
Συνδιοργάνωση  1ου  & 2ου  ΚΕΔΑΣΥ Β’ Θεσσαλονίκης  και 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης του 2ου ΠΕΚΕΣ Κ.Μ .  

Σχολ. Έτος 2021-2022 

Σχολικοί Σύμβουλοι:  
1ης, 3ης Περιφέρειας 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
και 
38ης Περιφέρειας 
Προσχολικής Εκπαίδευσης  
Κιλκίς 

2015-      

                     1. Αρμοδιότητες  ΣΔΕΥ- Ε.Δ.Υ. 

 

 

 
                  2. Διασύνδεση Ε.Δ.Υ.-  Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.  



Σχολικοί Σύμβουλοι:  
1ης, 3ης Περιφέρειας 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
και 
38ης Περιφέρειας 
Προσχολικής Εκπαίδευσης  
Κιλκίς 

2015-      

Τι είναι η 

Ε.Δ.Υ.; 

Τι είναι τα 

Σ.Δ.Ε.Υ.; 

 

 Είναι τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), 
τα οποία λειτουργούν με σκοπό: α) τον συντονισμό του έργου 
των σχολικών μονάδων για την ανάπτυξη συνεργατικών 
δράσεων οι οποίες θα ενισχύσουν την ένταξη των μαθητών στη 
σχολική μονάδα φοίτησής τους, β) την υποστήριξη του έργου 
των Τμημάτων Ένταξης, της παράλληλης στήριξης - 
συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται 
κατ’ οίκον διδασκαλία και όπου απαιτείται ειδική αγωγή και 
εκπαίδευση. .  

 

 
 

 

Είναι η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία 
έχει ως σκοπό την ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και 
παιδαγωγικής υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις 
πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

 

  



 

 

 
 Συνεργάζεται : με  τον  Προϊστάμενο  του  ΚΕ .Δ .Α .Σ.Υ.,  

τον  Σύμβουλο  Ειδικής  Αγωγής  και  Ενταξιακής  
Εκπαίδευσης,  τον  Σύμβουλο  Εκπαίδευσης,  ο  οποίος  
έχει  την  παιδαγωγική  ευθύνη  των  σχολικών  μονάδων  
και  τους  Συμβούλους  Εκπαίδευσης  των  μελών  του  
Ε .Ε .Π.  και  τους  προέδρους  των  Ε .Δ .Υ.  

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΔΕΥ  

       Ο Συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ.  



 

 

Προσκαλεί  τους  προέδρους  των  Ε .Δ .Υ  όλων  των  

σχολικών  μονάδων  του  Σ .Δ .Ε .Υ .  σε  συνεδρίαση  με  

θέματα  συζήτησης :   

-Τον  καθορισμό  του  ετήσιου  ωρολογίου  προγράμματος  

και  το  σχέδιο  δράσης  υλοποίησής  της  κάθε  Ε .Δ .Υ  (στην  

πρώτη  συνεδρίαση),   

-  Τον  προγραμματισμό,  τη  συνεργασία,  το  συντονισμό  

λειτουργίας  του  δικτύου  και  την  αποτίμηση  της  

προόδου  υλοποίησης  των  σκοπών  τους .   

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΔΕΥ  

       Ο Συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ.  



 

Συντονίζει  και  στηρίζει  σε  συνεργασία  με τον  

προϊστάμενο  του  ΚΕ .Δ .Α .Σ.Υ .  το  έργο  των  Ε .Δ .Υ   

 

 

Συμβάλλει  στην  οργάνωση  και υλοποίηση  

επιμορφωτικών  προγραμμάτων  ή σεμιναρίων  και 

εν γένει  εκπαιδευτικών  δράσεων  για τους 

εκπαιδευτικούς,  μέλη Ε .Ε .Π .  και Ε .Β .Π, των 

σχολικών  μονάδων  του  δικτύου  υποστήριξης .  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΔΕΥ  

       Ο Συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ.  



 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                         

  

      

 

       Ορίζεται  και  γραμματέας  και  αναπληρωματικά  μέλη  
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΔΥ  

 Εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. του 
Τμήματος Ένταξης ή, αν 
δεν υπάρχει, ένας 
εκπαιδευτικός με 
εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή 
ένας εκπαιδευτικός 
παράλληλης στήριξης - 
συνεκπαίδευσης που 
υπηρετεί στη σχολική 
μονάδα, με τον 
αναπληρωτή του.  

