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Με απόφαςη του Περιφερειακού Διευθυντό Εκπαύδευςησ ιδρύονται: 

 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικήσ Υποςτήριξησ (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οπούα 
αποτελούνται από ςχολικϋσ μονϊδεσ και Ε.Κ. τησ πρωτοβϊθμιασ και 
δευτεροβϊθμιασ γενικόσ και επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ, καθώσ και 
τησ ειδικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ και λειτουργούν ςε μύα ςχολικό 
μονϊδα Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που λειτουργεύ ωσ το Κϋντρο Υποςτόριξησ κϊθε 
Σ.Δ.Ε.Υ. 

Με απόφαςη του οικεύου Διευθυντό Πρωτοβϊθμιασ ό Δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ ςε κϊθε ςχολικό μονϊδα που ανόκει ςε Σ.Δ.Ε.Υ. ςυνιςτϊται:  

  Επιτροπή Διεπιςτημονικήσ Εκπαιδευτικήσ Αξιολόγηςησ και Υποςτήριξησ 
(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ωσ αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτικό αξιολόγηςη και 
υποςτόριξη των μαθητών και τησ ςχολικόσ κοινότητασ.  

 

  
Ίδρυςη των Σ.Δ.Ε.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 
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Κάθε ΕΔΕΑΥ αποτελείται από: 

 α) Τον/τη διευθυντό/ντρια τησ Σχολικόσ Μονϊδασ που τελεύ χρϋη 
Προϋδρου με αναπληρωτό το νόμιμο αναπληρωτό του, χωρύσ 
δικαύωμα ψόφου ςτισ αποφϊςεισ τησ ΕΔΕΑΥ. 

 β) Τουσ/τισ Εκπαιδευτικούσ Ειδικόσ Αγωγόσ τησ Σχολικόσ Μονϊδασ, 
ςύμφωνα με την παρϊγραφο ββ του ϊρθρο 39 του Ν. 4115/2013. 

 γ) Τον/την Ψυχολόγο ςύμφωνα με την παρϊγραφο γγ του ϊρθρο 39 
του Ν. 4115/2013. 

 δ) Τον/την Κοινωνικό Λειτουργό, ςύμφωνα με την παρϊγραφο δδ του 
ϊρθρου 39 του Ν. 4115/2013. 

Στισ ςυνεδριϊςεισ τησ ΕΔΕΑΥ μπορεύ να καλεύται και ο/η υπεύθυνοσ/η 
εκπαιδευτικόσ του τμόματοσ ςτο οπούο φοιτϊ ο/η μαθητόσ/τρια που ϋχει 
ανϊγκη υποςτόριξησ. 

Γραμματϋασ ορύζεται ο γραμματϋασ τησ ςχολικόσ μονϊδασ και ελλεύψει 
αυτού εκπαιδευτικόσ που υπηρετεύ ςε αυτό. 

Τα μέλη τησ ΕΔΕΑΥ 
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H ςύςταςη των ΕΔΕΑΥ αποτελεί καινοτόμο θεςμό του εκπαιδευτικού 
μασ ςυςτήματοσ και αποτελεί πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωςτική 
εκπαιδευτική αξιολόγηςη και υποςτήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών 
των μαθητών/τριών. 

 Σκοπόσ ίδρυςησ των ΕΔΕΑΥ είναι η διεπιςτημονική ενίςχυςη του 
ςχολείου και του εκπαιδευτικού ςτο κοινό ςχολείο μϋςω τησ 
ανϊπτυξησ πρακτικών υποςτόριξησ και επιπρόςθετων 
ςυμπληρωματικών υπηρεςιών Ειδικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ 
(ΕΑΕ), οι οπούεσ αποτελούν ςυςτατικό ςτοιχεύο τησ κοινόσ 
εκπαύδευςησ. 

 

Σκοπόσ ίδρυςησ τησ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 
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Η ΕΔΕΑΥ, ςε γενικό πλαίςιο, έχει τισ παρακάτω  αρμοδιότητεσ: 
 

 
 Διενεργεύ αξιολογόςεισ για τη διϊγνωςη των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών μαθητών/τριών. 
 Διαμορφώνει προγρϊμματα διαφοροποιημϋνησ διδαςκαλύασ ςε 

ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευτικούσ τησ τϊξησ ςτην οπούα φοιτϊ ο/η 
μαθητόσ/τρια. 

 Πραγματοποιεύ ςυνεργατικό διεπιςτημονικό αντιμϋτωπη των 
δυςκολιών του/τησ μαθητό/τριασ μϋςα ςτη γενικό ςχολικό τϊξη  

 Σε περύπτωςη που προκύπτουν ςαφεύσ ενδεύξεισ προβλημϊτων 
ψυχικόσ υγεύασ ό παιδικόσ κακοπούηςησ ό γονεώκόσ παραμϋληςησ 
ςυνεργϊζεται με ΙΠΔ ό ϊλλεσ ιατρικϋσ ό ψυχολογικϋσ δημόςιεσ 
Υπηρεςύεσ τησ περιοχόσ τησ, με κοινωνικϋσ Υπηρεςύεσ και με τισ 
αρμόδιεσ δικαςτικϋσ αρχϋσ.  
 

