
  

Ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των 

μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες . Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε 

Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 

Εκπαίδευσης (ΣΔΕΥ). Ο θεσμός της ΕΔΕΑΥ. 

 

 

 
 
 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΕ 

 



 

 

Η Εκπαίδευση ως Ανθρώπινο Δικαίωμα  
• 1948 *Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

άρθρο 26, ΟΗΕ (A/RES/217, 10 Δεκεμβρίου 1948):«Καθένας έχει 

δικαίωμα στην εκπαίδευση».  

• Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του παιδιού ΟΗΕ 1956 

• Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των πνευματικά καθυστερημένων 

ατόμων ΟΗΕ 1971 

• Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των αναπήρων ατόμων ΟΗΕ 1975 

• 1989 *Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού  ΟΗΕ (art. 23, 

28, 29) 

• 1990 World Declaration on Education For All, Thailand 

• 1993 ΟΗΕ Πρότυποι κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για 

τα Άτομα με Αναπηρίες (Rule 6) 

• 1994 Η διακήρυξη της Σαλαμάνκα και το πλαίσιο δράσης για την 

ειδική εκπαίδευση (Unesco, Access and Quality). 

• 2000 World Declaration on Education For All, Dakar 

• 2000 Millennium Development Goal 2 Universal Primary Education 

by 2015 

• 2006 *Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

(Article 24) 



    

 

Διεθνείς Συμβάσεις  
     

• Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΟΗΕ 

1989. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 

1992 (ν.2101/92). 

 

 

 

• Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες, ΟΗΕ 2006 (Επικύρωση ν. 4074/2012).  



Πορεία προς τη Συμπερίληψη 

• Κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη δεκαετία 

του 1960.  

• Αλλαγή των αντιλήψεων για τα άτομα με 

αναπηρία στην ευρύτερη κοινωνία.  

• Έλλειψη ερευνητικών δεδομένων που 

τεκμηριώνουν την αξία της εκπαίδευσης σε 

ειδικά σχολεία.   

• Εστίαση στις ομοιότητες μεταξύ των 

παιδιών με αναπηρίες με τα άλλα παιδιά 

παρά στις διαφορές. 

 



 

Η Σύμβαση  για τα δικαιώματα των αναπήρων και ο 

Ορισμός της Αναπηρίας 

 

Άρθρο 1. 

     

 Τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν εκείνα που 

έχουν μακροχρόνια σωματικές, διανοητικές, 

πνευματικές ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες, που, σε 

αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να 

παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους 

άλλους. 

 



Η Σύμβαση και Ορισμός της Αναπηρίας 

 

Άρθρο 2 

     «διακρίσεις βάσει της αναπηρίας» 

 

     σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή 

περιορισμό βάσει της αναπηρίας, η οποία έχει ως 

σκοπό ή επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την 

αναγνώριση, απόλαυση ή  άσκηση, σε ίση βάση με 

τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, 

οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή 

οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις 

μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της 

άρνησης παροχής εύλογης προσαρμογής. 



Άρθρο 3 

Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: 

  ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και 

της ανεξαρτησίας των ατόμων 

  η μη διάκριση 

 η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην 

κοινωνία,  

 ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με 

αναπηρίες ως τμήματος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και 

της ανθρωπότητας 

 η ισότητα ευκαιριών  

 η προσβασιμότητα  

 η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

 ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με 

αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με 

αναπηρίες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους 

 



 

 

Άρθρο 24 Εκπαίδευση 

 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα 

των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Με 

σκοπό την άσκηση του δικαιώματος αυτού, χωρίς 

διακρίσεις και βάσει των ίσων ευκαιριών, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης, σε όλα τα επίπεδα 

και δια βίου μάθηση ... 

 



Τα άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από το 

γενικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει της αναπηρίας , τα 

παιδιά με αναπηρίες δεν αποκλείονται από την 

ελεύθερη και υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

ή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βάσει της 

αναπηρίας,  

  Τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

σε μια ενιαία, ποιοτική και ελεύθερη πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση με τους 

άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν,  

  Παρέχονται αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα 

υποστήριξης, σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την 

ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με το 

στόχο της πλήρους ενσωμάτωσης.  