Διευθυντής/τρια 
Προϊστάμενος/η 
(πρόεδρος) 

 Κοινωνικός 
Λειτουργός ΠΕ30 

 Ψυχολόγος ΠΕ23 



 

 

 Συνεργάζεται  με τον Προϊστάμενο  του  ΚΕ .Δ .Α .Σ .Υ . , τον 

Συντονιστή  του  Σ .Δ .Ε .Υ, τον Σύμβουλο  Ειδικής  Αγωγής  

και  Ενταξιακής  Εκπαίδευσης  ή Παιδαγωγικής  

Ευθύνης  ή Ε .Ε .Π . ,  Σύμβουλο  σχολικής  ζωής  της 

σχολικής  μονάδας,   

 

 Συμμετέχει  στις  συνεδριάσεις  (τριμηνιαίες  ή 

έκτακτες)  όποτε  κριθεί  αναγκαίο,  που  συγκαλεί  ο 

συντονιστής  του  Σ .Δ .Ε .Υ  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΔΥ  

       Ο πρόεδρος της ΕΔΥ  



 

 

 

  Διευκολύνει, συντονίζει, εποπτεύει ,  και υποστηρίζει το 

έργο της Ε.Δ.Υ.  

 

 Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. για τη λήψη 

αποφάσεων.  
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                     ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΔΥ                 

       Ο πρόεδρος της ΕΔΥ  



 

 

 Είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του αρχείου της 

Ε.Δ.Υ. και των ατομικών φακέλων των μαθητών.  

 

 Έχει την ευθύνη τήρησης του απουσιολογίου των 

μελών της Ε.Δ.Υ. και ενημερώνει αυθημερόν το οικείο 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τις άδειες, απεργίες και απουσίες των 

μελών Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ.  
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                     ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΔΥ                 

       Ο πρόεδρος της ΕΔΥ  



 

 

 Συμμετέχουν  σε  καθορισμένες  συνεδριάσεις  της  ΕΔΥ  

 

 Συντάσσουν  έκθεση  τελικής  αποτίμησης  του  ετήσιου  

προγραμματισμού  και απολογισμού  της λειτουργίας  

της .  

 

 Σχεδιάζουν  3 τριμηνιαία  Σχέδια  Δράσης .  
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                                    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΥ 

                  Τα μέλη της ΕΔΥ  



 

Τα  σχέδια  δράσης :  

 

  Εντάσσονται  στον σχεδιασμό  και τον προγραμματισμό  

του  εκπαιδευτικού  έργου  της  σχολικής  μονάδας .  

  

- Αξιολογούνται  ως προς  τη συμμετοχή  και τη 

συνεργασία  όλων των μελών  της σχολικής  κοινότητας,  

καθώς  και  ως προς τις  διεργασίες  που  αναπτύχθηκαν  

για  την  εκπλήρωση  των  στόχων  τους .  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΉΣ ΕΔΥ 



 Το Πρωτόκολλο Ενεργειών περιλαμβάνει τα εξής 

βήματα:  

 

 Βήμα 1ο:  Συνεδρίαση με θέμα: «Ορισμός 

προτεραιοτήτων στις ανάγκες των μαθητών της 

σχολικής μονάδας που υποστηρίζει η Ε.Δ.Υ .».  

 

 Βήμα 2ο : Εισήγηση  από τους  Εκπαιδευτικούς  Ειδικής  

Αγωγής  και Εκπαίδευσης  της  σχολικής  μονάδας,  η  

οποία  έχει  καταρτιστεί  σε συνεργασία  με το σύνολο των 

εκπαιδευτικών  και των μελών  του  Ειδικού  

Εκπαιδευτικού  Προσωπικού  (Ε .Ε .Π .) που  υπηρετούν  στη 

σχολική  μονάδα  σχετικά  με  το  παραπάνω  θέμα .  
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          Το Πρωτόκολλο Ενεργειών Της ΕΔΥ   



 

 3ο βήμα: Σύνταξη του πρακτικού με το περιεχόμενο 

της συνεδρίασης, του οποίου αντίγραφο υποβάλλεται 

στον προϊστάμενο ΚΕΔΑΣΥ .  

 

 4ο Βήμα: Σχεδιάζεται με τα μέλη της Ε.Δ.Υ. το 

εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε ετήσια βάση, το 

οποίο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας και 

πρόεδρος της Ε.Δ.Υ. εισηγείται στον Συντονιστή του 

ΣΔΕΥ, και μέσω αυτού υποβάλλεται στον προϊστάμενο 

του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..  
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                             Το Πρωτόκολλο Ενεργειών της ΕΔΥ  
                   



 

 

 

  Την αρχική διερεύνηση και 

εντοπισμό των 

εκπαιδευτικών και 

ψυχοκοινωνικών ή άλλων 

αναγκών του μαθητή  

                     Ο σχεδιασμός του Προγράμματος         
               Διεπιστημονικής Υποστήριξης περιλαμβάνει 

 

Βασικές πληροφορίες του 

μαθητή και των γονέων του 

και το ιστορικό της 

φοίτησής του  

 

Στοιχεία των αξιολογικών 

εκθέσεων/γνωματεύσεων 

του ΚΕΔΑΣΥ ή άλλων 

φορέων που έχουν 

προσκομιστεί  

     

 

 

  

 



 

 Τα βασικά στοιχεία από την έκθεση 

του Κοινωνικού Λειτουργού της Ε.Δ.Υ  

 

   Τα βασικά στοιχεία από την έκθεση 

ψυχολογικής του/της ψυχολόγου της 

Ε.Δ.Υ.  

