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ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σ.Δ.Ε.Υ.)
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

(ΑΡΘΡΟ 17 Ν. 4823/2021) 

• Ιδρύονται με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση 
των Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας. Για την εισήγηση, οι Δ/ντές Εκπαίδευσης συνεργάζονται με 
τους Προϊσταμένους των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

• Ορίζεται μια σχολική μονάδα (κυρίως Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ.)

• Οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται σε κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.  είναι έως 5 σχολικές μονάδες 
ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας

• Όταν το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. είναι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., οι 5 σχολικές μονάδες είναι της γενικής ή της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, στις οποίες συστήνεται μια Ε.Δ.Υ. (σε κάθε μια)- οι Ε.Δ.Υ. είναι 
ανεξάρτητες από την Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του σχολικού δικτύου

• Όταν το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ. είναι της γενικής εκπαίδευσης, η μια από τις 5 σχολικές 
μονάδες είναι το σχολείο που αποτελεί το κέντρο Σ.Δ.Ε.Υ.

• Συντονιστής ορίζεται ο Δ/ντής του σχολείου που αποτελεί το κέντρο του σχολικού 
δικτύου



ΣΚΟΠΟΣ Σ.Δ.Ε.Υ.

• Ενδυνάμωση και προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών

μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην

εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους

ανάπτυξης

Ειδικότερα

• η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και η

ενίσχυσή τους στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους

• Η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών στο σχολείο φοίτησής

τους

• Η υποστήριξη του έργου των Τ.Ε. , Π/Σ, και των μαθητών με κατ’ οίκον διδασκαλία



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Σ.Δ.Ε.Υ.

1.  Σύγκληση συνεδριάσεων με προέδρους των Ε.Δ.Υ. στην έναρξη, λήξη του σχολ. 
έτους (προγραμματισμός, συνεργασία, αποτίμηση)

3. Υποβολή ετήσιου ωρολογίου προγράμματος των Ε.Δ.Υ. στον Προϊστάμενο του 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

4. Υποβολή τελικών εκθέσεων αποτίμησης λειτουργίας των Ε.Δ.Υ.προς το 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

5.Συντονίζει το έργο των Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

6. Οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για 
εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ



Ε.Δ.Υ
Η Ε.Δ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση των

Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:

• Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο

αναπληρωτή του.

• Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τμήματος Ένταξης ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην

Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με

τον αναπληρωτή του..

• Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.

• Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.

• Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχουν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος καθώς και οι

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη

υποστήριξης.

• Γραμματέα



• Η παρακολούθηση λειτουργίας και η επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση 

των Σ.Δ.Ε.Υ. και των αντίστοιχων Ε.Δ.Υ. γίνεται από το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

• Προϊστάμενος των μελών του Ε.Ε.Π. (επιστημονικός και διοικητικός) είναι ο 

Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

• Απουσιολόγια: Υπογράφεται ένα σε κάθε σχολείο, τα συγκεντρώνει ο 

Συντονιστής Σ.Δ.Ε.Υ και τα αναρτά στην πλατφόρμα 

• Άδειες: εκδίδονται από τη συνεργασία ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Περιφερειακής Δ/νσης

Εκπαίδευσης. (Ενημέρωση την ίδια μέρα)

*Προσοχή: στο λογότυπο ΕΣΠΑ, όταν πρόκειται για αναπληρωτές



Ε.Δ.Υ.
❖Τα μέλη της Ε.Δ.Υ. μετέχουν ισότιμα στις δραστηριότητες και διαδικασίες του Συλλόγου Διδασκόντων

❖Απαλλάσσονται από εφημερίες και άλλα διοικητικά καθήκοντα που παρεμποδίζουν το έργο τους

❖Η λειτουργία της Ε.Δ.Υ. αποτυπώνεται σε ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

❖Οι Ε.Δ.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με τα μέλη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μέσω:

- Της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών της Ε.Δ.Υ. με μέλη του προσωπικού 

του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

- Έκτακτων συναντήσεων εάν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε   

συνεργασία με τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας

Μετά τη λήξη του διδακτικού έτους παρουσιάζονται στον χώρο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπου σε κοινές συναντήσεις με τον 

Προϊστάμενο και τις διεπιστημονικές ομάδες διενεργούν προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο σχολικό έτος.



ΣΚΟΠΟΣ Ε.Δ.Υ. 

Η ανάπτυξη διεπιστημονικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών,

συμβουλευτικής και παιδαγωγικής υποστήριξης     

Ειδικότερα:

• 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

• 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.



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Δ.Υ.
1. Σύγκληση Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να καταρτιστεί το πρακτικό των 
προτεραιοτήτων.

2. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ.

3. Διευκολύνει το έργο του εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής /Ε.Δ.Υ.

4. Υπεύθυνος για το αρχείο της Ε.Δ.Υ. και τους ατομικούς φακέλους μαθητών

5.Υπεύθυνος απουσιολογίων μελών Ε.Δ.Υ

6. Υπογράφει/σφραγίζει εξατομικευμένα προγράμματα, τριμηνιαία σχέδια 
δράσης, πρωτόκολλα συνεργασίας με γονείς/κηδεμόνες, έντυπα Ε.Δ.Υ

7. Υποβάλλει μέσω του Σ.Δ.Ε.Υ. στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: α) εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα β)έκθεση τελικής αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού και 
απολογισμού λειτουργίας



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
α) ο Δ/ντής της σχολικής μονάδας συγκαλεί κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου 
Σύλλογο Διδασκόντων (ορισμός προτεραιοτήτων στις ανάγκες μαθητών)

β) Στο Σύλλογο μπορούν να παρίστανται ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. &  οι Σύμβουλοι 
Εκπ/σης

