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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

 

Θέμα: «Ειδικά ζητήματα προαγωγής ή απόλυσης μαθητών/τριών με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 

 

Α. Αιτιολογική Έκθεση 

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστατεύεται το δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες στη 

μόρφωση μαθητών και μαθητριών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην περίπτωση που 

το εκπαιδευτικό σύστημα δεν διέγνωσε έγκαιρα τη μαθησιακή τους δυσκολία. 

 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα προαγωγής ή απόλυσης των μαθητών/τριών, των 

οποίων η απόφαση για την επανάληψη της τάξης στηρίζεται σε λανθασμένα δεδομένα, ήτοι 

σε εξετάσεις γραπτές, στις οποίες ο/η συγκεκριμένος/η μαθητής/τρια δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί για να δείξει τις γνώσεις του/της. Στην περίπτωση που το αρμόδιο κέντρο 

καθυστέρησε να διαγνώσει τη μαθησιακή δυσκολία, προβλέπεται η προσκόμιση της 

σχετικής γνωμάτευσης εντός δυο μηνών από την έναρξη του νέου σχολικού έτους και η 

αναθεώρηση της βαθμολογίας των μαθητών/τριών. 

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μην επαναλάβει την τάξη 

μαθητής/τρια από ανεπάρκεια της διοίκησης, να μην πληγεί η αυτοεκτίμηση του/της 

μαθητή/τριας και, ακολούθως, να μην υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στην πορεία των 

σπουδών του/της, όπως έχουν αποδείξει πολλές διεθνείς έρευνες. 

 

Β. Τροπολογία-Προσθήκη 

 

άρθρο … 

 

1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων υποχρεούται να ακυρώσει την απόφαση μη προαγωγής ή μη 

απόλυσης μαθητή/τριας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση που ο/η κηδεμόνας ή 

ο/η μαθητής/τρια, εφόσον είναι ενήλικος/η, καταθέσει αίτηση επανάληψης των εξετάσεων 
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προαγωγής ή απόλυσης η οποία συνοδεύεται από γνωμάτευση του αρμόδιου ΚΕΔΑΣΥ ότι 

παρουσιάζει ειδική μαθησιακή δυσκολία που απαιτεί προφορική και όχι γραπτή εξέταση. 

Προϋπόθεση για την ακύρωση είναι η αίτηση και η γνωμάτευση να έχουν κατατεθεί το 

αργότερο έως 31 Οκτωβρίου. Μετά την ακύρωση της απόφασης μη προαγωγής ή μη 

απόλυσης ορίζονται το συντομότερο ημερομηνίες για την προφορική εξέταση του/της 

μαθητή/τριας στα μαθήματα που δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό και ο Σύλλογος 

Διδασκόντων λαμβάνει νέα απόφαση για την προαγωγή ή την απόλυση, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται για μαθητές/τριες που υποβάλλονται σε προφορικές και όχι γραπτές 

προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. 

 

2. Εφόσον ο/η μαθητής/τρια κριθεί άξιος/α προαγωγής ή απόλυσης σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, εγγράφεται στην επόμενη σχολική τάξη εντός του τρέχοντος σχολικού έτους. 

 

3. Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, η αίτηση και η γνωμάτευση της παραγράφου 

1 κατατίθενται το αργότερο έως 15 Νοεμβρίου του 2022. 

 


