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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝ. ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ 
 ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ       

 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π.Δ. 
 
Α. Παπανδρέοσ 37 
151 80 Μαρούζι 
                                                                                                  

Πληροθορίες: Α. Κόπηζης 

                         Ρ. Γεωργακόποσλος 
                         Ρ. Φλώροσ 
Σηλέθωνο     : 210.34.43.318 
FAX                : 210.34.43.288 
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   Να διαηηρηθεί μέτρι 
   Βαθμός αζθαλείας  
 
Μαρούζι,      10-   9-   2008 
Αριθ. Πρωη.   11684/Γ1   Βαθμός Προηερ.                   
 
ΠΡΟ: 
1. Περιθερειακούς Γιεσθσνηές 
      Π.Δ. και Γ.Δ ηης τώρας 

 2    Πποφζηαμένοςρ  

       Δπιζηημ. και Παδαγυγ. 

       Καθοδήγηζηρ Π.Δ. 

3.   σολικούρ ςμβούλοςρ Π.Δ. 

      (μέζυ Γ/νζευν και Γπαθείυν) 

 4.   Γιεςθςνηέρ Δκπ/ζηρ  

       και Πποφζηαμένοςρ Γπαθείυν 

       Π.Δ ηηρ σώπαρ              

 5.   Γιεςθςνηέρ και Πποφζηαμένοςρ 

       σολικών μονάδυν ηηρ σώπαρ 

     (μέζυ Γ/νζευν και Γπαθείυν) 

 

 

ΘΔΜΑ:         ΔΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΗ ΡΟΜΑ 

 

Η ζρνιηθή θνίηεζε ησλ Ρνκά καζεηώλ εκπνδίδεηαη πνιιέο θνξέο από 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, όπσο νη δύζθνιεο ζπλζήθεο δσήο, ε παηδηθή εξγαζία, ε 

γισζζηθή αλεπάξθεηα, ε έιιεηςε θαηάιιειεο θαηνηθίαο, ε αλππαξμία βνήζεηαο από 

ην ζπίηη, ε κεηάβαζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, θαζώο θαη ν ξαηζηζκόο θαη ε 

πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο κέζα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.  

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, ππελζπκίδεηαη πξνο ηνπο θ. 

θ. Δηεπζπληέο ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ ε ππνρξέσζή ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε εγγξαθή 

Ρνκά καζεηώλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ην Δηεπζπληή Π.Ε θαη ηνλ Πεξηθεξεηαθό 

Δ/ληή ΠΕ θαη ΔΕ γηα λα επηιύνπλ ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ 

εγγξαθή. 

Κάζε ζρνιηθή κνλάδα πξέπεη λα θξνληίζεη ηνπο Ρνκά καζεηέο ηεο, 

θαηαβάιινληαο θάζε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη θαη λα εληάμεη απηά ηα 

παηδηά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ/λζε Πξσηνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο θαη ην ρνιηθό ύκβνπιν, θαζώο θαη άιινπο δεκόζηνπο θνξείο όπσο 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, Ιαηξνθνηλσληθά Κέληξα (όπνπ ππάξρνπλ), Δηεύζπλζε 

Κνηλσληθήο Πξόλνηαο, ΠΙΚΠΑ, Ννζνθνκεία, Ιαηξηθά Κέληξα θαζώο θαη Φνξείο 
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Κνηλσληθήο ηήξημεο δύλαηαη λα επηηεπρζεί κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα έληαμεο 

ησλ καζεηώλ απηώλ ζην ζρνιηθό ζύζηεκα, κε απώηεξν ζηόρν ηελ νκαιή ηνπο έληαμε 

ζηελ θνηλσλία. 

