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[ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ 262/τΒ '117-02-2011

Θέμα: {(Εξέταση των μαθητών με Ο'ύνθετες γνωστικέτ, συναισθηματικέα και

κουνωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησητ, γονεϊκήι;

παραμέλησητ; και εγκατάλειΨης ή λόγω ενδοοιι<ογενειακήι; βiας.)}

Η ΥφγΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗ!ΚΕΥΜΑΤΩΝ

~ovτας υπό Ψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 3 παρ. 2 και 34 παρ. 6 του v.3699/2-10-08

~ΦEK ΑΊ99) «Ειδική Ανωνή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικέτ;

εκπ/κές ανάγκετ».

2. Τις διατάξ~~ς '(ου άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίαο για την Κυβέρνηση και

ταj κυβερνητικά. όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ

Α' 98).

3. Τις

«καθορισμού

διω:ά.ξεις τηι; με αρ. πρ. 1120/Hj7-1':2010 Απόφασητ; (ΦΕΚ Β' 1) περί

αρμοδιοτήτων Υφυπουρνών του Υπουργείου Παιδείατ, Δια Βίου

ΜίΙθησης και Θρησκειιμάτων).

4. Τις πράξεις του Παιδαγωγικού ινστιτούτου:

ί) 2/16-2-09 που αφορά στ« προτεινόμενετ τροποποιήσει; του Π.Δ. 60/2006

(αoEJ<Α: 65Ι Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ Α' 81), του Π.Δ. 51/2008 (ΦΕΚ Α' 82) και

ίί) 1/18-2-2008 που αφορά στην αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου με ειδικΕζ

Ε~7t/κές ανάνκετ.
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ίίί) 13/18-12-2008 πράξη του Τμήμω:ος Ειδικής Αγωγής και Εκπαί6ει.ιΟ'ης που

αφορά τις προτεινόμενε; τροποποιήσειτ του άρθρου 27/ π.~, 60/2006 (ΦΕΚ Α' 65) για

την Εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εσιαιδευτικέ; ανάγΚΕς,

5. Το γεγονόι; ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος

του κρατυωϋ προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Οι μαθηίές με σύνθετες ννωστικέτ; συναισθηματικές κα κοινωνικές δυσκολίες,

παραβατική κακοποίηση ς, νονεϊκή;συμπεριΦορά λόγω παραμέληση ς και

εYKαteάλειψ ~ ή λόγω

εξετιiσεις των σχολείων

ενδοοικογΕνΕιακης βίας, στΙζ'ιφοαγωγικές και ωτολυτήριεσ.
'(ης πρωτοβάθμιαο και δευτεροβάθμιαι; εκπαίδευσητ

απαλλάσσονται των γραπτών εξετάσεων και εξετάζονται προΦορικά. εφόσον

υποβάλουν γνωμάτευση ότι έχουν ειδικέτ εκπαιδευτικέο ανάγκε; και αδυνατούν να

υπo~oύν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση χορηγεΙ't"αι από το ΟΙΚΕίο Κέντρο

Διαφορσδιάννωσητ; Διάννωσηι; και Υποστήριίη; Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

(KEΔhY) ή τα πιστοποιημένα από το Υπουρνείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης Και

Θρησκευμάτων ιατροπαιδανωνικά κέντρα (ΙΠΔ), ύστερα από προσκόμιrrηΘ

ιατρική; βεβαίωσης Δημόσιου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε αεδικαστιl<ές

aρχξ!ςι σε περίπτωση κακοποίηση; ΤΟυ μαθήτή. λόγω γονεϊκήι; παραμέλησητ και

εγκαiCάλειψης ή ενδοοικογενειακήτ βίαι; Θβεβαtωoης από δικαστική αρχή ή

εισα~νελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικήτ συμπεριφορά; .

Τυχόν γνωματεύσεις που έχφυν Εκδοθεί από τα ΚΕΔΔΥ ή τα Ιατροπαιδαγωνικά

Κέντρα και ισχύουν πρέπει να επαναξιολογηθούν κατά τα ανωτέρω.

Στις γνωματεύσεις αναφέρεται η διάρκεια ισχύςτους και ανανράόεται ο χρόνοι;

ΕπωΙρ:ξιολόγησης του μαθητή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κuβερνήσεως.

Εσω'1lερική Διανομή:

1. Γραφείc κας; Υπουργού
2. ίραφείο κα; Υφυπουρνού
3. ίραφείο Κ. Γενικού Γραμματέα
4. fραφεΙο Κ. Ειδικού Γραμματέα
S. f>.IνσηΟργ/σης και Διεξ/γής Εξετό.σεων
6. ΔΙΕύθυνση Σπουδών Α.Ε.

ι

7. d/vση Ειδικής ΑΥωνής κ' Εκπαίδευσητ;
1

Η γΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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