
Βασικός νόμος ίδρυσης ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ  

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες  (Ν. 3699/2008 ΦΕΚ 199 τ. Α')  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 4 

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς 

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕΔΔΥ, την 
«Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(ΕΔΕΑΥ)» και τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός «» αντικαταστάθηκε με το Αρ.39 παρ. 4 α΄ 
του Ν. 4115/2013 ΦΕΚ 24 Τ.Α΄ .  

«2.α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας 
σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
ανεξαρτήτου βαθμίδας. Οι ενότητες αποτελούν και αποκεντρωμένες 
αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές μονάδες που τις 
συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ). 

β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α' συνιστώνται με απόφαση 
του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 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) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο 
σχολείο των συνομηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης 
(ΤΕ), της παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και των μαθητών τους 
οποίους εφαρμόζεται κατ` οίκον διδασκαλία. 

γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕΥ «, 
καθώς και στις ΣΜΕΑΕ»  λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη 
διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
αναγκών των μαθητών της, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου 
διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου 
Υποστήριξης ΕΑΕ της ΣΔΕΥ στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, και 
αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Η πρόταση συμπληρώθηκε ως άνω με το άρθρο 46 

παρ. 6, του Ν.4264/2014 ΦΕΚ 118 τ.Α`  



αα) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προέδρου, με αναπληρωτή του το 
νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή, 

ββ) έναν (1) εκπαιδευτικό της προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 3699/2008 
που υπηρετεί σε ΤΕ ή στην παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση ή στο Κέντρο 
Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, ή 
αντίστοιχων κλάδων ΕΑΕ που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 
3699/2008, 

ββ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο 
Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα και 

γγ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο 
Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, με τους 
αναπληρωτές τους. 

δ) Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ο πρόεδρός της συμμετέχει χωρίς δικαίωμα 
ψήφου για τη λήψη απόφασης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
περίπτωσης ε` της παρούσης. 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. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η ΕΔΕΑΥ, ανάλογα 
με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, μπορεί να καλεί, 
προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση, 
μέλη από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο 
Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής 
μονάδας και ελλείψει αυτού εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή. Για τη 
συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα 
μέλη της. 

ε) Η ΕΔΕΑΥ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες: 

αα) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων 
εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

ββ) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με 
διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον 
εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής. 

γγ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του 
μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι 
διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες 
παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από 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. 

δδ) Διαμορφώνει προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε 
συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της 
και οργανώνει ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά ηλικίας 
έως έξι (6) ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήμου. 

εε) Παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος 
εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου 
της και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και για μαθητές 
με κατ` οίκον διδασκαλία. 

στ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή 
και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου 
και άλλους αρμόδιους Φορείς. 

ζζ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών, τους 
τελειόφοιτους με αναπηρία, καθώς και τους απόφοιτους με αναπηρία. 

ηη) 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. Για την 
παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των 
διδασκόντων που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ` . Στην 
παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες 
υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕ-ΑΥ και τους 
σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΑΕ και 
συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το «εκπαι-
δευτικό - 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. 

στ) Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της Ε-ΔΕΑΥ μπορούν να 
καλούνται στο σχολικό συμβούλιο των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ 
προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο 
γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, σχέσεων μεταξύ των 
μελών της σχολικής κοινότητας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των 
μαθητών, καθώς και για θέματα ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων 
ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης 
των μαθητών και των οικογενειών τους. 

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο 
κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής 
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού στο οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα νόμιμης σύνθεσης, 



διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Οι 
ΕΔΕΑΥ λειτουργούν μόνο μετά την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας τους και 
την πλήρη στελέχωσή τους σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που κυρώθηκε με το ν. 4974/2012 (Α` 88). Με όμοια 
απόφαση εξειδικεύεται η διάρθρωση και η λειτουργία των Κέντρων 
Υποστήριξης ΕΑΕ.» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το εντός «» αντικαταστάθηκε με το Αρ.39 παρ. 4 β΄ 
του Ν.4115/2013 ΦΕΚ 24 Τ.Α΄ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