 



Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, 

συμπεριλαμβανόμενης και 

 

Της διευκόλυνσης της εκμάθησης της BRAILLE, 

εναλλακτικής γραφής, βελτιωμένων και εναλλακτικών 

τρόπων, μέσων και μορφών δεξιοτήτων επικοινωνίας, 

προσανατολισμού και κινητικότητας και της 

διευκόλυνσης της υποστήριξης και παροχής 

συμβουλών σε συνομηλίκους,  

 

β. Της διευκόλυνσης της εκμάθησης της νοηματικής 

γλώσσας και της προαγωγής της γλωσσικής 

ταυτότητας της κοινότητας των κωφών, 

 



Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, 

συμπεριλαμβανόμενης και 

  Της διασφάλισης ότι η εκπαίδευση των προσώπων και 

ιδιαίτερα των παιδιών, που είναι τυφλά, κωφά ή τυφλά και 

κωφά, διεξάγεται με τις πιο κατάλληλες γλώσσες, τρόπους και 

μέσα επικοινωνίας για το συγκεκριμένο άτομο και σε 

περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική 

ανάπτυξη.  

 Τα συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, 

προκειμένου να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, 

συμπεριλαμβανομένων και των δασκάλων με αναπηρίες, 

που κατέχουν τα τυπικά προσόντα στη νοηματική γλώσσα και/ 

ή στη BRAILLE και να εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες και το 

προσωπικό που απασχολούνται σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης.  



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

• η Σύμβαση του ΟΗΕ αποτελεί μια ζωτική νέα συνθήκη 
και διακρατική συμφωνία για λήψη μέτρων για 
προώθηση των δικαιωμάτων και των ευκαιριών για τα 
ΑΜΕΑ 

• επιδιώκει να ενδυναμώσει  τα άτομα με αναπηρία για 
να αποκτήσουν αυτονομία στη ζωή και ένταξη και 
συμπερίληψη σε όλες τις πτυχές  και διαστάσεις της 
κοινωνίας.  

• η Σύμβαση απαιτεί την ανάπτυξη ενός συστήματος 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για όλους  

• η Συμπερίληψη είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία και 
υπό διαμόρφωση προσέγγιση  και το πρακτικό 
περιεχόμενό της εξαρτάται από τα ισχύοντα σε κάθε 
σχολείο και εκπαιδευτική περιοχή και την χώρα 

 

 





ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Ν. 1566/1985, Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 

Ν. 2101/1992, Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού 

 

Ν. 3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με αναπηρία ή 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Ν. 4074/2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρίες... 

 

Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 

Ν. 4186/2013, Άρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής 

 

Υ.Α. 17812/Γ6/2014, Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των 

ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών 



ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Σ Δ Ε Υ  

 

 

Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 

 

«Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ 

μιας ενότητας σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας 

και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμίδας. Οι 

ενότητες αποτελούν αποκεντρωμένες και αδιαβάθμητες 

υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές μονάδες 

που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο 

Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)» 

 

 

 



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 

«Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό: 

α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του 

έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους 

στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

των μαθητών τους 

 

β) την ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με 

αναπηρία στο σχολείο των συνομιλήκων τους και 

 

γ) την υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της 

παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και των 

μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον 

διδασκαλία». 

 



Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

 ΕΔΕΑΥ 
 

Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 

Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης  

που ανήκει σε ΣΔΕΥ λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, ως 

πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική 

αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών 

των μαθητών της και αποτελείται από τα μέλη της 

διεπιστημονικής ομάδας (εκπαιδευτικός ΕΑΕ, 

ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός)  και το διευθυντή 

της σχολικής μονάδας.  Η ΕΔΕΑΥ μπορεί να καλεί και τις 

άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο ΣΔΕΥ 

προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερη άποψη. 

 



Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

 ΕΔΕΑΥ 
 

Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 

Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ο πρόεδρός της 

συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου για τη λήψη 

απόφασης. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ καλείται και ο 

υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο 

φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Η 

ΕΔΕΑΥ, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, μπορεί 

να ζητά την τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου 

των διδασκόντων επί των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων 

και των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή που 

αξιολογείται 

 



Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  και Υποστήριξης 

 ΕΔΕΑΥ 
 

Ν. 4115/2014 Άρθρο 39 

Διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση  

των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών.  