 

1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΓΓΡΑΦΗ 

Γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ εγγξαθήο Ρνκά καζεηώλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπο ζαο επηζεκαίλνπκε ηα εμήο: 

Α. Αδςναμία εγγπαθήρ:  

1. Λόγυ μη εμβολιαζμού: Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνύο θνξείο, 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, Ιαηξνθνηλσληθά Κέληξα (όπνπ ππάξρνπλ), Δηεύζπλζε 

Κνηλσληθήο Πξόλνηαο, ΠΙΚΠΑ, Ννζνθνκεία, Ιαηξηθά Κέληξα θαζώο θαη Φνξείο 

Κνηλσληθήο ηήξημεο. ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ δελ έρνπλ 

εκβνιηαζζεί  

 είλαη κεγαιύηεξνο ησλ ελλέα, ηόηε είλαη θαιό λα πξνζθιεζεί ζπλεξγείν 

εκβνιηαζκνύ ζην ρώξν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 είλαη κηθξόηεξνο ησλ ελλέα, ηόηε κε επζύλε ηνπ θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ ή ελόο 

εθπαηδεπηηθνύ πνπ νξίδεηαη εηδηθά πξνο ηνύην από ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, θαιό είλαη λα κεηαβαίλνπλ νη καζεηέο ζε θάπνην θνξέα όπνπ 

κπνξνύλ λα εκβνιηαζζνύλ.  

      ε θάζε πεξίπησζε λα πξνεγείηαη επηθνηλσλία ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κε ηνλ θνξέα πνπ ζα πξνβεί ζε εκβνιηαζκό. 

      Ο εκβνιηαζκόο πξέπεη λα νινθιεξσζεί πνιύ ζύληνκα (εληόο 15 εκεξώλ) από ηελ 

εκεξνκελία εγγξαθήο, γηα λα απνθεπρζνύλ δηακαξηπξίεο από γνλείο θαη λα 

πξνιεθζεί ε ζρνιηθή δηαξξνή ησλ κε εκβνιηαζκέλσλ καζεηώλ. 

2. Λόγυ έλλειτηρ πιζηοποιηηικού μόνιμηρ καηοικίαρ: Οη πιεζπζκνί Ρνκά ζπρλά 

δνπλ ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο ή είλαη κεηαθηλνύκελνη. Σν πηζηνπνηεηηθό 

κόληκεο θαηνηθίαο από ηνλ ηνπηθό δήκν δελ είλαη πάληα εύθνιν λα απνθηεζεί. Γη 

απηόλ ηνλ ιόγν παξαθαινύληαη νη Δηεπζπληέο λα κελ παξαθσιύνπλ ηελ εγγξαθή 

παηδηώλ Ρνκά εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνύ. Οη καζεηέο 

απηνί  κπνξνύλ λα εγγξάθνληαη θαη λα πξνζθνκίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθό ζε εύινγν 

ρξνληθό δηάζηεκα. 
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Β. Αδςναμία λόγυ επίκληζηρ ανεπάπκειαρ κηιπιακών ςποδομών, έλλειτηρ 

εκπαιδεςηικού πποζυπικού και πληπόηηηαρ ηάξευν 

Επεηδή έρεη παξαηεξεζεί λα απνηξέπεηαη ε εγγξαθή καζεηώλ γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιόγνπο, παξαθαινύληαη νη Δηεπζπληέο ησλ ρνιείσλ λα εγγξάθνπλ θαη΄ 

αξράο ηνπο καζεηέο θαη λα αθνινπζεί έγγξαθε θαη αηηηνινγεκέλε ελεκέξσζε ηνπ 

ρνιηθνύ πκβνύινπ  θαη ηνπ Πξντζηακέλνπ Γξαθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

ε επηθαινύκελε αδπλακία θαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα επηρεηξείηαη ε επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο κε κεηεγγξαθή ησλ καζεηώλ ζε άιιε ζρνιηθή κνλάδα.  

Σνλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη Ρνκά καζεηέο  θύγνπλ από ην ζρνιείν, 

είλαη δύζθνιν  λα πξνζέιζνπλ εθ λένπ γηα λα εγγξαθνύλ ζε άιιν ζρνιείν, κε 

απνηέιεζκα λα δηεπξύλεηαη ε ζρνιηθή δηαξξνή.  

