
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4823 

Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Άρθρο 2 Σκοπός
ΜΕΡΟΣ Β’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘ-

ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Ορισμοί
Άρθρο 5 Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 6 Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης

Άρθρο 7 Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών
Άρθρο 8 Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 9 Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της 

Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης
Άρθρο 10 Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
Άρθρο 11 Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Δι-

επιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υπο-
στήριξης

Άρθρο 12 Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέ-
ντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής 
και Υποστήριξης 

Άρθρο 13 Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διε-
πιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υπο-
στήριξης 

Άρθρο 14 Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

Άρθρο 15 Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Άρθρο 16 Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης 
των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Άρθρο 17 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 
και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών 
μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

Άρθρο 18 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

Άρθρο 19 Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκ-
παίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Άρθρο 20 Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνο-
λογιών

Άρθρο 21 Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 
Αθλητισμού

Άρθρο 22 Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσι-
κών Επιστημών 

Άρθρο 23 Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 24 Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας
Άρθρο 25 Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων 
Άρθρο 26 Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 27 Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προ-

σανατολισμού
Άρθρο 28 Μισθολογικές διατάξεις
Άρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 30 Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών 

εκπαίδευσης
Άρθρο 31 Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία 

επιλογής
Άρθρο 32 Κριτήρια επιλογής
Άρθρο 33 Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περι-

φερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊ-
σταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

Άρθρο 34 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων 
Εκπαίδευσης 

Άρθρο 35 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και 
Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Άρθρο 36 Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και 
ερευνητικού έργου

Άρθρο 37 Συμβούλια επιλογής
Άρθρο 38 Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας 

της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 
Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Αυγούστου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 136

8927



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8947Τεύχος A’ 136/03.08.2021

σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την κάλυψη των λειτουρ-
γικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προ-
σωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.. 
Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται 
σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται 
κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής 
μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πλη-
ρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις 
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπά-
σεις εκπαιδευτικών. 

4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Περιφε-
ρειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), τα μέλη του Ε.Ε.Π. των 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που λειτουργούν στην έδρα της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης μπορεί να προσφέρουν υπηρεσία και στα 
υπόλοιπα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκ-
παιδευτικών, των μελών του Ε.Ε.Π. και των διοικητικών 
υπαλλήλων που υπηρετούν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για 
τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Προϊσταμένου 
του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την απαλλαγή του από την άσκηση 
των καθηκόντων του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
44, αρμόδιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή το Περιφερειακό Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., 
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ή Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), κατά περίπτωση.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου 
έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους. 

Άρθρο 16

Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης 

των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης

1. Σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστη-
μονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται με 
απόφαση του διευθυντή ή προϊσταμένου της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
και αποτελείται από: α) τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο 
της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 
καθώς και β) έναν εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, 
γ) έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και δ) έναν κοινω-
νικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, με τους αναπληρωτές 
τους, ως μέλη. Στη συγκρότηση της Ε.Δ.Υ. δύναται να 
συμμετέχουν και αναπληρωτές ψυχολόγοι του κλάδου 
ΠΕ23 ή κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30, οι οποίοι 
υπηρετούν στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. 
συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και ο εκπαιδευτικός 
του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του 
οποίου ασχολείται η Ε.Δ.Υ., καθώς και μέλη του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της ίδιας ή άλλης 
ειδικότητας. Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον ανα-
πληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, 
αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, 

ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον 
σύλλογο διδασκόντων. 

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι: η α) εισήγηση προς τον 
σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και β) η 
συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και αρχές για κάθε 
ζήτημα που αφορά στους μαθητές της σχολικής μονά-
δας. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια 
να αποφασίσει για την παράταση της φοίτησης των 
μαθητών, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. α) της 
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), για ένα 
ακόμα σχολικό έτος. Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η 
παράταση της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο 
διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. 

3. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συνεργάζεται υποχρεωτικά με 
όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Τα μέλη 
του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. καλύπτουν και τις ανάγκες συστεγα-
ζόμενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγείων, όταν 
σε αυτά δεν υπηρετούν μέλη του Ε.Ε.Π. της αντίστοιχης 
ειδικότητας.

Άρθρο 17

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 

και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης 

σχολικών μονάδων της γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διευθυ-
ντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 
(Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία δύνανται να αποτελούνται από σχο-
λικές μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) όλων των 
βαθμίδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κα-
θώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). Τα 
Σ.Δ.Ε.Υ. έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προ-
ώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του 
έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση 
της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθη-
τών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της 
ψυχοκοινωνικής τους υγείας. 

Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα ιδίως: 
α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του 

έργου των σχολικών μονάδων και η ενδυνάμωσή τους 
στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μα-
θητών τους, 

β) η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη 
των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους και

γ) η υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.), της πα-
ράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και των μαθητών 
στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου 
απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

2. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να περιλαμβάνει έως πέντε (5) 
σχολικές μονάδες. Ομοίως στο Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να λει-
τουργούν έως πέντε (5) Επιτροπές Διεπιστημονικής Υπο-
στήριξης (Ε.Δ.Υ.). Η Ε.Δ.Υ. λειτουργεί στη σχολική μονάδα, 
έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτι-
κής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις 
πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα δι-
καιώματα του παιδιού (ν. 2101/1992, Α’ 192) και η Διεθνής 
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Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
(ν. 4074/2012, Α’88). Με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ορίζεται μία σχολική 
μονάδα του Σ.Δ.Ε.Υ., κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 
ως το κέντρο υποστήριξης του δικτύου.

3. Η Ε.Δ.Υ. συνιστάται και συγκροτείται με απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτε-
λείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους 
αναπληρωτές τους: 

α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μο-
νάδας, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον 
νόμιμο αναπληρωτή του. 

β) Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τ.Ε. ή, αν δεν υπάρχει, 
έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκ-
παιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που 
υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του. 
Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες 
ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην 
Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό 
με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλλη-
λης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχο-
λική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με 
όμοια ιδιότητα. 

γ) Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.
δ) Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.
Για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών των περ. γ) και δ) η απόφαση του πρώτου εδαφίου 
εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Κέντρου Διεπιστημο-
νικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Για την επιλογή του τακτικού και αναπλη-
ρωματικού μέλους της περ. β) η απόφαση του πρώτου 
εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του διευθυντή ή 
προϊσταμένου της σχολικής μονάδας.

Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή 
του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφί-
σταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος 
προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο 
διδασκόντων. 

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των περ. γ) και 
δ) συμμετέχουν στη συγκρότηση του συνόλου των Ε.Δ.Υ. 
του Σ.Δ.Ε.Υ..

Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει μία εκ των δύο 
ειδικοτήτων των περ. γ) και δ) ή δεν είναι δυνατή η συ-
γκρότηση Ε.Δ.Υ., λόγω έλλειψης μέλους του Ε.Ε.Π. μίας εκ 
των δύο ειδικοτήτων των ίδιων περιπτώσεων, το μέλος 
του Ε.Ε.Π. της έτερης ειδικότητας που έχει τοποθετηθεί 
στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με σκοπό τη συμμετοχή στη συγκρότηση 
των Ε.Δ.Υ. σε Σ.Δ.Ε.Υ. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιό-
τητές της στις σχολικές μονάδες του Σ.Δ.Ε.Υ.. 

4. Αποκλειστικά για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. της παρ. 3 
συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμά-
των: α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων 
του κλάδου ΠΕ23 και β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέ-
σεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, οι οποίες 
κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με την απόφαση της περ. δ) 
της παρ. 1 του άρθρου 29. Η κάλυψη των θέσεων γίνεται 
με την τοποθέτηση μελών του Ε.Ε.Π. με μετάθεση, μετά-
ταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό. Για τη στελέχωση 
των Ε.Δ.Υ. των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδι-

ότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η οποία ορίζεται σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 29, δύναται να διατίθενται σε αυτές, 
με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., μέλη του 
Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών των Ε.Δ.Υ. προσλαμβάνονται 
προσωρινοί αναπληρωτές μέλη του Ε.Ε.Π.. Προϊστάμενος 
των μελών του Ε.Ε.Π. της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος 
του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

5. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ε.Δ.Υ. ασκεί, σε 
συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ιδίως τις εξής αρμοδιό-
τητες: 

α) Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολό-
γηση των εμποδίων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών 
αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκ-
παιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη 
μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές.

β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης ή εξα-
τομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη 
δυσκολία μάθησης και συμπεριφοράς, σε συνεργασία 
με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στην οποία φοιτούν. 

γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντι-
μετώπιση των δυσκολιών του μαθητή στη σχολική τάξη 
με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στη 
σχολική μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα για πα-
ρεμβάσεις και παραπέμπει, με τη συναίνεση των γονέ-
ων ή κηδεμόνων τους, τους μαθητές που χρειάζονται 
υποστήριξη στις ειδικές αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. 
Αν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής 
υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης, 
συνεργάζεται με Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παι-
διών και Εφήβων ή ιατρικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες της περιοχής της, με τις κοινωνικές υπηρεσίες 
του δήμου και με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγε-
λικές αρχές. 

δ) Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και υλοποίηση 
βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, εισηγείται 
και παρακολουθεί την εφαρμογή του Εξατομικευμένου 
Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) για μαθητές με ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, τους 
βασικούς άξονες του οποίου εξειδικεύει σε συγκεκρι-
μένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στό-
χους, υποστηρίζει και παρακολουθεί την εκπαιδευτική 
και ψυχοκοινωνική πορεία των μαθητών και εφαρμόζει 
πρόγραμμα υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων των 
μαθητών που διδάσκονται κατ’ οίκον.

ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής 
στήριξης του μαθητή και των γονέων ή κηδεμόνων του 
και συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου 
και άλλους αρμόδιους φορείς. 

