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Θζμα: «Διαδικαςία παραπομπήσ και αξιολόγηςησ μαθητών/τριών ςτο ΚΕ.Δ.Α..Τ.»  

 
Σασ υπενκυμίηουμε ότι θ διαδικαςία παραπομπισ ςτο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ 

εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν  μακθτϊν/τριϊν, που φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ 

τθσ Π.Ε. Καςτοριάσ μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε με κατάκεςθ αίτθςθσ από τουσ 

γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν απευκείασ ςτο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είτε μετά από τεκμθριωμζνθ 

ειςιγθςθ τθσ Ε.Δ.Υ. ι εάν δεν υφίςταται, του ςυλλόγου διδαςκόντων του ςχολείου (παρ. 7, άρκρο 

11 ν.4823/21, ΦΕΚ136/Α/03-08-2021).  

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ςυνεργάηεται με τθ Σχολικι Μονάδα από τθν οποία 

παραλαμβάνει παιδαγωγικι ζκκεςθ του μακθτι/τριασ, τθν οποία ειςθγείται ο/θ υπεφκυνοσ/θ 

εκπαιδευτικόσ του τμιματοσ ι του Τμιματοσ Ζνταξθσ και περιλαμβάνει πικανζσ άλλεσ 

παρατθριςεισ και εκπαιδευτικά μζτρα που τυχόν ζχουν λθφκεί για τθν αντιμετϊπιςθ των 

δυςκολιϊν του μακθτι/τριασ και τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ αυτϊν.  

Στθν περίπτωςθ που θ Σχολικι Μονάδα ανικει ςε Σχολικό Δίκτυο Εκπ/κισ Υποςτιριξθσ 

(Σ.Δ.Ε.Υ.) και υπάρχει Επιτροπι Διεπιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ (Ε.Δ.Υ.) κα εφαρμόηονται οι 

απαραίτθτεσ ενζργειεσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 11 του ν.4823/ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 

«Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» & τθν απόφαςθ 

αρ. 134960/Δ3/ΦΕΚ 5009/Β/27-10-2021 «Ενιαίοσ κανονιςμόσ λειτουργίασ των Σχολικϊν Δικτφων 

Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπϊν Διεπιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ (Ε.Δ.Υ.) των 

ςχολικϊν μονάδων τθσ γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κακοριςμόσ των ιδιαίτερων 

κακθκόντων των μελϊν αυτϊν».  

Όταν θ παραπομπι γίνεται από το Σχολείο ι μζςω αυτοφ, ο γονζασ/κθδεμόνασ του 

μακθτι/τριασ ςυμπλθρϊνει τθν αίτθςθ ςτο Σχολείο, θ οποία αποςτζλλεται ςτο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  

ςυνοδευόμενθ από αντίγραφα Πρακτικϊν των παιδαγωγικϊν ςυνεδριάςεων του Συλλόγου 

Διδαςκόντων, τα οποία περιλαμβάνουν όλεσ τισ υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ που υλοποιικθκαν 

από τθ ςχολικι μονάδα και τα αποτελζςματα αυτϊν. Για τουσ μακθτζσ/τριεσ που φοιτοφν ςτισ Βϋ 

και Γϋ τάξεισ του Λυκείου όλων των τφπων να λαμβάνεται υπόψθ και  το με αρ. πρ. 114766/Δ3/21-

mailto:kesykas@sch.gr
http://kesykas.mysch.gr/


09-2022 ζγγραφο του ΥΠΑΙΘ, με κζμα: «Διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ του ν.4823/2021(ΦΕΚ 136/Α/3-8-

2021) ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ μακθτϊν που φοιτοφν ςτισ Β’ και Γϋ τάξεισ του Λυκείου όλων των 

τφπων». 

Για διευκόλυνςι ςασ επιςυνάπτουμε: 

1. Ζντυπο Αίτθςθσ για εκπαιδευτικι ι ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ προσ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

2. Ενιαίο κανονιςμό λειτουργίασ των Σχολικϊν Δικτφων Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ (Σ.Δ.Ε.Υ.) 

και των Επιτροπϊν Διεπιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ (Ε.Δ.Υ.) των ςχολικϊν μονάδων τθσ 

γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κακοριςμόσ των ιδιαίτερων κακθκόντων των 

μελϊν αυτϊν. 

3. Διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ του ν.4823/2021(ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ 

μακθτϊν που φοιτοφν ςτισ Β’ και Γϋ τάξεισ του Λυκείου όλων των τφπων. 

Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν οι γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν. 

Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για κάκε διευκρίνιςθ. 

 
 

                                                                                 Η  Προϊςταμζνθ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  

 
 

                                                        Θεοδότα   Λοφδα 
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