πληζηάηαη νη καζεηέο Ρνκά λα κνηξάδνληαη ζηα ηκήκαηα, δηόηη ζύκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, ζε θάζε ζρνιείν οι μαθηηές 

διαπολιηιζμικού ταρακηήρα ηης εκπαίδεσζης θαιό είλαη λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 50% 

ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα. ηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο 

απηνί ππεξβαίλνπλ ην 50% αλά ηκήκα, απαηηείηαη ελεκέξσζε ηνπ ρνιηθνύ 

πκβνύινπ, ν νπνίνο ζα επηιεθζεί ηνπ δεηήκαηνο.   

 

       2. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΣΙΚΩΝ ΘΔΜΩΝ 

Η ζρνιηθή θνίηεζε ησλ καζεηώλ Ρνκά ππνζηεξίδεηαη από ηνπο 

πξνβιεπόκελνπο αληηζηαζκηζηηθνύο ζεζκνύο. 

     Παξαθαινύληαη νη ρνιηθνί ύκβνπινη, νη Δηεπζπληέο Εθπαίδεπζεο θαη νη 

Πξντζηάκελνη Γξαθείσλ λα θξνληίζνπλ ώζηε νη παξαπάλσ πξνβιεπόκελνη 

αληηζηαζκηζηηθνί ζεζκνί λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

 

3. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΓΩΝ 

     αο ελεκεξώλνπκε όηη, κέζσ δηαθόξσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ έληαμε ησλ 

Σζηγγαλνπαίδσλ ζην ζρνιείν, έρεη θαηαξηηζηεί ζεηξά εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο απηώλ ησλ καζεηώλ. Σν πιηθό απηό 

ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα http: isocrates.gr/content-by-cat.asp?catid=231 
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  4. ΣΗΡΙΞΗ – ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαη πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ 

Ρνκά, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζύζηαζε νκάδαο δηδαζθόλησλ κε αληηθείκελν ηε 

ζηήξημε ησλ καζεηώλ απηώλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ 

πεξηβάιινληνο. Σνλίδεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δηαζέηνπλ πξνεγνύκελε 

δηδαθηηθή εκπεηξία ζε αληηζηαζκηζηηθνύο ζεζκνύο, παξαθνινύζεζε ζρεηηθώλ 

επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, θαζώο θαη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο είλαη θαιό λα 

αλαιακβάλνπλ ην έξγν ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη έληαμεο ησλ παηδηώλ απηώλ ζε 

θαλνληθέο ηάμεηο. 

ηα ζρνιεία κε κεγάιν αξηζκό καζεηώλ Ρνκά κπνξεί λα ελζαξξύλεηαη ε 

ζπλεξγαζία κε θνηηεηέο ηκεκάησλ κε αληίζηνηρν πεξηερόκελν ζπνπδώλ ζηα πιαίζηα 

ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο, κεηά από έγθξηζε ηνπ ΤΠΕΠΘ. Σν παξαπάλσ 

πξνζσπηθό ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ έληαμε ζην ζρνιείν όισλ ησλ παηδηώλ πνπ 

βξίζθνληαη εθηόο εθπαίδεπζεο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη αληηκεηώπηζε άηαθηεο θνίηεζεο, ηελ εηζξνή λέσλ καζεηώλ 

κέζσ θαη’ νίθνλ επηζθέςεσλ, ηε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε, ηε ζηήξημε θαη εκςύρσζε 

ησλ γνλέσλ θαη ηέινο ηε ζπλδξνκή ζε ηαηξηθά δεηήκαηα θαη εκβνιηαζκνύο.                  

                                                                                                                               

Εζση. Δηαλνκή:                                                            

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ                                          Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα    

4. Γξαθείν θ. Εηδηθνύ Γξακκαηέα ΠΟΔΕ 

5. Γξαθείν θ. Εηδηθνύ Γξακκαηέα                   

6. Δηεύζπλζε πνπδώλ Α΄ζκηαο Εθπαίδεπζεο  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΟΠΣΗ                                                                                                                                                                              


