
Διαδικαςία  εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ - ψυχοκοινωνικισ παρζμβαςθσ και αξιολόγθςθσ 

Διαδικαςία με αίτθμα προσ το Κ.Ε.ΣΥ. 
μζςω ςχολικισ μονάδασ 

 

Βιμα 1ο: Το ςχολείο ι οι γονείσ/κθδεμόνεσ διαπιςτϊνουν 
ότι μακθτισ/τρια παρουςιάηει ενδείξεισ δυςκολιϊν 
μάκθςθσ, οι οποίεσ εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ των ειδικϊν 
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ι άλλεσ ψυχοκοινωνικοφ τφπου 
δυςκολίεσ. Οι ενδείξεισ αναγκϊν ενδζχεται να 
διαπιςτϊνονται και από τθ διερεφνθςθ αναγκϊν που 
διενεργεί το Κ.Ε.Σ.Υ. (Υ.Α. 211076/ΓΔ4, αρθ. 3, παρ. 3). 
Ο εκπαιδευτικόσ που διαπιςτϊνει τισ δυςκολίεσ 
ςυνεργάηεται με τον/τθν εκπαιδευτικό του τμιματοσ 
ζνταξθσ, τον/τθν ψυχολόγο ι κοινωνικό/ι λειτουργό, 
κακϊσ και με τον/τθν υπεφκυνο εκπαιδευτικό του 
τμιματοσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ του τμιματοσ και τον/τθν 
Δ/ντι-ντρια ι Προϊςτάμενο/μζνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ 
(ν.4559/2018,αρκ.23, παρ.1α και με αναλογική εφαρμογή 
ςτη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη). Αν δεν αντιμετωπιςτοφν 
οι δυςκολίεσ ακολουκοφνται διαδοχικά τα επόμενα 
βιματα. 
Σημείωςη: a) Όταν ανακφπτουν «καταςτάςεισ κρίςεων» 
ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ επιλαμβάνεται το Κ.Ε.Σ.Υ. 
(Υ.Α. 211076/ΓΔ4, αρθ.7, παρ. 7).  
 

 

Βιμα 2ο: Ο γονζασ ι ο κθδεμόνασ και ςε κάκε περίπτωςθ 
όποιοσ/α ζχει τθν επιμζλεια του/τθσ μακθτι/τριασ 
απευκφνεται ι καλείται, κατά περίπτωςθ, από τθν 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τθν ομάδα εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ 
μακθτϊν/τριϊν - όπου αυτι ζχει ςυςτακεί - και ςυναινεί 
εγγράφωσ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εκπαιδευτικισ 
αξιολόγθςθσ–υποςτιριξθσ του/τθσ μακθτι/τριασ. Αν ςτο 
ςχολείο υπθρετεί ψυχολόγοσ ι κοινωνικόσ/ι λειτουργόσ 
μπορεί να υποςτθρίηει το ζργο τθσ ομάδασ εκπαιδευτικισ 
υποςτιριξθσ ιδιαίτερα ςε κζματα ςυνεργαςίασ με τουσ 
γονείσ (Υ.Α. 142628/ΓΔ4, αρκ.1, παρ.8). 
β) Σε ολιγοθζςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ, ςτισ οποίεσ δεν ζχει 
ςυςταθεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή ομάδα εκπαιδευτικήσ υποςτήριξησ 
μαθητών/τριών δφναται να υλοποιηθεί το επόμενο βήμα 
(το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρζμβαςησ) με την 
υποςτήριξη του Κ.Ε.Σ.Υ.   
 

 

Βιμα 3ο: Συντάςςεται το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα 
Παρζμβαςθσ διάρκειασ κατ’ ελάχιςτον οκτϊ (8) 
εβδομάδων, με ευκφνθ τθσ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τθσ ομάδασ 
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν/τριϊν, οι οποίεσ 
υποςτθρίηονται από το Κ.Ε.Σ.Υ. Στισ ςυνεδριάςεισ των 
ομάδων εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ καλοφνται οι γονείσ ι 
κθδεμόνεσ των μακθτϊν, κακϊσ και οι ίδιοι οι μακθτζσ, 
όπου αυτό κακίςταται εφικτό, για τθν παροχι απόψεων ςε 
κάκε περίπτωςθ που κρίνεται ςκόπιμο (ν. 4547/2018, άρκ. 
11, παρ.2). Αν ςτο ςχολείο υπθρετεί ψυχολόγοσ και δεν 
ζχει ςυςτακεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όταν κρίνεται αναγκαίο 
ςυμμετζχει ςτον ςχεδιαςμό του Βραχυχρόνιου 
Προγράμματοσ Παρζμβαςθσ (Υ.Α. 142628/ΓΔ4,αρκ. 2, παρ.8). 
 

Διαδικαςία με απευκείασ υποβολι 
αιτιματοσ γονζα ι κθδεμόνα ςτο Κ.Ε.Σ.Υ. 

