
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑμΕΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α:     Έγγραφο Ενημέρωσης προς τους γονείς/κηδεμόνες 

 

 

 

Στο πλαίσιο του έργου « Ανάπτυξη Εφαρμογής Μητρώου και Εκπαίδευση », της Πράξης 

«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεδομένων για όλους τους μαθητές με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίηση του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία» (Α.Π. 1,2, &3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-

2013), κατά την τρέχουσα περίοδο, τίθεται σε εφαρμογή το εν λόγω Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ 

στο οποίο θα καταχωριστούν όλα τα στοιχεία που αφορούν σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές 

ανάγκες, οι οποίοι είναι  εγγεγραμμένοι: α) στα ειδικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) & β) στα σχολεία της Γενικής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα οποία έχουν ενταχθεί και λειτουργούν Τμήματα Ένταξης, 

προγράμματα παράλληλης στήριξης καθώς και προγράμματα κατ οίκον διδασκαλίας.  

Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑμΕΑ είναι:  

 Ο εντοπισμός και συλλογή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία 

όπου και αν βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. 

 Η άμεση, έγκαιρη και κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες του κάθε μαθητή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ο 

προγραμματισμός και η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης του. 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
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 Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των γονέων των μαθητών και όλων των 

εμπλεκομένων εκπαιδευτικών κλάδων ΕΑΕ και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών. Η 

υποστήριξη του έργου τους και η διασφάλιση της εξατομίκευσης και της συνέχειας με βάση 

τις συγκεκριμένες διαπιστωμένες ανάγκες. 

 Η μείωση της γραφειοκρατίας και της αλληλοεπικάλυψης των διαδικασιών και της 

συγκέντρωσης πληροφοριών αναγκαίων για την ΕΑΕ. 

 Η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων 

της Δημόσιας εκπαίδευσης και ΕΑΕ. 

 Η συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της καταλληλότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των δράσεων ΕΑΕ. 

 Η συγκέντρωση στοιχείων αναγκαίων:  

o για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής ΕΑΕ σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 

o για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν για τη χώρα από την εφαρμογή 

διεθνών συμβάσεων (π.χ. πληροφορίες που ζητούνται από τα διεθνή όργανα OHE 

που παρακολουθούν την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία και προτείνουν καλές πρακτικές). 

Σε αυτό το πλαίσιο, στο συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμεΑ προβλέπεται να γίνεται 

καταχώριση βασικών ατομικών και δημογραφικών στοιχείων των μαθητών καθώς και στοιχείων 

που αφορούν: α) στο κοινωνικό ιστορικό και το ιστορικό ανάπτυξής τους, β) στην ψυχολογική 

αξιολόγηση, γ) στο εκπαιδευτικό ιστορικό, δ) στις υπηρεσίες υποστήριξης των μαθητών καθώς και   

ε) σε αξιολογήσεις όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων (λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, 

παιδοψυχιάτρων, παιδιάτρων με εξειδίκευση, φυσικοθεραπευτών, σχολικών νοσηλευτών, 

εξειδικευμένων στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης 

των τυφλών, μουσικοθεραπευτών, ειδικού βοηθητικού προσωπικού). Στοιχεία όπως τα παραπάνω 

θα καταχωριστούν επιγραμματικά αλλά και υπό μορφή ελεύθερου κειμένου (π.χ. γραπτές 

αξιολογήσεις, σχετικά πιστοποιητικά, ιατρικές γνωματεύσεις ή και εργασίες μαθητών), από 
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επαγγελματίες των αντίστοιχων ειδικοτήτων κάθε σχολείου και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  (Βλ. αναλυτικότερα: τη 

σχετική εγκύκλιο) 

Πρόσβαση στα δεδομένα, σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997,  έχουν τα καταλλήλως 

εξουσιοδοτημένα στελέχη των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., και των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., οι Σχολικοί Σύμβουλοι 

Ειδικής Αγωγής και εξουσιοδοτημένα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη σχολείων με τμήματα ένταξης, 

με προγράμματα παράλληλης στήριξης (βλ. σχετική εγκύκλιο).  Το επίπεδο πρόσβασης των 

στελεχών είναι αυτό που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές 

καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Πρόσβαση, έτσι, στο σύνολο των στοιχείων έχουν οι 

διευθυντές των σχολείων (για τους μαθητές της σχολικής μονάδας ευθύνης τους), ενώ πρόσβαση 

σε επιμέρους, εξειδικευμένα στοιχεία των μαθητών έχουν ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες, οι 

επαγγελματίες των διαφόρων ειδικοτήτων (για τους μαθητές της σχολικής μονάδας στην οποία 

υπηρετούν). 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων του Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ έχει οριστεί η Διεύθυνση 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για κάθε μαθητή θα τηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της 

φοίτησής του στην εκάστοτε σχολική μονάδα του εκπαιδευτικού συστήματος και για διάστημα 2 

ετών μετά την αποφοίτησή του.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των 

μαθητών: 

α) έχει εκπονηθεί επιτυχώς μελέτη επικινδυνότητας, πολιτική ασφάλειας και σχέδιο ασφάλειας  

 και  

β) Εφαρμόζονται Όροι που προβλέπονται από την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Αρχείου με 

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα που έχει χορηγηθεί από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων.  
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Σύμφωνα με αυτούς, ως προϋπόθεση πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ έχει ορισθεί η 

ηλεκτρονική αποδοχή από τους εκάστοτε Εξουσιοδοτημένους Χρήστες των όρων χρήσης του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑμΕΑ καθώς και του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για την 

προστασία των Ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του μητρώου ΑμΕΑ προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εχεμύθεια των εμπλεκομένων (βλ. αναλυτικότερα σχετική εγκύκλιοΣε κάθε 

περίπτωση, η συλλογή και επεξεργασία όλων των παραπάνω δεδομένων επιτρέπεται υπό την 

αποκλειστική προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του έχει 

δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 τον Ν.2472/1997, η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί 

οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται από τους νόμιμους αντιπρόσωπους (γονείς/ κηδεμόνες) των μαθητών 

ΑμΕΑ η υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσής τους για την καταχώριση των στοιχείων του μαθητή  στο 

εν λόγω Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑμΕΑ.  


