
που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009-2010. Με την ανάδειξη των νέων 



που είχαν συναφθεί για το σχολικό έτος 2009-2010. Με την ανάδειξη των νέων 
μειοδοτών λύονται αυτοδικαίως και αζημίως οι συμβάσεις αυτές.

  Στις ΣΜΕΑΕ που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 
2010- 2011, καθώς και σε όσες ΣΜΕΑΕ δεν υφίστανται συμβάσεις μεταφοράς 
μαθητών, η μεταφορά των μαθητών ανατίθεται απευθείας με απόφαση της 
οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής και μόνο για το χρονικό διάστημα από 1.9.2010 
μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη και την 
ανάδειξη των νέων μειοδοτών. Με την ανάδειξη των νέων μειοδοτών οι 
συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδικαίως και αζημίως.

 όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 37 Ν.3794/2009,ΦΕΚ Α 156/4.9.2009 Σημ.:
αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 28 παρ.2 Ν.3879/2010,ΦΕΚ Α 163/21.9.2010.

 . Ο καθορισμός των ΣΜΕΑΕ δύναται να ανατίθεται με απόφαση της οικείας 7
Σχολικής Επιτροπής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, σε ειδικά 
συνεργεία καθαρισμού, στις περιπτώσεις που οι ανάγκες δεν καλύπτονται από 
το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

 .:  Η άνω νέα παρ.7 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρου 26 Ν.3748/2009,ΦΕΚ Α Σημ
29/19.2.2009.

 . Το σχολικό και διδακτικό έτος των ΣΜΕΑΕ είναι το ίδιο με αυτό των 8
αντίστοιχων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης. Τα ειδικά νηπιαγωγεία, 
δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα 
σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. Τα 
ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 .: όπως αναριθμήθηκε με την παρ.2 άρθρου 26 Ν.3748/2009,ΦΕΚ Α 29/19.Σημ
2.2009.

 . Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια και οι ειδικές επαγγελματικές σχολές είναι 9
ισότιμα με τα επαγγελματικά λύκεια και με τις επαγγελματικές σχολές και 
παρέχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους.

 .: όπως αναριθμήθηκε με την παρ.2 άρθρου 26 Ν.3748/2009,ΦΕΚ Α 29/19.Σημ
2.2009.

 Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται με απόφαση του 10.
περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου 
διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 51 ΝΟΜΟΣ 4547/2018 με ισχύ την 12/06/2018


