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Άξζξν 39 

Θέκαηα πξσηνβάζκηαο  

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(Παξάγξαθνη πνπ αθνξνύλ ηελ Εηδηθή αγσγή θαη Εθπαίδεπζε) 

 

4. α) Σην πξώην εδάθην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3699/2008 (Α΄199) ε θξάζε «Εηδηθή 

Δηαγλσζηηθή Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο (ΕΔΕΑ)» αληηθαζίζηαηαη από ηε θξάζε «Επηηξνπή  

Δηαγλσζηηθήο Εθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο θαη Υπνζηήξημεο (ΕΔΕΑΥ)». 

β) Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3699/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«2.α) Οη ΣΜΕΑΕ απνηεινύλ θαη Κέληξα Υπνζηήξημεο ΕΑΕ κηαο ελόηεηαο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ ηεο γεληθήο δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, αλεμαξηήηνπ βαζκίδαο. Οη 

ελόηεηεο απνηεινύλ θαη απνθεληξσκέλεο αδηαβάζκεηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο ΕΑΕ θαη 

νη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ηηο ζπλζέηνπλ ζπληζηνύλ Σρνιηθό Δίθηπν Εθπαίδεπζεο θαη 

Υπνζηήξημεο (ΣΔΕΥ). 

β) Τα ΣΔΕΥ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε α΄ ζπληζηώληαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ 

πεξηθεξεηαθνύ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, πνπ δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Κάζε ΣΔΕΥ έρεη ζθνπό: α) ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ην ζπληνληζκό 

ηνπ έξγνπ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπο ζηελ αληαπόθξηζε ζηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπο, β) ζηελ έληαμε θαη ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηώλ κε 

αλαπεξία ζην ζρνιείν ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη γ) ζηελ ππνζηήξημε ησλ Τκεκάησλ 

Έληαμεο (ΤΕ), ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο – ζπλεθπαίδεπζεο θαη ησλ καζεηώλ ηνπο νπνίνπο 

εθαξκόδεηαη θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία.  

γ) Σε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλήθεη ζε ΣΔΕΥ ιεηηνπξγεί 

ΕΔΕΑΥ, σο πξσηνβάζκην όξγαλν γηα ηε δηαγλσζηηθή εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ ηεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε 

απόθαζε ηνπνηθείνπ δηεπζπληή εθπαίδεπζεο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

Κέληξνπ Υπνζηήξημεο ΕΑΕ ηεο ΣΔΕΥ ζηελ νπνία αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα, θαη 

απνηειείηαη από ηα αθόινπζα κέιε: 

αα) ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, σο πξνέδξνπ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ην λόκηκν 

αλαπιεξσηή ηνπ ζηα θαζήθνληά ηνπ σο δηεπζπληή, 

ββ) έλαλ (1) εθπαηδεπηηθό ηεο πξνζρνιηθήο ή ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 3699/2008 πνπ ππεξεηεί ζε ΤΕ ή ζηελ 

παξάιιειε ζηήξημε – ζπλεθπαίδεπζε ή ζην Κέληξν Υπνζηήξημεο ΕΑΕ ηνπ ΣΔΕΥ ζην νπνίν 

εληάζζεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα, ή αληίζηνηρσλ θιάδσλ ΕΑΕ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 19 

παξ. 1 ηνπ λ. 3699/2008,  

γγ) έλαλ (1) ςπρνιόγν ηνπ θιάδνπ ΠΕ23 πνπ ππεξεηεί ζην Κέληξν Υπνζηήξημεο ΕΑΕ ηνπ 

ΣΔΕΥ ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα θαη  

δδ) έλαλ (1) θνηλσληθό ιεηηνπξγό ηνπ θιάδνπ ΠΕ30 πνπ ππεξεηεί ζην Κέληξν Υπνζηήξημεο 

ΕΑΕ ηνπ ΣΔΕΥ ζην νπνίν εληάζζεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