Γενικέσ Αρμοδιότητεσ  τησ ΕΔΕΑΥ 
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 Παρακολουθεύ την εφαρμογό του Βραχυχρόνιου Ατομικού 
Τριμηνιαίου Προγράμματοσ Διεπιςτημονικήσ και Διαφοροποιημένησ 
Υποςτήριξησ ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό τησ τάξησ και τουσ 
γονείσ του/τησ μαθητή/τριασ. 

 Παραπϋμπει ςτο αρμόδιο ΚΕΣΥ μαθητϋσ/τριεσ που χρειϊζονται 
γνωμϊτευςη από το ΚΕΣΥ, όταν ςυνεχύζουν, παρϊ την υποςτόριξό 
τουσ ςτο ςχολεύο, να ϋχουν δυςκολύεσ μϊθηςησ ό ςυμπεριφορϊσ ό 
ϋνταξησ ςτο ςχολικό περιβϊλλον.  

 Διαμορφώνει προγρϊμματα προςχολικόσ πρώιμησ παρϋμβαςησ ςε 
ςυνεργαςύα με παιδιατρικϋσ υπηρεςύεσ ό ΙΠΔ τησ περιοχόσ 
αρμοδιότητϊσ τησ. 

 

 

 

Γενικέσ Αρμοδιότητεσ  τησ ΕΔΕΑΥ 
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  Τα καθόκοντα και οι  αρμοδιότητεσ κϊθε μϋλουσ τησ ΕΔΕΑΥ 
αναφϋρονται ςτο κεφϊλαιο Β΄ του ΦΕΚ 315/12-02-2014 «Νόμιμη 
ςύςταςη των ΕΔΕΑΥ και καθοριςμόσ των ιδιαύτερων καθηκόντων 
των μελών και ςυντονιςτών αυτών. 

 Κϊθε μϋλοσ τησ ΕΔΕΑΥ οφεύλει να γνωρύζει πλόρωσ τα καθόκοντα και 
τισ αρμοδιότητϋσ του, καθώσ και των ϊλλων μελών, ώςτε να εύναι 
ξεκϊθαροι οι ρόλοι τουσ. 

  Το κϊθε μϋλοσ αςκεύ ατομικό ϋργο ςτο πλαύςιο του διακριτού ρόλου 
των αρμοδιοτότων και των καθηκόντων τησ ειδικότητϊσ του, 
ςυμμετϋχει ςε υποομϊδεσ ςυνεργαςύασ και κοινών δρϊςεων 
ςύμφωνα με προτεραιότητεσ που καθορύζει η ΕΔΕΑΥ, καθώσ και ςτισ 
ςυνεδριϊςεισ τησ ωσ ςυλλογικόσ διεπιςτημονικόσ ομϊδασ ςε θϋματα 
που απαςχολούν το ςχολεύο. 

Αρμοδιότητεσ  μελών ΕΔΕΑΥ 
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Όλεσ οι ενϋργειεσ και οι ειςηγόςεισ τησ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ϋχουν 

εκπαιδευτικό προςανατολιςμό και αποςκοπούν ςτην 
ανϊπτυξη τησ προςωπικότητασ των ατόμων με ειδικϋσ 
εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και τη βελτύωςη των ικανοτότων και 
δεξιοτότων τουσ.  

Όλεσ οι αποφϊςεισ λαμβϊνονται διεπιςτημονικϊ και υπό την 
αιγύδα του Προϋδρου τησ ΕΔΕΑΥ, ο οπούοσ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 39 του Ν. 4115/2013 δεν ϋχει δικαύωμα ψόφου.  

Γενικέσ Αρχέσ λειτουργίασ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ 
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Όλα τα μέλη τησ ΕΔΕΑΥ 

 Συνεργϊζονται με το προςωπικό του ςχολεύου για την εύρυθμη 
λειτουργύα τησ ςχολικόσ μονϊδασ και την προώθηςη του 
εκπαιδευτικού ϋργου ςυνολικϊ. 

 Αςκούν τα καθόκοντϊ τουσ παρϊλληλα με το διδακτικό ϋργο των 
εκπαιδευτικών, ςε ιδιαύτερο χώρο ό μϋςα ςτην τϊξη, όταν χρειϊζεται, 
ςε προγραμματιςμϋνη ςυνεργαςύα με τουσ εκπαιδευτικούσ τησ τϊξησ 
και ςτισ προγραμματιςμϋνεσ εξωςχολικϋσ δραςτηριότητεσ τησ 
ςχολικόσ μονϊδασ. Σε καμιϊ, όμωσ, περύπτωςη δεν υποκαθιςτούν 
τουσ εκπαιδευτικούσ υπεύθυνουσ τησ τϊξησ.  