 

Πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για 

μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και 

συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της 

τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.  

 

Συνεργατική διεπιστημονική αντιμετώπιση των 

δυσκολιών του μαθητή 



Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

 ΕΔΕΑΥ 
Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 

 

Παραπομπή του μαθητή που χρειάζεται υποστήριξη 

σε ειδικές δημόσιες εξωσχολικές Υπηρεσίες.  

 

Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις 

προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή 

γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται  με ΙΠΔ ή άλλες 

ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της 

περιοχής της, με κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις 

αρμόδιες δικαστικές Αρχές. 

 

 



Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

 ΕΔΕΑΥ 
Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 

 

Διαμόρφωση προγράμματος  προσχολικής πρώιμης  

παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες 

ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της. 

 

Οργάνωση ειδικών επιμορφωτικών 

προγραμμάτων  για γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι (6) 

ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

οικείου Δήμου.  

 

 

 

 



Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  και Υποστήριξης 

 ΕΔΕΑΥ 
 

Ν. 4115/2014 Άρθρο 39 

 

Παρακολούθηση της εφαρμογής του εξατομικευμένου  

προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) και του 

προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και  

για μαθητές με κατ’ οίκον διδασκαλία.  

 

Συντονισμός και παρακολούθηση των δράσεων 

κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του 

  

Συνεργασία με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου  

και άλλους αρμόδιους Φορείς 



Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  και Υποστήριξης 

 ΕΔΕΑΥ 
 

Ν. 4115/2014 Άρθρο 39 

 

Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη 

μετεγγραφή των μαθητών, τους τελειόφοιτους  με 

αναπηρία, καθώς και τους απόφοιτους με αναπηρία.  

 

Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση  

από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη 

στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή  

συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. 

 

 



Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  και Υποστήριξης 

 ΕΔΕΑΥ 
Ν. 4115/2014 Άρθρο 39 
Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του 

συλλόγου των διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση 

βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές 

παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους 

σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους 

συμβούλους ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου 

της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το  εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του 

μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και 

γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε 

συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που 

φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς 

και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο 

ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της 

οικείας ΕΔΕΑΥ. 



Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης  και Υποστήριξης 

 ΕΔΕΑΥ 
 

 Υ.Α. Αρ. 17812/Γ6 /2014 

 

 Σχεδιάζει και εφαρμόζει κοινές δραστηριότητες για  

μαθητές με αναπηρία που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και 

μαθητές χωρίς αναπηρία που φοιτούν στο γενικό 

σχολείο.  

 

Εφαρμόζει το Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα 

Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης 

Υποστήριξης του μαθητή καθώς και τις οδηγίες ή το 

Εξατομικευμένο  

Πρόγραμμα που προτείνονται από το ΚΕΔΔΥ στην 

περίπτωση που ο μαθητής έχει ήδη γνωμάτευση.  



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΔΕΑΥ 
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Oι ΕΔΕΑΥ αποτελούν ένα νέο καινοτόμο θεσμό του  

εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στηρίζονται στις νέες 

αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς 

Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για την 

εκπαίδευση των παιδιών (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και 

ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 

Α/2012) και έχουν στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση 

του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό 

σχολείο. 
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Οι ΕΔΕΑΥ συγκροτούνται από τον οικείο Διευθυντή 

Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του 

Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ του Σχολικού Δικτύου 

Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στο οποίο ανήκει η 

σχολική μονάδα. Οι ΕΔΕΑΥ λειτουργούν στο πλαίσιο των 

σκοπών του Κέντρου Υποστήριξης και ως πρωτοβάθμια 

όργανα για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε 

κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης. 

Το κάθε μέλος της ΕΔΕΑΥ ασκεί ατομικό έργο στο πλαίσιο 

του διακριτού ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των 

καθηκόντων της ειδικότητάς του. 
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  Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του 

προσωπικού των ΕΔΕΑΥ ακολουθούνται οι διατάξεις 

για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι 

τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε 

εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην 

σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το 

έργο τους στην ΕΔΕΑΥ.  

