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       ΠΡΟΣ:  1.Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας 
                          και Β/θμιας  Εκπ/σης 
              2.Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΫ και τη συγκρότηση των ΕΔΕΑΫ». 

Μετά από επανέλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας σε ότι αφορά την ορθότητα της σύστασης των 
Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΫ) και των συγκροτήσεων των Επιτροπών Διαγνωστικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΫ) καθώς και των λαθών που εντοπίστηκαν, διευκρινί-
ζουμε τα παρακάτω: 

1. Σε κάθε ΣΔΕΫ που συστήνεται θα πρέπει να υπάρχει μία Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής  και Εκπαίδευ-
σης (ΣΜΕΑΕ) η οποία θα είναι και το Κέντρο Στήριξης του συγκεκριμένου Δικτύου. 

2. Το ανώτατο όριο μαθητών που θα αποτελούν ένα ΣΔΕΫ δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το όριο των 1.200 
ενώ οι Σχολικές Μονάδες της Γενικής του ίδιου Δικτύου θα πρέπει να είναι όμορες με την ΣΜΕΑΕ που εί-
ναι το Κέντρο Στήριξης, προκειμένου ο Ψυχολόγος και ο Κοινωνικός Λειτουργός της ΣΜΕΑΕ να μπορεί να 
μεταβεί σε αυτές σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορεί να επιτελεί το έργο του. 

3. Ως εκ τούτου οι Σχολικές Μονάδες της Γενικής με Τμήμα Ένταξης που θα απαρτίζουν ένα Σχολικό Δίκτυο 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον αριθμό των πέντε (5) ακόμα κι αν ο αριθμός των μαθητών του ΣΔΕΫ 
είναι μικρότερος των 1.200. 

4. Μία Σχολική Μονάδα της Γενικής Εκπ/σης Α/Θμιας ή Β/θμιας που έχει Τμήμα Ένταξης δεν μπορεί σε κα-
μία περίπτωση να αποτελεί το Κέντρο Στήριξης ενός ΣΔΕΫ. 

5. Όλες οι συγκροτήσεις των ΕΔΕΑΫ θα πρέπει να γίνονται τόσο ονομαστικά, όσο και με την ιδιότητα εκά-
στου μέλους. Στις περιπτώσεις μόνο που δεν υπάρχει Ψυχολόγος ή Κοινωνικός Λειτουργός στην ΣΜΕΑΕ 
του Κέντρου Στήριξης τότε, γι’ αυτές τις ειδικότητες, περιγράφονται με την ιδιότητα του μέλους αφενός, 
αλλά και την ΣΜΕΑΕ στην οποία θα είναι η τοποθέτησή τους (του κέντρου στήριξης δηλαδή) αφετέρου. 
Παράδειγμα: «Ο Ψυχολόγος που υπηρετεί ως αναπληρωτής στο Ειδ. Δημ ……….….…., κέντρο στήριξης 
του ΣΔΕΫ». Το αντίστοιχο και για τον Κοινωνικό Λειτουργό. 

Με την πρόσληψη των αναπληρωτών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, γίνεται τροποποίηση της 
υπάρχουσας απόφασης στην οποία προστίθενται πλέον τα ονόματά τους.  



6. Στις περιπτώσεις που κάποια Σχολική Μονάδα της Γενικής Εκπ/σης έχει συστημένο Τμήμα Ένταξης που 
ανήκει σε ένα ΣΔΕΫ, το οποίο όμως δεν έχει εκπ/κό ειδικής αγωγής για να στελεχωθεί, τότε δεν συγκρο-
τούμε καθόλου ΕΔΕΑΫ στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

7. Υποχρεωτικά στην συγκρότηση των ΕΔΕΑΫ θα πρέπει να αναγράφεται ο εκπ/κος του Τμήματος Ένταξης 
τόσο ονομαστικά όσο και με τον κλάδο του και σύμφωνα με τις ειδικότητες που περιγράφονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011. 

8. Στην Απόφαση Συγκρότησης των ΕΔΕΑΫ θα πρέπει να αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της Επιτροπής και 
όχι μόνο τα αρχικά αυτής: «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης». 

9. Οι Αποφάσεις Συγκρότησης των ΕΔΕΑΫ εκδίδονται από τον αρμόδιο Δ/ντή Εκπ/σης στην οποία ανήκει η 
κάθε σχολική μονάδα που απαρτίζει ένα σχολικό δίκτυο και όχι ο Δ/ντής Εκπ/σης στην οποία ανήκει η 
μονάδα στήριξης. 

Παράδειγμα . Αν Κέντρο Στήριξης ενός ΣΔΕΫ είναι ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης, λόγου χάρη κάποιο ΕΕΕΕΚ, 
δεν θα εκδόσει τις απαραίτητες αποφάσεις συγκρότησης ΕΔΕΑΫ των σχολικών Μονάδων Α/θμιας που 
ανήκουν στο ίδιο σχολικό δίκτυο ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης στην οποία υπάγεται το ΕΕΕΕΚ, αλλά ο 
Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης του νομού ενώ ο Δ/ντής Β/θμιας για τις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας. 

10. Δεν συγκροτούνται ΕΔΕΑΫ στις ΣΜΕΑΕ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρο 39 του ν.4115/2013.(ΦΕΚ 
24/τ.Α΄). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες κατά περίπτωση 
διορθώσεις, διότι δεν μπορούμε σε διαφορετική περίπτωση να προχωρήσουμε στις σχετικές προσλήψεις. 

 

Ο Διευθυντής 

 

Κωνσταντίνος Λολίτσας 