 Ενημερώνουν ςυςτηματικά τον ατομικό φάκελο του κάθε μαθητή 
και ςε προγραμματιςμϋνεσ ςυνεργαςύεσ ανταλλϊςςουν απόψεισ με το 
λοιπό εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προςωπικό του 
ςχολεύου. 

 

Γενικέσ Αρχέσ λειτουργίασ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ 
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 Προςφϋρουν τισ υπηρεςύεσ τουσ ςεβόμενοι τον κώδικα δεοντολογύασ 
τησ ειδικότητϊσ τουσ και ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τισ ιςχύουςασ 
νομοθεςύασ.  

  Υποβϊλλουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των δραςτηριοτότων κατόπιν 
του αποτελϋςματοσ του πρωτοκόλλου ςυνεργαςύασ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 2, παρ. 5, του ΦΕΚ 315/12-2-2014. 

  Μετϋχουν υποχρεωτικϊ ςε όλεσ τισ προγραμματιςμϋνεσ εκδηλώςεισ 
τησ ςχολικόσ μονϊδασ.  

 Τα μϋλη ΕΕΠ μετϋχουν, όποτε τουσ καλεύ ο Συντονιςτόσ και 
Διευθυντόσ του Κϋντρου Στόριξησ , ςτισ ςυνεδριϊςεισ του ςυλλόγου 
διδαςκόντων τησ ΣΜΕΑΕ ςτην οπούα υπϊγονται.  

Γενικέσ Αρχέσ λειτουργίασ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ 
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Οι άξονεσ οργάνωςησ των δραςτηριοτήτων τησ Ε.Δ.Ε.Α.Υ είναι: 
 
 Η  Διαγνωςτική Αξιολόγηςη, η οποία περιλαμβϊνει:  
   τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ 
 τη ςυγκϋντρωςη των απαραύτητων πληροφοριών από το κοινωνικό 

και οικογενειακό περιβϊλλον του/τησ  μαθητό/τριασ. 
 τη χορόγηςη οριςμϋνων δοκιμαςιών για τον εντοπιςμό των 

εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/τησ 
μαθητό/τριασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ παρατόρηςησ ςτην τϊξη και 
την καταγραφό παρατηρόςεων από τον/την υπεύθυνο/η τησ τϊξησ 
εκπαιδευτικό. 

 Η παρακολούθηςη τησ πορείασ του μαθητή με ςυναντήςεισ 
ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ, το εμπλεκόμενο προςωπικό και τη λόψη 
περαιτϋρω αποφϊςεων. 
 

Άξονεσ οργάνωςησ δραςτηριοτήτων τησ Ε.Δ.Ε.Α.Υ 
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 Η διαμόρφωςη του Βραχυχρόνιου Ατομικού Προγρϊμματοσ Διεπιςτημονικόσ 
και Διαφοροποιημϋνησ Υποςτόριξησ. 

 Η ςυνεργατικό/διεπιςτημονικό αντιμετώπιςη όλων των δυςκολιών  

Δηλαδή: 

  Η από κοινού απόφαςη για τη διαμόρφωςη του ωρολογύου προγρϊμματοσ 
και των εξατομικευμϋνων παρεμβϊςεων ςτην τϊξη, ςτην οικογϋνεια, ςτην 
πιθανό υποςτόριξη από ϊλλουσ φορεύσ ό ςτην περαιτϋρω παραπομπό. 

 Η από κοινού δημιουργύα του Ατομικού Φακέλου του/τησ μαθητή/τριασ με όλα 
τα δεδομϋνα που αναφϋρονται ςτουσ προηγούμενουσ ϊξονεσ, τισ εργαςύεσ και 
τα φύλλα αξιολόγηςησ,  τα πορύςματα από τισ ςυναντόςεισ αξιολόγηςησ και 
τα ςχόλια από ςυνεργαςύεσ, ώςτε να καταγρϊφεται η πρόοδοσ του μαθητό 
και του προγρϊμματοσ. 

Άξονεσ οργάνωςησ δραςτηριοτήτων τησ Ε.Δ.Ε.Α.Υ 
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Η διαςύνδεςη τησ ΕΔΕΑΥ με το ΚΕΣΥ ϋχει ωσ εξόσ: 

  Η ΕΔΕΑΥ  μπορεύ να παραπϋμψει ςτο αρμόδιο ΚΕΣΥ μαθητό/τρια εϊν, παρϊ 

την εφαρμογό ατομικού βραχυχρόνιου προγρϊμματοσ υποςτόριξησ ςτο 
ςχολεύο, κρύνει ότι χρόζει περαιτϋρω αξιολόγηςησ. 