 

 Η λειτουργία της ΕΔΕΑΥ αποτυπώνεται σε ένα 

ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο 

συστήνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για τις 

Σχολικές Μονάδες οργανωτικές διατάξεις και κατά 

ακολουθία ενός πρωτόκολλου συνεργασίας 
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 Πρωτόκολλο Συνεργασίας για το ωρολόγιο πρόγραμμα  

της ΕΔΕΑΥ:  

α) Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ, κατά την έναρξη της 

σχολικής περιόδου, συγκαλεί Σύλλογο Διδασκόντων 

με θέμα «Ορισμός προτεραιοτήτων στις ανάγκες των 

μαθητών της σχολικής μονάδας που θα εξυπηρετήσει 

η ΕΔΕΑΥ».  

 

β) Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ ενημερώνει  το/τη Σχολικό/ή 

Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης 

που μπορεί να παρίσταται και να συμμετάσχει στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του/της.  
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γ)  Παρουσιάζεται εισήγηση από τους Εκπαιδευτικούς  

     Ειδικής αγωγής και της σχολικής μονάδας η οποία 

έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το σύνολο των 

εκπαιδευτικών.  

 

δ) Καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υποβάλλει ο 

Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ στο Συντονιστή των ΕΔΕΑΥ 

του σχολικού δικτύου.  
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ε) Ο Συντονιστής του ΣΔΕΥ μετά από πρόσκληση, 

καλεί τους Προέδρους των ΕΔΕΑΥ όλων των 

σχολικών μονάδων του ΣΔΕΥ και συνεδριάζουν στην 

αρχή του σχολικού έτους και τουλάχιστον μια φορά 

κάθε τρίμηνο, με θέμα τον προγραμμματισμό, τη 

συνεργασία, το συντονισμό και την κριτική αποτίμηση 

της προόδου υλοποίησης των σκοπών τους.  

 

στ) Στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζεται το ετήσιο 

πρόγραμμα κάθε ΕΔΕΑΥ και διαμορφώνεται το 

τριμηνιαίο σχέδιο δράσης υλοποίησής του. 
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Τρόπος λειτουργίας των Ε.Δ.Ε.Α.Υ  

 

1. Το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και τα στελέχη  

διοίκησης και εποπτείας των σχολικών μονάδων 

δραστηριοποιούνται ως:  

 

α. Μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής  

Μονάδας στην οποία υπηρετούν. 

 

β. Μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας ΕΔΕΑΥ. 
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     Τα μέλη ΕΕΠ, ως μέλη του συλλογικού διοικητικού 

οργάνου της σχολικής μονάδας, συμμετέχουν σε 

τακτές ή έκτακτες συνεδριάσεις υπό την προεδρία του 

διευθυντή της ΣΜΕΑΕ από την οποία συντονίζονται, 

προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα 

προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της ΣΜΕΑΕ, 

να αναζητηθούν και εφαρμοστούν τρόποι και μέτρα 

για την κάλυψη των ειδικών αναγκών της ΣΜΕΑΕ και 

της Σχολικής Δίκτυος στην οποία 

δραστηριοποιούνται.  
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    Τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας συμμετέχουν σε 

καθορισμένες από το ωρολόγιο πρόγραμμα 

λειτουργίας τους, συνεδριάσεις για την εφαρμογή 

των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων (σύσταση του 

Ατομικού Τριμηνιαίου Προγράμματος 

Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, 

αξιολογικές διαδικασίες, λήψη αποφάσεων). Η 

συχνότητα των συνεδριάσεων αυτών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 1/4 του συνολικού χρόνου του 

ωρολογίου προγράμματος.  
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     Το ωράριο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ακολουθεί το 

ωράριο λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας στην 

οποία προσφέρει υπηρεσίες. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, τα μέλη του ΕΕΠ θα μπορούν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και απογευματινές 

ώρες για υποστήριξη της απόφαση που θα 

αποτυπώνεται στο Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα 

Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης. 