γ) Eισήγηση από τους Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της σχολικής 
μονάδας

δ) Σύνταξη πρακτικού με ευθύνη του Δ/ντή(αντίγραφο  στον Προϊστάμενο του 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

ε) Σχεδιάζεται με τα μέλη της Ε.Δ.Υ. το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε ετήσια 
βάση→ εισήγηση στον Συντονιστή Σ.Δ.Ε.Υ.→υποβολή στον Προιστάμενο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

στ) Προγραμματισμός δράσης ανά τρίμηνο,       3 σχέδια δράσης που εντάσσονται στο 
συνολικό προγραμματισμό του σχολείου(Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, 
Απρίλιος-Ιούνιος)



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΌ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

• Δικτύωση σχολικής μονάδας με φορείς

• Διαμόρφωση πρωτοκόλλου ενεργειών σε καταστάσεις κρίσης

• Ενημέρωση και επιμόρφωση γονέων

• Συνεργατικές δράσεις συνεκπαίδευσης με ειδικά σχολεία ή με τα υπόλοιπα σχολεία 

του Σ.Δ.Ε.Υ.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων μετάβασης σε άλλη βαθμίδα

• Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης/έγκαιρης εκπαιδευτικής και 

υποστηρικτικής παρέμβασης

• Υποστήριξη και ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας

• Ενδοσχολική επιμόρφωση σε θέματα ένταξης και συμπερίληψης



ΑΡΧΕΙΟ Ε.Δ.Υ

1. Πρακτικά συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ.

2. Ετήσιο - (εβδομαδιαίο) ωρολόγιο πρόγραμμα της Ε.Δ.Υ. με   

πιθανές τροποποιήσεις του

3. Τριμηνιαία Σχέδια Δράσης

4. Ατομικοί Φάκελοι Μαθητών

5. Έκθεση τελικής αποτίμησης της λειτουργίας της



ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ
1. Αντίγραφο του πρακτικού της αρχικής ή άλλης 

σχετικής πρότασης του συλλόγου διδασκόντων 
για την υποστήριξη του μαθητή.

2. Πρωτόκολλο συνεργασίας και επικοινωνίας με 
τους γονείς και κηδεμόνες ή και με τον ίδιο τον 
μαθητή, εφόσον είναι δυνατόν.

3. Αξιολογικό υλικό των μελών της Ε.Δ.Υ., που 
πιθανόν υπάρχει και περιλαμβάνει τις 
εξειδικευμένες διαδικασίες διερεύνησης αναγκών, 
κλίμακες παρατήρησης και οποιοδήποτε σχετικό 
στοιχείο.

4. Τις εκθέσεις των μελών της Ε.Δ.Υ. και 
συγκεκριμένα: α) τις αξιολογικές εκθέσεις των 
εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε, β) τις 
παιδαγωγικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών του 
μαθητή του τμήματος φοίτησης , γ) την έκθεση 
κοινωνικού ιστορικού και ψυχολογικής εκτίμησης, 
τις εκθέσεις άλλων μελών του Ε.Ε.Π. που πιθανόν 
υποστηρίζουν τον μαθητή καθώς και δ) 
οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο για το μαθητή.

5. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
διεπιστημονικής υποστήριξης του μαθητή με 
ενσωματωμένες τις τυχόν τροποποιήσεις του και 
επισημάνσεις για την συστηματική 
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του.

6. Την εισηγητική έκθεση για την παραπομπή του 
μαθητή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο, στην οποία προσαρτώνται όλα τα 
σχετικά έγγραφα.

7. Την αξιολογική έκθεση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή τις 
γνωματεύσεις-διαγνώσεις που προσκομίστηκαν 
από τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή από 
άλλους φορείς, εφόσον υπάρχουν.

8. Εργασίες του μαθητή.

9. (Όλα όσα μπορούν να αφορούν την εκπαιδευτική 
πορεία του μαθητή)



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

✓Παραπομπή στο ΚΕ.Δ.ΑΣ.Υ., μόνο μετά από ενέργειες της Ε.Δ.Υ. : 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

✓Συνεργασία Ε.Δ.Υ.- ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για καθορισμό Εξατομικευμένων 

Προγραμμάτων Παράλληλης Στήριξης



➢Άσκηση καθηκόντων μέσα στην τάξη παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών 
και σε

➢ιδιαίτερο χώρο μόνο, όταν κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών 
και το είδος της παρέμβασης που υλοποιείται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους 
εκπαιδευτικούς του τμήματος χωρίς να τους υποκαθιστούν.

➢Προτιμότερο στην αρχή υλοποίηση ομαδικών προγραμμάτων και μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις

ατομικών

➢Για τα μέλη του Ε.Ε.Π. Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, εξασφάλιση ιδιαίτερου 
χώρου για την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των 
συναντήσεων.

➢Απόρρητο πληροφοριών

➢Υπεύθυνες δηλώσεις ή άδεια από την οικογένεια: Για ομαδικές παρεμβάσεις, όχι. Για 
ατομικές, υπογράφεται το πρωτόκολλο συνεργασίας 



ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΗ 

1. Αίτημα/Συναίνεση γονέα

2. Πρακτικό της Ε.Δ.Υ. μετά την παρέμβαση όπου 
περιγράφονται: οι παρεμβάσεις που έγιναν, το αποτέλεσμά 
τους και η αιτιολογημένη απόφαση για παραπομπή για 
αξιολόγηση στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

3. Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση

4. Φύλλα Αξιολόγησης ή Γραπτές Εργασίες (αντίγραφα)

5. Έκθεση Ε.Δ.Υ. 



Σας ευχαριστώ πολύ!