 Στην περύπτωςη που υποβϊλλεται αύτημα του γονϋα ό κηδεμόνα προσ το 

Κ.Ε.Σ.Υ. , δια μϋςου του ςχολεύου, το Κ.Ε.Σ.Υ. ςυνεργϊζεται με το ςχολεύο και  

μπορεύ, εφόςον το κρύνει ςκόπιμο, να ζητϊ τη γνώμη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

 . 

Διαςύνδεςη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με το Κ.Ε.Σ.Υ. 
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Το Βραχυχρόνιο Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιςτημονικήσ και Διαφοροποιημένησ 
Υποςτήριξησ βαςίζεται ςτην αξιοπούηςη των δεδομϋνων τησ διαγνωςτικόσ 
αξιολόγηςησ.  
 
Το πρόγραμμα περιλαμβϊνει: 
 
Το εύδοσ τησ εκπαιδευτικόσ ανϊγκησ (π.χ. ανϊγνωςη, γραφό, μαθηματικϊ, 
κοινωνικό ςυμπεριφορϊ, κϊ.) 
Τουσ ςτόχουσ  (βραχυπρόθεςμουσ/μακροπρόθεςμουσ), 
Τη ςυνϊφεια με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα τησ τϊξησ 
Τισ παρεμβϊςεισ/δραςτηριότητεσ που υλοποιούνται ςτην τϊξη, ςτην οικογϋνεια 
ό γενικότερα ςτη ςχολικό κοινότητα, με ςκοπό την επύτευξη των ςτόχων που 
αρχικϊ τύθενται ό διαμορφώνονται ςτη ςυνϋχεια. 
 
Το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα, κατά την εφαρμογή του, μπορεί να 
αναπροςαρμόζεται, ανάλογα με την ανταπόκριςη του/τησ μαθητή/τριασ 
(διαμορφωτική αξιολόγηςη). 
 
 
  
 

 

Το Βραχυχρόνιο Ατομικό Προγρϊμματοσ Διεπιςτημονικόσ και Διαφοροποιημϋνησ 
Υποςτόριξησ 
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Ο φάκελοσ του μαθητή που  
παραπέμπεται ςτο ΚΕΣΥ 

 
 

Εφόςον ϋχει εφαρμοςτεύ τριμηνιαύο Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα και δεν ϋχει τα 
αναμενόμενα αποτελϋςματα, η ΕΔΕΑΥ, όπωσ προαναφϋραμε, μπορεύ να παραπϋμψει 
το παιδύ για περαιτϋρω αξιολόγηςη ςτο ΚΕΣΥ. 

Ο φάκελοσ του μαθητή ή τησ μαθήτριασ που παραπέμπεται ςτο ΚΕΣΥ από την ΕΔΕΑΥ 
θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει: 

1. Την αίτηςη των γονέων προσ το ΚΕΣΥ (δια μέςου του ςχολείου-χωρίσ την οποία 
δεν ξεκινά η διαδικαςία αξιολόγηςησ). 

2.  Το Βραχυχρόνιο Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιςτημονικήσ και Διαφοροποιημένησ 
Υποςτήριξησ που ϋχει εφαρμοςτεύ/ςυνταχθεύ από την  ΕΔΕΑΥ. 

3. Την τεκμηριωμένη ειςήγηςη του ςυλλόγου Διδαςκόντων από την οποία θα 
προκύπτουν οι υποςτηρικτικέσ παρεμβάςεισ που έγιναν από το ςχολείο, την 
ΕΔΕΑΥ, τουσ ςυντονιςτέσ εκπαιδευτικού έργου (γενικήσ εκπαίδευςησ ειδικήσ 
ενταξιακήσ εκπαίδευςησ) και τα αποτελέςματα των παρεμβάςεων  αυτών. 

4. Τισ εκθέςεισ των μελών τησ ΕΔΕΑΥ 
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 Οδηγοί Διαφοροποίηςησ τησ διδαςκαλίασ  ςτο: 
http://ed.prosvasimo.gr/educational-material/odhgoi-diaforopoihshs-159 
 
 Οδηγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΠ, ςτο:  
 http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi-gia-sdey-edeay-eep 

 
• Ιςτοςελίδα του 2ου ΚΕΣΥ :  
        http://2kesy-v.thess.sch.gr 
 
 ΦΕΚ 315/12-2-2014΄΄ Νόμιμη ςύςταςη των ΕΔΕΑΥ και καθοριςμόσ των ιδιαύτερων 

καθηκόντων των μελών και ςυντονιςτών αυτών»  
                                                                
 Ο ν. 4547/12-6-2018 «Αναδιοργϊνωςη των δομών υποςτόριξησ τησ 

πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ  και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Χρήςιμεσ πηγέσ 
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