 

 Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε. )  του μαθητή με 

αναφορά:  

 

-  Στον τομέα ή τομείς παρέμβασης, 

στους μακροπρόθεσμους και 

βραχυπρόθεσμους στόχους ανά τομέα  

 

                Ο σχεδιασμός του Προγράμματος         
        Διεπιστημονικής Υποστήριξης περιλαμβάνει 

 

-  Στις απαραίτητες προσαρμογές και 

διαφοροποιήσεις στο Α.Π, στην 

οργάνωση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος, ανάλογα με τις 

ανάγκες, και το προφίλ του μαθητή .  

 

-  Στις διαφοροποιημένες διδακτικές 

στρατηγικές και τεχνικές, και τις 

εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης  

 

-  Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

 

Την ενδιάμεση διαμορφωτική 

αξιολόγηση  

-Την τελική αξιολόγηση του 

προγράμματος  

 

 

  



Το πρωτόκολλο συνεργασίας και 
επικοινωνίας με τους γονείς και 
κηδεμόνες.  

 

Τα πρόσθετα υποστηρικτικά 
προγράμματα που 
υλοποιούνται για την 
ενδυνάμωση του μαθητή.  

 

Την περιγραφή των δράσεων  

συμβουλευτικής υποστήριξης  

της οικογένειας.  

 

                Ο σχεδιασμός του Προγράμματος         
        Διεπιστημονικής Υποστήριξης περιλαμβάνει 

 

Την ενδιάμεση διαμορφωτική 

αξιολόγηση.  

 

Το χρονολόγιο  ενεργειών και 

παρεχόμενων υπηρεσιών 

των μελών της Ε.Δ.Υ.  

 

  Την τελική αξιολόγηση του 

προγράμματος η οποία θα 

περιλαμβάνει την τελική 

πρόταση της ΕΔΥ.  

 



 

Το  πρωτόκολλο  συνεργασίας  καθορίζει  τις  προσδοκίες  
και  τους  στόχους  των  μελών  της  Ε.Δ .Υ.  και  της  σχολικής  
μονάδας  για  ουσιαστική  και  από  κοινού  δέσμευση  και  
συνεργασία  με  τους  γονείς  και  κηδεμόνες  των  μαθητών  
και  περιγράφει  τους  όρους  και  τη  διαδικασία  
υλοποίησης  των  συγκεκριμένων  δράσεων  για  την  
επίτευξη  στο  μέγιστο  δυνατό  βαθμό  του  σκοπού  τους .  

 

Παραδίδεται  σε  αντίγραφο  το  πρωτόκολλο  στους  γονείς  
ή  κηδεμόνες  των  μαθητών,  στους  οποίους  
απευθύνονται  τα  προγράμματα  υποστήριξης .   

 

 

 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Επικοινωνίας με τους 
γονείς και κηδεμόνες. 
 



 

 

 

Το αντίγραφο του πρακτικού 

της αρχικής ή άλλης σχετικής 

πρότασης του συλλόγου 

διδασκόντων για την 

υποστήριξή του.  

 

          Ο  Ατομικός φάκελος του μαθητή περιλαμβάνει 

 

 

Το πρωτόκολλο συνεργασίας 

και επικοινωνίας με τους 

γονείς και κηδεμόνες  

 

 

 

Το αξιολογικό υλικό των 

μελών της Ε.Δ.Υ.,  



 

- Τις  αξιολογικές  εκθέσεις  των  

εκπαιδευτικών  με  εξειδίκευση  

στην  Ε .Α .Ε .  

- Τις  παιδαγωγικές  εκθέσεις  των  

εκπαιδευτικών  του  μαθητή  του  

τμήματος  φοίτησης  αυτού,   

- Την  έκθεση  κοινωνικού  

ιστορικού  και   

- Την  έκθεση  ψυχολογικής  

εκτίμησης  

- τις  εκθέσεις  άλλων  μελών  του  

Ε .Ε .Π .  που  πιθανόν  

υποστηρίζουν  τον  μαθητή   

 

          Ο  Ατομικός φάκελος του μαθητή περιλαμβάνει 

 

 

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης (ΕΕΠ) και το 

πρόγραμμα διεπιστημονικής 

υποστήριξης του με όλες τις 

επισημάνσεις/τροποποιήσεις και 

γενικά την πορεία του 

προγράμματος.  