Σε κάθε περίπτωση δεν παραβιάζεται το 

προβλεπόμενο εργασιακό ωράριο. 
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 Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις της 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. 

Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας 

των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

τους. 

 

 Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται διεπιστημονικά      

και υπό την αιγίδα του Προέδρου της ΕΔΕΑΥ, ο 

οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4115/2013 

δεν έχει δικαίωμα ψήφου. 
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 Παραπομπή στα ΚΕΔΔΥ στην περίπτωση που κρίνεται 

αναγκαία η διαφοροδιάγνωση του μαθητή.  

α) μαθητές του σχολείου οι οποίοι συνεχίζουν, παρά  

     την υποστήριξη στο σχολείο τους να έχουν 

δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο 

σχολικό περιβάλλον,  

β) μαθητές με γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ οι οποίοι 

διαπιστώνεται από την ΕΔΕΑΥ, ότι έχουν ανάγκες για 

τις οποίες δεν διαθέτει το σχολείο εναλλακτικούς 

τρόπους υποστήριξης και τεκμηριώνεται ότι προς 

όφελος του μαθητή η γνωμάτευση χρειάζεται 

αναθεώρηση και τροποποίηση.   
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Όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  
1. Συνεργάζονται με το προσωπικό του σχολείου για την 

εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την προώθηση 

του εκπαιδευτικού έργου συνολικά.  

 

2. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο 

των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, 

όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης, στο χώρο προαυλισμού αλλά 

και στις προγραμματισμένες εξωσχολικές δραστηριότητες 

της σχολικής μονάδας. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν 

υποκαθιστούν τους εκπαιδευτικούς – υπεύθυνους 

της τάξης.  
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Όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  

 

3. Ενημερώνουν συστηματικά τον ατομικό φάκελο του 

κάθε μαθητή και σε προγραμματισμένες συνεργασίες 

ανταλλάσσουν απόψεις με το λοιπό εκπαιδευτικό και 

ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, 

τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το 

επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις 

 

4. Υποβάλλουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των 

δραστηριοτήτων κατόπιν του αποτελέσματος του 

πρωτοκόλλου συνεργασίας . 
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Όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ 

 
5. Μετέχουν υποχρεωτικά σε όλες τις προγραμματισμένες 

εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας.  

 

6. Τα μέλη ΕΕΠ μετέχουν, όποτε τους καλεί ο Συντονιστής και 

Διευθυντής του Κέντρου Στήριξης, στις συνεδριάσεις του 

συλλόγου διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ στην οποία 

υπάγονται.  

 

7. Προφυλάσσουν και παραδίδουν στο τέλος του σχολικού έτους 

στο Συντονιστή τον ειδικό εξοπλισμό του έργου το οποίο 

αποτελεί περιουσία του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ. 
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συντονιστή των ΕΔΕΑΥ  

 

 Επιβλέπει και συντονίζει το έργο του προσωπικού των 

ΕΔΕΑΥ εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία κατ΄ 

αρχήν της ΣΜΕΑΕ και στη συνέχεια όλου του σχολικού 

δικτύου με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή 

Εκπαίδευσης 

 Συντονίζει τις ενέργειες των Διευθυντών των Σχολικών 

Μονάδων της Ενότητάς του ώστε να συσταθεί το Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα των ΕΔΕΑΥ.  

 Προσκαλεί και συμπράττει με τους/τις Διευθυντές/ ντριες των 

Σχολικών Μονάδων της Ενότητάς τους αν παραστεί ανάγκη 

για το συντονισμό του έργου των ΕΔΕΑΥ. 
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της ΕΔΕΑΥ  

 

  Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ συντονίζει την διαδικασία της 

συνεδρίασης της ΕΔΕΑΥ.  

 Υποβάλλει για θεώρηση το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ 

στο Συντονιστή με την έναρξη του σχολικού έτους σε τρία 

αντίτυπα και τον ενημερώνει για βασικές αλλαγές και 

τροποποιήσεις του προγράμματος, που ενδεχομένως θα 

προκύψουν κατά την εφαρμογή του.  

 Συνεργάζεται με το Συντονιστή των ΕΔΕΑΥ για την κατάρτιση 

του ωρολόγιου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ.  