δ) Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΕΔΕΑΥ ν πξόεδξόο ηεο ζπκκεηέρεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ γηα ηε 

ιήςε απόθαζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξνύζεο. Σηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο ΕΔΕΑΥ θαιείηαη θαη ν ππεύζπλνο εθπαηδεπηηθόο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν 

θνηηά ν καζεηήο πνπ έρεη αλάγθε ππνζηήξημεο. Η ΕΔΕΑΥ, πξηλ ηε ιήςε νπνηαζδήπνηε 

απόθαζεο, κπνξεί λα δεηά ηελ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηνπ ζπιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ επί 

ησλ καζεζηαθώλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπ καζεηή πνπ 

αμηνινγείηαη. Σε πεξηπηώζεηο πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ε ΕΔΕΑΥ, αλάινγα κε ηελ 
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πεξίπησζε ηνπ καζεηή πνπ έρεη αλάγθε ππνζηήξημεο, κπνξεί λα θαιεί, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθώζεη θαιύηεξε άπνςε γηα ηελ εμεηαδόκελε ππόζεζε, κέιε από ηηο άιιεο εηδηθόηεηεο 

ΕΕΠ πνπ ππεξεηνύλ ζην νηθείν Κέληξν Υπνζηήξημεο ΕΑΕ ηνπ ΣΔΕΥ. Γξακκαηέαο νξίδεηαη 

ν γξακκαηέαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ειιείςεη απηνύ εθπαηδεπηηθόο πνπ ππεξεηεί ζε 

απηή. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΕΔΕΑΥ δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηα 

κέιε ηεο. 

ε) Η ΕΔΕΑΥ έρεη, κεηαμύ άιισλ, ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο:  

αα) Δηελεξγεί δηαγλσζηηθή εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε ησλ εκπνδίσλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ. 

ββ) Δηακνξθώλεη πξόγξακκα δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε δηαπηζησκέλε 

δπζθνιία κάζεζεο ή θαη ζπκπεξηθνξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο ζηελ 

νπνία θνηηά ν καζεηήο.  

γγ) Πξαγκαηνπνηεί ζπλεξγαηηθή δηεπηζηεκνληθή αληηκέησπε ησλ δπζθνιηώλ ηνπ καζεηή 

κέζα ζηε γεληθή ζρνιηθή ηάμε ηνπ κε ηα κέζα θαη ηνπο πόξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζην 

ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλόηεηα γηα επηπξόζζεηεο παξεκβάζεηο θαη παξαπέκπεη 

καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε από εηδηθέο δεκόζηεο εμσζρνιηθέο Υπεξεζίεο. Σε 

πεξίπησζε πνπ πξνθύπηνπλ ζαθείο ελδείμεηο πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ή παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο ή γνλετθήο παξακέιεζεο ζπλεξγάδεηαη κε ΙΠΔ ή άιιεο ηαηξηθέο ή ςπρνινγηθέο 

δεκόζηεο Υπεξεζίεο ηεο πεξηνρήο ηεο, κε θνηλσληθέο Υπεξεζίεο θαη κε ηηο αξκόδηεο 

δηθαζηηθέο Αξρέο. 

δδ) Δηακνξθώλεη πξνγξάκκαηα πξνζρνιηθήο πξώηκεο παξέκβαζεο ζε ζπλεξγαζία κε 

παηδηαηξηθέο ππεξεζίεο ή ΙΠΔ ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο ηεο θαη νξγαλώλεη εηδηθά 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα γνλείο κε παηδηά ειηθίαο έσο έμη (6) εηώλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Δήκνπ.  

εε) Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο (ΕΠΕ) 

γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ ηεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ππνζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη γηα καζεηέο κε θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία. 

ζηζη) Σπληνλίδεη θαη παξαθνινπζεί ηηο δξάζεηο θνηλσληθήο ζηήξημεο ηνπ καζεηή θαη ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο Υπεξεζίεο ηνπ Δήκνπ θαη άιινπο 

αξκόδηνπο Φνξείο.  