 

 

 



.  

   

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της 

Ε.Δ.Υ. όπου είναι 

καταγεγραμμένες οι σχετικές 

υποστηρικτικές ενέργειες και 

υπηρεσίες προς στο μαθητή.  

               
                  Αρχείο ατομικών φακέλων 
 
 

 

 τη δήλωση συναίνεσης των 

γονέων ή κηδεμόνων για την 

περαιτέρω αξιολόγηση και 

την έκδοση σχετικής 

αξιολογικής έκθεσης από το 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  

 

 Την αξιολογική έκθεση από 

το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή τις 

γνωματεύσεις -  διαγνώσεις 

που προσκομίστηκαν από 

τους γονείς ή κηδεμόνες του 

μαθητή από άλλους φορείς, 

εφόσον υπάρχουν.  

 



 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!  

 

Η  διακίνηση  όλων  των εγγράφων  που  αφορούν  τον/την  

μαθητή/τρια  από τη σχολική  μονάδα  γίνεται,  κατόπιν  

αιτήματος  ή  έγγραφης  συναίνεσης  των γονέων  ή 

κηδεμόνων   μόνο υπηρεσιακά  και με  εμπιστευτικό  

πρωτόκολλο .  

                Αρχείο ατομικών φακέλων 
. 
 



 

  Υποβάλλει  στο  ΚΕ .Δ .Α .Σ.Υ . :  

  

 α)  Αντίγραφο  του   πρακτικού  προτεραιοτήτων  

 β) Το εβδομαδιαίο  ωρολόγιο  πρόγραμμα  της Ε .Δ .Υ . σε  

ετήσια  βάση,  μέσω  του  συντονιστή  του  ΣΔΕΥ .  

 

  γ) Την έκθεση  αποτίμησης  και απολογισμού  της 

λειτουργίας  της Ε .Δ .Υ . με τη  λήξη  του  διδακτικού  

έτους,  μέσω  του  συντονιστή  του  ΣΔΕΥ .  
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                     ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ 

       Ο πρόεδρος της ΕΔΥ  



 

 

Υποβάλλει  στον  προϊστάμενο  του  ΚΕ .Δ .Α .Σ .Υ :  

 

1. Το ετήσιο  ωρολόγιο  πρόγραμμα  των Ε .Δ .Υ . του  

Σ .Δ .Ε .Υ .   

 

1. Τις τελικές  εκθέσεις  αποτίμησης  του  ετήσιου  

προγραμματισμού  και του  απολογισμού  της  

λειτουργίας  των  Ε .Δ .Υ .  του  Σ .Δ .Ε .Υ .   

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ  

       Ο Συντονιστής του Σ.Δ.Ε.Υ.  
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 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ 

 

 

 
Η εισήγηση 

παραπομπής στο 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., 

μαθητών/τριών που 

συνεχίζουν, παρά 

την υποστήριξη να 

έχουν δυσκολίες, 

πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την 

παρ. 7 και 8 του 

άρθρου 11 και τις 

παρ. 7 και 8 του 

άρθρου 17 του ν. 

4823/2021 (Α΄ 

136).  

 

 

 

1. Η εισηγητική έκθεση 

με την τεκμηριωμένη 

εισήγηση του συλλόγου 

των διδασκόντων, ότι 

έγιναν όλες οι αναγκαίες 

παρεμβάσεις, με βάση 

το πρόγραμμα 

διεπιστημονικής 

υποστήριξης. 

 

 

 
 

3. Οι εκθέσεις των 

μελών των 

σχετικών 

ειδικοτήτων της 

Ε.Δ.Υ. ως προς το 

εκπαιδευτικό, 

κοινωνικό και 

ψυχολογικό 

προφίλ του 

μαθητή και τους 

τομείς περαιτέρω 

διερεύνησης και 

αξιολόγησης.  

 
 

 

 

2. Η έγγραφη δήλωση 

συναίνεσης των 

γονέων ή κηδεμόνων 

για την αξιολόγηση 

και την έκδοση 

σχετικής αξιολογικής 

έκθεσης από το 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Η δήλωση 

συμπληρώνεται 

σύμφωνα με το 

άρθρο 10, 

παράγραφος 5, 

περίπτωση (η) και 

(ια). 

 

  Για την παραπομπή μαθητή/τριας στο ΚΕΔΑΣΥ αποστέλλονται: 

 


