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ΘΕΜΑ Τμήμα Ένταξης  και Υποστήριξη μαθητών χωρίς αξιολογική έκθεση/γνωμάτευση  

 
ΣΧ:  

1. Νόμος 4823 (ΦΕΚ 136 Α΄/03-08-2021), «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και   

άλλες διατάξεις»  

  

2. Υ.Α. 134960/Δ3 (ΦΕΚ 5009/2021), «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών  

Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήρι- 

ξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός  

των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών» 

 

 

3. Υ.Α. 27922/Γ6 (ΦΕΚ 449/2007), «Καθορισμός των ιδιαιτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων α)του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης) …εκπαίδευσης»  

 

4. Υ. Α.. 48275/Δ3 (ΦΕΚ 1088/τ.  Β΄/2019), «Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργικής απόφασης 

(ΦΕΚ 449/τ. Β΄/2007)»  

 

5. N. 4547 (ΦΕΚ 102 Α΄/ 12-06-2018), «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 

Ταχ. Δ/νση:   Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11  

Ταχ. Κωδ. :   15344  Γέρακας  

Πληροφορίες:  Δεμένεγας Γιώργος (Πρωτοβάθμια) 

                         Χρυσάκη Χρυσούλα (Δευτεροβάθμια)                 

 

Τηλ.          :   210-3576050,   2103576063      

Fax            :  210-3576095  

E-mail       :   5pekes@attik.pde.sch.gr  

                       

 

 

 

ΠΡΟΣ :  

1. Σχολεία Ανατολικής Αττικής 

(νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, 

λύκεια) 

2. Συλλόγους γονέων (μέσω 

σχολείων) 

       (μέσω 5
ου

 ΠΕΚΕΣ ) 

 

ΚΟΙΝ: 

1.ΣΕΕ 5
ου

  ΠΕΚΕΣ 

2. 1
ο
 και 2

ο 
ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής 
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6. Υ.Α. 158733/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4299 Β΄/27-09-2018), «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των 

Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ). και ειδικότερα καθήκοντα και 

αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου» 

 

 

 

 

Απαντώντας στα πολυάριθμα ερωτήματα εκπαιδευτικών αλλά και γονέων σχετικά με το εάν 

μαθητής/τρια που δεν έχει κάποια γνωμάτευση/αξιολογική έκθεση από δημόσιο φορέα μπορεί να 

υποστηριχθεί από το Τμήμα Ένταξης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 5, 

του πρόσφατου νόμου 4823/2021 (σχετική 1), ισχύουν τα εξής:  

 

«Με μόνη την εισήγηση της Ε.Δ.Υ. (Επιτροπή  Διεπιστημονικής Υποστήριξης) ή του 

συλλόγου διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται μετά από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης 

Ε.Α.Ε., ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας για την ενταξιακή 

εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική 

ευθύνη της σχολικής μονάδας και μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης από το 

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι μαθητές μπορούν να υποστηρίζονται στα Τμήματα Ένταξης με τη 

συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων». 

 

 Συνεπώς, έχουμε  δύο περιπτώσεις: 

 

α) στα Σχολεία στα οποία λειτουργεί ΕΔΥ, ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού που δεν έχει 

αξιολογική έκθεση από ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ καταθέτει γραπτό αίτημα  στον Δ/ντή 

του σχολείου (συνάπτεται η σχετική υπεύθυνη δήλωση), η ΕΔΥ εισηγείται την υποστήριξη του 

παιδιού και το παιδί εντάσσεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τ.Ε. 

 

β) στα Σχολεία στα οποία  δεν λειτουργεί ΕΔΥ, ο γονέας/κηδεμόνας του παιδιού που δεν έχει 

αξιολογική έκθεση από ΚΔΑΥ/ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ καταθέτει γραπτό αίτημα  στον Δ/ντή 

του σχολείου (συνάπτεται η σχετική υπεύθυνη δήλωση), ο Σύλλογος Διδασκόντων εισηγείται την 

υποστήριξη του παιδιού και το παιδί εντάσσεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τ.Ε. 

 

Γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης δεν μπορεί να ζητηθεί καθώς δεν έχουν τοποθετηθεί 

ακόμη Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και γνώμη Συντονιστών δεν προβλέπεται.  

 

Για τη λειτουργία των ΕΔΥ στα γενικά σχολεία ισχύει το άρθρο 17 του νόμου 4823/2021 

(σχετική 1) και η Υπουργική Απόφαση  134960/Δ3 «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών 

Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης 

(Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των 

ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5009 στις 27 Οκτωβρίου 

2021 (σχετική 2).   

  

Παρακαλούμε ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί των σχολείων  να λάβουν γνώση με την διαδικασία 

που ορίζουν οι σχετικές εγκύκλιοι. 

 

 

    Η ΣΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

                                                     ΑΤΤΑΛΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

 
Συνάπτεται: 

1. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για υποστήριξη του παιδιού του από το Τ.Ε.  
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