 

Βιμα 1ο: Γονζασ ι κθδεμόνασ μακθτι/τριασ 
διαπιςτϊνει ότι παρουςιάηει ενδείξεισ 
δυςκολιϊν μάκθςθσ, οι οποίεσ εμπίπτουν 
ςτισ κατθγορίεσ των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν 
αναγκϊν ι άλλεσ δυςκολίεσ ψυχοκοινωνικοφ 
τφπου (Υ.Α. 211076/ΓΔ4, αρθ. 3, παρ. 5). 
 
 

Βιμα 2ο: Οι γονείσ ι οι κθδεμόνεσ και ςε 
κάκε περίπτωςθ όποιοσ/α ζχει τθν επιμζλεια 
απευκφνεται ςτο Κ.Ε.Σ.Υ. κατακζτοντασ 
αίτθμα ατομικισ αξιολόγθςθσ του/τθσ 
μακθτι/τριασ ιδιοχείρωσ ι με ςυςτθμζνθ 
επιςτολι (Υ.Α. 211076/ΓΔ4, αρθ. 3,παρ. 5). 
 
 

Βιμα 3ο: Το Κ.Ε.Σ.Υ. ηθτά από τθ ςχολικι 
μονάδα αντίγραφο Πρακτικοφ τθσ 
ςυνεδρίαςθσ του Συλλόγου Διδαςκόντων, το 
οποίο περιλαμβάνει: 
● Περιγραφικι Παιδαγωγικι Ζκκεςθ (ΠΠΕ) 

ςχετικι με τθ μακθςιακι επίδοςθ και 
ςυμπεριφορά του/τθσ μακθτι/τριασ, τθν 
οποία ειςθγείται ο/θ υπεφκυνοσ/θ 
εκπαιδευτικόσ του τμιματοσ ι/και του 
Τμιματοσ Ζνταξθσ και των μελϊν τθσ 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τθν ομάδα εκπαιδευτικισ 
υποςτιριξθσ μακθτϊν/τριϊν  

● Πικανζσ άλλεσ παρατθριςεισ από το 
ςφνολο των μελϊν του Συλλόγου 
Διδαςκόντων κακϊσ και τα εκπαιδευτικά 
μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν 
αντιμετϊπιςθ των δυςκολιϊν του 
μακθτι/τριασ και τα αποτελζςματα τθσ 
εφαρμογισ αυτϊν (Υ.Α. 211076/ΓΔ4, αρθ. 
3, παρ. 5). 

 
Σημείωςη: Το Πρακτικό και η Περιγραφική 
Παιδαγωγική Ζκθεςη (ΠΠΕ) αποςτζλλεται από 
τισ ςχολικζσ μονάδεσ με εμπιςτευτικό 
πρωτόκολλο ιδιοχείρωσ ή με ςυςτημζνη 
επιςτολή (δεν γίνονται αποδεκτζσ 
τηλεομοιοτυπίεσ ή αποςτολή μζςω 
ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
(ν.2672/1998, αρθ.14,παρ. 6 και Κανονιςμόσ 
Ε.Ε. 2016/679/αρθ 8, παρ. 1 & 2). 
 
 
 
 

 



 

 

Βιμα 4ο: Ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αξιολόγθςθ του μακθτι/τριασ ςτο 
Κ.Ε.Σ.Υ. φςτερα από πρόταςθ τθσ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τθσ ομάδασ 
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν και αίτθςθ των 
γονζων ι κθδεμόνων, όταν κρίνεται ότι ο/θ μακθτισ/τρια 
χριηουν, παρά τθν εφαρμογι Βραχυχρόνιου 
Προγράμματοσ Παρζμβαςθσ ςτο ςχολείο τουσ, περαιτζρω 
αξιολόγθςθσ και ζκδοςθσ -ενδεχομζνωσ- ςχετικισ 
γνωμάτευςθσ (ν. 4547/2018, άρκ. 10, παρ.8α). 
 

 

Βιμα 5ο: Το Κ.Ε.Σ.Υ. ηθτά εγγράφωσ (μζςω θλεκτρονικισ 
αλλθλογραφίασ) από τθ ςχολικι μονάδα αντίγραφα 
πρακτικϊν παιδαγωγικϊν ςυνεδριάςεων του Συλλόγου 
Διδαςκόντων, τα οποία περιλαμβάνουν όλεσ τισ 
υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ που υλοποιικθκαν από τθ 
ςχολικι μονάδα του/τθσ μακθτι/τριασ, τα αποτελζςματα 
των παρεμβάςεων αυτϊν, κακϊσ και το Βραχυχρόνιο 
Πρόγραμμα Παρζμβαςθσ, το οποίο ζχει ςυνταχκεί και 
υλοποιθκεί από τθν Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τθν ομάδα εκπαιδευτικισ 
υποςτιριξθσ μακθτϊν/τριϊν (Υ.Α. 211076/ΓΔ4, αρκ. 3, 
παρ. 5). 
 