 Συνεργάζεται με τον/την Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ, Σχολικό 

Σύμβουλο Γενικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης της 

Μονάδας του σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.  
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της ΕΔΕΑΥ  

 Διευκολύνει και συντονίζει το έργο του/της Εκπαιδευτικού 

ΕΑΕ ώστε να καταρτιστεί μια λειτουργική εισήγηση για τις 

ανάγκες που θα καλύψει η ΕΔΕΑΥ. 

 Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της διεπιστημονικής ομάδας για 

την κατάρτιση του Ατομικού Προγράμματος Διεπιστημονικής 

και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 

σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4115/2013. 

 Εποπτεύει, διευκολύνει, υποστηρίζει το έργο της ΕΔΕΑΥ. 

 Εγκρίνει τις μετακινήσεις, ορίζει τις συναντήσεις με την 

οικογένεια και αποτελεί το πρόσωπο επαφής της ΕΔΕΑΥ για 

τη συνοδεία μαθητή ή οικογένειας σε άλλο φορέα.  

 Τηρεί το αρχείο της ΕΔΕΑΥ στο γραφείο του.  
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της ΕΔΕΑΥ  

 

 Υπογράφει και σφραγίζει το Ατομικό Πρόγραμμα 

Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης και τα 

παραπεμπτικά έντυπα της ΕΔΕΑΥ.  

 Τηρεί το παρουσιολόγιο του προσωπικού της ΕΔΕΑΥ.  

 Συνεργάζεται με τον/την Προϊστάμενο του οικείου ΚΕΔΔΥ, 

όπου κριθεί απαραίτητο.  

 Υποβάλλει στο Συντονιστή με τη λήξη του σχολικού έτους, 

την ετήσια έκθεση λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ η οποία 

παραμένει στο αρχείο της ΣΜΕΑΕ.  
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ 

 Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ της προσχολικής ή τηςπρωτοβάθμιας 

ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέλος της ΕΔΕΑΥ, πέραν των 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως εκπαιδευτικού 

ΕΑΕ, έχει στο σχολείο και ρόλο συμβουλευτικής υποστήριξης 

για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και για θέματα 

εξατομίκευσης και προσαρμογής της μορφής διδασκαλίας στις 

ανάγκες του μαθητή με αναπηρία. 

 Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ, πέραν των καθηκόντων 

του όπως ορίζονται από το Καθηκοντολόγιο (Υ.Α. 27922/Γ6, 

ΦΕΚ 449/2007/Β), έχει την αρμοδιότητα να υποστηρίζει με 

τις υπηρεσίες του την ΕΔΕΑΥ ως μέλος της 

διεπιστημονικής ομάδας. 
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ 

 

 

 Εισηγείται στην ΕΔΕΑΥ θέματα εναλλακτικών διδακτικών 

προσεγγίσεων στην τάξη και ειδικής εξατομικευμένης 

υποστήριξης ΕΑΕ (π.χ. προσαρμογή ή εμπλουτισμό του 

διδακτέου προγράμματος, οργάνωσης της διδασκαλίας στην 

τάξη, ειδικού εξοπλισμού και βοηθημάτων, διαχείρισης της 

τάξης, τρόπου αξιολόγησης του μαθητή) ή σχεδιασμού 

προγράμματος διαφοροποιημένης διδασκαλίας για 

διευκόλυνση ή ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης και 

της συμμετοχής του μαθητή στις σχολικές δραστηριότητες.  
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ 

 Προκειμένου να εισηγηθεί την ένταξη μαθητών στο 

πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ λαμβάνει υπόψη:  

 

•  τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών αναγκών  

•  τη λειτουργία του Τ.Ε.  

• την ανάγκη για εξατομικευμένη υποστήριξη στους 

κοινωνικούς και συναισθηματικούς τομείς της 

προόδου του μαθητή,  

•  την ανάγκη για παρέμβαση σε θέματα συγκρούσεων 

και σε κατάσταση κρίσης στη σχολική μονάδα.  
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ 

 

 Διενεργεί την εκπαιδευτική αξιολόγηση σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. 

Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης του 

μαθητή στη συγκέντρωση στοιχείων για τα 

μαθησιακά κενά του μαθητή και το εκπαιδευτικό 

ιστορικό, τις δυσκολίες κατά τη διδασκαλία ή τη 

μάθηση. 
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Καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ 

 

 Συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και 

παρέχει όλη την αναγκαία υποστήριξη σε 

εκπαιδευτικό υλικό ώστε να εφαρμόζεται το Ατομικό 

Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και 

Διαφοροποιημένης Υποστήριξης του μαθητή.  

 Μεριμνά για την τακτική ενημέρωση του ατομικού 

φακέλου του κάθε μαθητή με τις εργασίες του, τις 

δοκιμασίες και τα φύλλα αξιολόγησης, ο οποίος 

φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του 

διευθυντή του σχολείου.  
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Διαδικασία συνεδρίασης της ΕΔΕΑΥ  

 

 Η ΕΔΕΑΥ συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του/της 

Προέδρου.  

 Τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα και καταρτίζεται από 

κοινού το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και 

Διαφοροποιημένης Υποστήριξης, συμπληρώνοντας τα 

πεδία της επισυναπτόμενης φόρμας.  

 

 Σε κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΔΕΑΥ 

εφόσον κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή, μπορεί να 

αξιοποιηθεί επικουρικά οποιοδήποτε μέλος ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ, 

ή ΚΕΔΔΥ. Την πρόσκληση στα ανωτέρω πρόσωπα απευθύνει 

ο Πρόεδρος της επιτροπής. 
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Διαδικασία συνεδρίασης της ΕΔΕΑΥ  

 Οι αποφάσεις της επιτροπής που αφορούν αποκλειστικά 

διαδικαστικά διοικητικά θέματα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 

και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του 

Προέδρου.  

 Όλες οι εισηγήσεις τεκμηριώνονται επιστημονικά από τα μέλη 

της ΕΔΕΑΥ αλλά σε περίπτωση που υπάρχει διχογνωμία 

καλούνται υποχρεωτικά σε κοινή συνεδρίαση ο/η Σχολικός 

Σύμβουλος ΕΑΕ και ο/η Διευθυντής/ντρια του Κέντρου 

Στήριξης και η απόφαση πλέον λαμβάνεται χωρίς τη 

συμμετοχή του Προέδρου κατά πλειοψηφία 

 Σε περίπτωση απουσίας μέλους Επιτροπής τα υπόλοιπα 

ασκούν κανονικά όλα τα καθήκοντα που απορρέουν από τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής χωρίς να λαμβάνουν αποφάσεις.  



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΔΕΑΥ 

Υ.Α. Αρ. 17812/Γ6 /2014 

 
Διαδικασία συνεδρίασης της ΕΔΕΑΥ  

 

 Με ευθύνη του Προέδρου της ΕΔΕΑΥ συγκαλούνται οι 

απαραίτητες συναντήσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών 

της, των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και τους γονείς 

ανάλογα τις ανάγκες και ορίζεται ο χρόνος, ο σκοπός και ο 

χώρος συνεργασίας.  

 Καθ’ όλη τη διαδικασία πρέπει να διασφαλίζονται και να 

τηρούνται οι αρχές δεοντολογίας που διέπουν τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα η αρχή του 

απορρήτου και του σεβασμού της προσωπικότητας των 

εμπλεκομένων. 
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Διαδικασία συνεδρίασης της ΕΔΕΑΥ  

 Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης 

Υποστήριξης:  

• Καταρτίζεται από την ΕΔΕΑΥ και υπογράφεται – σφραγίζεται 

από τον Πρόεδρό της. Υπογράφεται και από όλα τα μέλη 

της ΕΔΕΑΥ και τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. 

• Η συνολική διαδικασία, από τις διαγνωστικές αξιολογήσεις ως 

την κατάρτιση του Ατομικού Προγράμματος και την υπογραφή 

του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 δίωρα. 

• Εκδίδεται με το λογότυπο της Σχολικής Μονάδας και αποτελεί 

επίσημο έγγραφο του αρχείου της.  

• Εφαρμόζεται από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ και τους εμπλεκόμενους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου.  

 



 

 
ΕΥΧΟΜΑΙ ΠΟΛΛΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

 