στ) Υποστηρίζει τη σχολική μονάδα και τους μαθητές 
κατά τη μετεγγραφή ή τη μετάβαση σε επόμενη βαθμίδα 
εκπαίδευσης. 

ζ) Παραπέμπει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με τις παρ. 7 
και 8 του άρθρου 11 και τις παρ. 7 και 8 του παρόντος, 
μαθητές που συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχο-
λείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς 
ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή 
απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των 
διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται 
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ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβά-
σεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ. σε 
συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες και προσαρτάται 
έκθεση των μελών των σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. 
σχετικά με: ζα) το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυχολο-
γικό προφίλ του μαθητή και ζβ) τους τομείς περαιτέρω 
διερεύνησης και αξιολόγησης, με βάση την επεξεργασία 
των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

η) Συνεργάζεται με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέματα των 
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 11, και, ιδί-
ως, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων 
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε 
ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συ-
νολικού έργου της σχολικής μονάδας.

6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και ανάλο-
γα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, η Ε.Δ.Υ. 
συνεργάζεται υποχρεωτικά με: 

α) τους εκπαιδευτικούς του Τ.Ε., εάν υφίσταται, ή εκπαι-
δευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικούς 
παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης της σχολικής 
μονάδας, 

β) τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα 
φοίτησης του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης. Οι 
εκπαιδευτικοί του τμήματος φοίτησης συμμετέχουν στις 
συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. με δικαίωμα ψήφου,

γ) τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας, 
δ) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

ή Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οποιασδήπο-
τε ειδικότητας κριθεί απαραίτητο, που υποστηρίζουν 
τους μαθητές της σχολικής μονάδας ή υπηρετούν στα 
όρια του Σ.Δ.Ε.Υ. ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

ε) τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγι-
κή ευθύνη της σχολικής μονάδας για τα ζητήματα της 
ενταξιακής εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο 
οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονά-
δας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του 
Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

7. Η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται με τους γονείς ή κηδεμόνες 
του μαθητή, τους οποίους ενημερώνει για τις διαδικα-
σίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης που 
προτείνει να ακολουθηθούν. Οι όροι της συνεργασίας 
και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υπο-
στήριξης αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας 
και δεσμεύουν τη σχολική μονάδα και τους γονείς ή κη-
δεμόνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των 
οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετί-
ζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής 
μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών 
δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του 
μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης 
στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., 
προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα 
της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε 
επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε 
επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος 
της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού 
βαθμού συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και 

των γονέων ή κηδεμόνων. Οι γονείς ή κηδεμόνες των 
μαθητών καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της 
Ε.Δ.Υ. που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπο-
μπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τη διαμόρφωση της εισήγησης για 
το Ε.Π.Ε. στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή από-
ψεων σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται σκόπιμο. 

8. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Υ. 
μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου 
διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές 
δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση 
και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών. Οι ψυχολό-
γοι του κλάδου ΠΕ23 και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του 
κλάδου ΠΕ30 των Ε.Δ.Υ. δύνανται να καλούνται από 
τον σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων του 
Σ.Δ.Ε.Υ., στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί Ε.Δ.Υ. ή από 
τον σύλλογο διδασκόντων όμορων ή γειτνιαζόντων 
σχολικών μονάδων, στις οποίες ομοίως δεν λειτουργεί 
Ε.Δ.Υ., προκειμένου να εισηγούνται για θέματα ένταξης 
μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στη σχολική μονάδα, καθώς και για θέματα κοινωνικής 
υποστήριξης των μαθητών. 

9. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχο-
λικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. και στις 
οποίες λειτουργεί Ε.Δ.Υ., καθώς και τα συναφή αιτήματα 
των γονέων, εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον έχει 
δράσει η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της. Οι 
γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται απευ-
θείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Πριν από την έκδοση αξιολογικής 
έκθεσης, ωστόσο, απαιτείται να έχει προηγηθεί δράση 
της Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της.

10. Οι Ε.Δ.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με τα μέλη 
του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης 
των δράσεών τους, μέσω: α) της διενέργειας τακτικών 
τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των ΕΔ.Υ. με μέλη του 
προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και β) έκτακτων συναντή-
σεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε συνεργασία με τον Διευθυντή της σχολι-
κής μονάδας.

11. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν για μεν 
τον Πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β) της 
παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα 
μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

12. Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν λειτουρ-
γεί Ε.Δ.Υ., ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, συνεπι-
κουρούμενος από εκπαιδευτικό του Τ.Ε. ή άλλον εκπαι-
δευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό πα-
ράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης ή μέλος του Ε.Ε.Π. 
των κλάδων ΠΕ23 ή ΠΕ30 ή τον σύμβουλο σχολικής ζωής 
της σχολικής μονάδας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει 
την ευθύνη για τον συντονισμό των αιτημάτων προς το 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό.

Άρθρο 18

Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και 

την Αειφορία 

1. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα 
οποία μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αει-
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