Σημείωςη: Το Πρακτικό και το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα 
Παρζμβαςησ αποςτζλλεται από τισ ςχολικζσ μονάδεσ με 
εμπιςτευτικό πρωτόκολλο ιδιοχείρωσ ή με ςυςτημζνη 
επιςτολή (δεν γίνονται αποδεκτζσ τηλεομοιοτυπίεσ ή 
αποςτολή μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 
(ν.2672/1998, αρθ.14, παρ. 6 και  
Κανονιςμόσ Ε.Ε. 2016/679/αρθ. 8, παρ. 1& 2). 
 

 

Βιμα 4ο: Προγραμματίηεται ο χρόνοσ 
ςυνάντθςθσ μελϊν τθσ διεπιςτθμονικισ 
ομάδασ του Κ.Ε.Σ.Υ. καταρχιν με τουσ 
γονείσ ι κθδεμόνεσ του μακθτι/τριασ και 
εφόςον κρίνεται απαραίτθτθ θ ατομικι 
αξιολόγθςθ, με τον ίδιο τον μακθτι/τρια 
(Υ.Α. 211076/ΓΔ4, άρθ. 4, παρ. 1β). 
 
Σθμείωςθ: Σε περίπτωςη μη διαπίςτωςησ 
ικανοφ λόγου ατομικήσ αξιολόγηςησ από το 
Κ.Ε.Σ.Υ, ο/η μαθητήσ/τρια παραπζμπεται 
ςτη ςχολική μονάδα με ςκοπό την 
παρακολοφθηςη τησ εκπαιδευτικήσ και 
ψυχοκοινωνικήσ πορείασ του/τησ (ν. 
4547/2018, άρθ. 11, παρ.2) και την 
ενδεχόμενη υποςτήριξή του/τησ (με 
Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρζμβαςησ) από 
την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικήσ 
υποςτήριξησ μαθητϊν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ζκδοςθ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ – γνωμάτευςθσ 
Εάν κρικεί απαραίτθτθ θ ατομικι αξιολόγθςθ μακθτι/τριασ φςτερα από τισ ςυναντιςεισ των μελϊν τθσ 
διεπιςτθμονικισ ομάδασ του Κ.Ε.Σ.Υ. με τουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ τουσ, τα μζλθ τθσ διεπιςτθμονικισ ομάδασ 
που κα ςυμμετάςχουν ςτθν αξιολόγθςθ, ςυνεδριάηουν μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ και ςυντάςςουν τθ ζκκεςθ 
αξιολόγθςθσ-γνωμάτευςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 5 του ν. 3699/2008, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
με τον ν.4547/2018 αρ.51 (Υ.Α. 211076/ΓΔ4, άρθ.1, παρ.1β και 2). Η ζκκεςθ αξιολόγθςθσ - γνωμάτευςθσ 
χορθγείται ςτουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ ςε ειδικι ενθμερωτικι ςυνεδρίαςθ. Η διακίνθςθ τθσ ζκκεςθσ 
αξιολόγθςθσ-γνωμάτευςθσ από το Κ.Ε.Σ.Υ. προσ τθ ςχολικι μονάδα ι ςε άλλουσ φορείσ γίνεται με ευκφνθ 
των γονζων ι κθδεμόνων (Υ.Α. 211076/ΓΔ4, άρθ. 4, παρ. 6). 
Συςτήνεται ςτουσ γονείσ ή κηδεμόνεσ να εξουςιοδοτοφν, εφόςον το επιθυμοφν, το Κ.Ε.Σ.Υ. να αποςτζλλει 
την ζκθεςη ςτη ςχολική μονάδα. 
 

Στοχευμζνεσ εκπαιδευτικζσ - ψυχοκοινωνικζσ παρεμβάςεισ 
και δράςεισ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ 

Η αξιολόγθςθ αναγκϊν ςε επίπεδο ομάδασ αφορά τον ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ 
ομαδικϊν παρεμβάςεων ςτθν τάξθ με τθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου με ςκοπό: α) τθν 
εκπαιδευτικι, κοινωνικι και ςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ όλων των μακθτϊν/τριϊν, τθν ανάπτυξθ κλίματοσ 
ςυνεργαςίασ και αλλθλοχποςτιριξθσ και β) τθν αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων και 
καταςτάςεων κρίςθσ (Υ.Α. 211076/ΓΔ4, άρθ.6, παρ.1). 
Αρμοδιότθτα των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι επίςθσ ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ 
και τισ Επιτροπζσ Διεπιςτθμονικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ, όπου αυτζσ λειτουργοφν, 
εξατομικευμζνων ι ομαδικϊν παρεμβάςεων παιδαγωγικισ και ςυμβουλευτικισ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςε 
μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και γονείσ (ν. 4547, αρ.7, παρ.2β). 


