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Τι πρέπει να γνωρίζω ως γονέας για να υποβάλω αίτημα αξιολόγησης στο Κ.Ε.Σ.Υ. για το 

παιδί μου; 

 

 

 

 Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αξιολόγησης έχουν μόνο οι γονείς/ κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών. 

 Τα αιτήματα γίνονται αυτοπροσώπως από τους γονείς στη γραμματεία του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Β΄ 

Αθήνας: Ζαχαρία Παπαντωνίου 13 Αγία Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 8:30 – 

13:30 ενώ το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι: 2106512513.  

 Ακόμα και στην περίπτωση που ένα αίτημα ξεκινήσει από το σχολείο, για να ενεργοποιηθεί 

απαραίτητο είναι να κατατεθεί αίτημα από τον γονέα αυτοπροσώπως στη γραμματεία της 

υπηρεσίας.  

 Αιτήματα τηλεφωνικά, με fax ή με email δε γίνονται δεκτά. 

 Η επικοινωνία/συνεργασία του ΚΕΣΥ με το σχολείο είναι επιβεβλημένη από τη νομοθεσία, 

ενώ το σχολείο οφείλει να καταθέσει στο Κ.Ε.Σ.Υ. περιγραφική παιδαγωγική έκθεση για 

το μαθητή/τρια. 

 Την ημέρα του πρώτου ραντεβού-αξιολόγησης οι γονείς θα ήταν χρήσιμο να έχουν μαζί 

τους οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να συμπληρώσει την εικόνα του/της μαθητή/τριας: 

τυχόν προηγούμενες γνωματεύσεις, τετράδια, διαγωνίσματα, αντίγραφα ελέγχων 

επίδοσης. 

 Οι γονείς θα πάρουν Αριθμό Μητρώου από τη γραμματεία μετά την ολοκλήρωση 

καταγραφής του αιτήματος με τον οποίο θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για την 

πορεία του αιτήματός τους. 

 Σε πρώτο στάδιο θα γίνουν τουλάχιστον τρεις συναντήσεις στο Κ.Ε.Σ.Υ.: Μια των γονέων 

με κοινωνικό λειτουργό – στην οποία σημαντικό είναι να παρευρίσκονται και οι δύο γονείς, 

ενώ ο/η μαθητής/τρια θα έχει δύο συναντήσεις, μία με ψυχολόγο και μία με εκπαιδευτικό 

Ε.Α.Ε. της αντίστοιχης βαθμίδας.  
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 Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, το συμβούλιο της διεπιστημονικής ομάδας των 

τριών ειδικοτήτων θα προχωρήσει είτε σε γνωμάτευση / έκθεση αξιολόγησης ή θα 

προτείνει την παραπομπή σε κάποια άλλη ειδικότητα (εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, 

φυσιοθεραπευτή, παιδοψυχίατρο) . 

 Στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και θα συνταχθεί η γνωμάτευση την οποία οι 

γονείς θα παραλάβουν από τη διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ και με δική τους ευθύνη 

θα μεταφέρουν στο σχολείο. 

 Παρενθετικά σημειώνεται ότι ανάλογα φυσικά με την περίπτωση, το τέλος της 

αξιολόγησης δεν σημαίνει και λήξη της συνεργασίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. Αντίθετα η 

συμβουλευτική και υποστήριξη στο/στη μαθητή/τρια, στην οικογένεια του και στο σχολείο 

του ίσως να αποτελέσει την απαιτούμενη και ενδεδειγμένη διαδικασία.  
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