δδ) Υπνζηεξίδεη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαηά ηε κεηεγγξαθή ησλ καζεηώλ, ηνπο ηειεηόθνηηνπο 

κε αλαπεξία, θαζώο θαη ηνπο απόθνηηνπο κε αλαπεξία. 

εε) Παξαπέκπεη καζεηέο πνπ ρξεηάδνληαη γλσκάηεπζε από ην ΚΕΔΔΥ όηαλ ζπλερίδνπλ, 

παξά ηελ ππνζηήξημε ζην ζρνιείν ηνπο, λα έρνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο ή ζπκπεξηθνξάο ή 

έληαμεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Γηα ηελ παξαπνκπή απαηηείηαη ε ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε  

ηνπ ζπιιόγνπ ησλ δηδαζθόλησλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄. Σηελ 

παξαπεκπηηθή απόθαζε βεβαηώλεηαη όηη έγηλαλ όιεο νη αλαγθαίεο ππνζηεξηθηηθέο 

παξεκβάζεηο από ην ζρνιείν ηνπ καζεηή, ηελ ΕΔΕΑΥ θαη ηνπο ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο ζπκβνύινπο ΕΑΕ θαη ζπλνδεύεηαη από έθζεζε ηνπ 

ςπρνιόγνπ ηεο ΕΔΕΑΥ ζρεηηθά κε ην «εθπαηδεπηηθό – ςπρνινγηθό πξνθίι» ηνπ καζεηή θαη  

ηνπο ηνκείο πεξαηηέξσ δηεξεύλεζεο θαη γλσκάηεπζεο, κε βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. Όιεο νη πεξηπηώζεηο καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζε 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε ΣΔΕΥ, θαζώο θαη ηα ζπλαθή αηηήκαηα ησλ γνλέσλ  

εμεηάδνληαη από ην νηθείν ΚΕΔΔΥ απνθιεηζηηθά θαη κόλν θαηόπηλ παξαπνκπήο ηεο νηθείαο 

ΕΔΕΑΥ. 



ζη) Ο ςπρνιόγνο θαη ν θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο ηεο ΕΔΕΑΥ κπνξνύλ λα θαινύληαη ζην 

ζρνιηθό ζπκβνύιην ησλ γεληθώλ ζρνιείσλ ηνπ νηθείνπ ΣΔΕΥ πξνθεηκέλνπ λα εηζεγεζνύλ 

γηα ζέκαηα έληαμεο καζεηώλ κε αλαπεξία ζην γεληθό ζρνιείν, αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ θαη  

ζρνιηθήο βίαο, ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, θνηλσληθννηθνλνκηθώλ 

πξνβιεκάησλ ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη γηα ζέκαηα αλάπηπμεο εμσζρνιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ ειεπζέξνπ ρξόλνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

δ) Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 

θαζνξίδνληαη νη αξκνδηόηεηεο ησλ ΕΔΕΑΥ θαη εγθξίλεηαη ν θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

πνπ ζπληάζζεηαη από ηε Δηεύζπλζε Εηδηθήο Αγσγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ζην νπνίν ξπζκίδνληαη θαη ηα δεηήκαηα 

λόκηκεο ζύλζεζεο, δηαδηθαζίαο ζύγθιεζεο, ηξόπνπ ζπλεδξηάζεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. 

Οη ΕΔΕΑΥ ιεηηνπξγνύλ κόλν κεηά ηελ έθδνζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ 

πιήξε ζηειέρσζή ηνπο ζύκθσλα κε ηε Δηεζλή Σύκβαζε ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Εζλώλ 

(ΟΗΕ) πνπ θπξώζεθε κε ην λ. 4974/2012 (Α΄88). Με όκνηα απόθαζε εμεηδηθεύεηαη ε 

δηάξζξσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Υπνζηήξημεο ΕΑΕ». 

 


