
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του σχολείου καλημέρα  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 λειτουργεί στο σχολείο μας 
Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ). 

Βάσει του ΦΕΚ 5009/τ.Β/27-10-2021 (ΥΑ Αριθμ. 134960 /Δ3/22-10-2021). [Άρθρο 2 : Σκοπός - Οργάνωση 
Ε.Δ.Υ. 
1.  Η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.)λειτουργεί στη σχολική μονάδα γενικής ή επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, 
συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η 
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α ́ 192) καθώς και η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ., ειδικότερα, είναι: α) η διερεύνηση και ο εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους 
των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση των 
μαθητών στη μάθηση καθώς και η εφαρμογή παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων 
για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με αναπηρία ή και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και β) η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δράσεων ενίσχυσης των 
γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής 
στήριξης σε εκπαιδευτικούς και γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών και, συνολικά, η εφαρμογή στοχευμένων 
παρεμβάσεων ενδυνάμωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.] 

Η ΕΔΥ αποτελείται από Σχολική Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Εκπαιδευτικό του Σχολείου 
μας. Ο ρόλος της ΕΔΥ είναι να ανιχνεύει τυχόν δυσκολίες (γνωστικές, συμπεριφορικές και 
συναισθηματικές) που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες μας και να υποστηρίζει τα παιδιά, τις 
οικογένειές  τους και τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να εξομαλύνονται αδυναμίες στην 
παρακολούθηση των μαθημάτων αλλά και σε άλλες πλευρές της καθημερινής σχολικής ζωής. 

Κάθε Πέμπτη, η επιτροπή (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) – Ψυχολόγος και Κοινωνική 
Λειτουργός), δέχεται μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες κατά τις ώρες 8:15 – 12:30. Θα 
υλοποιούνται δηλαδή εξατομικευμένες ή ομαδικές δράσεις ενίσχυσης των γνωστικών και 
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής 
στήριξης. 

Προκειμένου τα μέλη της ΕΔΥ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές που το έχουν 
ανάγκη, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων τους. 

 Εάν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα, - το παιδί του ή και ο 
ίδιος-, θα πρέπει να στείλει ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη Δήλωση που σας επισυνάπτουμε. 
Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 22710-81360 για να 
κλείσετε μια συνάντηση. (Έντυπο_1 - Αίτηση Συμμετοχής) 

 Επίσης, στις προτάσεις που κάνει η Διεύθυνση του σχολείου στην Επιτροπή, για την στήριξη 
κάποιων μαθητών/τριών, το σχολείο θα στέλνει στους γονείς/κηδεμόνες αυτών των 
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μαθητών/τριών το έντυπο 2 – Δήλωση Συγκατάθεσης γιατί οπωσδήποτε χρειάζεται και η δική 
σας σύμφωνη γνώμη.  

Ελπίζουμε ο νέος αυτός  θεσμός να συμβάλλει θετικά στην ακαδημαϊκή και προσωπική εξέλιξη των 
μαθητών, στην επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας του μαθητή και στη 
γενικότερη λειτουργία του σχολείου.  

Η Διεπιστημονική Ομάδα της ΕΔΥ 

 Γαλάτουλα Σεβαστή, ΠΕ23 Σχολική Ψυχολόγος 

 Μπουγιουκλή Χρυσούλα, ΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός 

Θα είμαστε πάντα δίπλα στα παιδιά του σχολείου μας και σε σας, φυσικά. 
 
 

 
Σας ευχαριστούμε 

 
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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