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«ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ                   

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

Υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

και των Ε.Δ.Υ.

Γιάννης Μπουσδούνης
Προϊστάμενος 2ου ΚΕΔΑΣΥ Γ΄ Αθήνας



• 2000 Κ.Δ.Α.Υ.

(Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης)

• 2008 ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

(Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης)

• 2018                                                                        Κ.Ε.Σ.Υ.

(Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης)

• 2021                                                                       ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
(Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και 

Υποστήριξης)



Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.

4823/2021, είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των

Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη

διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών

στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής

τους ανάπτυξης και προόδου.

Εκπαιδευτικός προσανατολισμός

.



Αρμοδιότητες ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

(σε 4 Επίπεδα)



1ο Επίπεδο: Διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών 

αναγκών

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών ή εμποδίων στη μάθηση

• Πρόταση για εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διεπιστημονικής και εκπαιδευτικής

υποστήριξης – πρώιμη παρέμβαση

• Διατύπωση βασικών αξόνων Ε.Π.Ε.

• Κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για «εύλογες προσαρμογές»

• Κατ’ αποκλειστικότητα απόφαση για αντικατάσταση γραπτών δοκιμασιών



2ο Επίπεδο: Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων

3ο Επίπεδο: Υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών

μονάδων

4ο Επίπεδο: Ενημέρωση και Επιμόρφωση



Διαδικασίες στη σχολική μονάδα

• Πρώτες παρεμβάσεις

• Παραπομπή

• Τι περιμένουμε από το ΚΕΔΑΣΥ



Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές

εκθέσεις στις οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτάσεις προς το

σχολείο και την οικογένεια για την υποστήριξη του μαθητή και

διατυπώνονται οι Βασικοί Άξονες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των

Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης.



• Διαδικασία ατομικής αξιολόγησης

• Συνεδρίαση διεπιστημονικής ομάδας

• Έκθεση Αξιολόγησης

• Αρχείο ατομικών φακέλων

• Αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδας – υποστήριξη

• Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.)



Νομοθετικές «παροχές» για μαθητές με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

• Φοίτηση στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο και υποστήριξη (ΣΜΕΑΕ,

Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, Στήριξη από Ε.Β.Π ή Σχολ.

Νοσηλευτή)

• Παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης

τεχνολογίας



• Μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης

σε τουλάχιστον 12, στο Γυμνάσιο

• Μη υπολογισμός του βαθμού εξέτασης της δεύτερης ξένης γλώσσας

στον γενικό βαθμό προαγωγής



• Αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών με προφορικές ή άλλης μορφής

δοκιμασίες στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(ισχύει για μαθητές με προβλήματα όρασης, κινητική αναπηρία των άνω άκρων, ειδικές

μαθησιακές δυσκολίες και αυτισμό)

• Παροχή επιπλέον χρόνου στις εξετάσεις, καθώς «δύναται να αυξηθεί ο

χρόνος εξέτασης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, μέχρι 25%»

(ισχύει για μαθητές με αυτισμό που εξετάζονται γραπτά, μαθητές με ιδιαίτερα

προβλήματα ακοής, με προβλήματα λόγου και ομιλίας και με προβλήματα επιληψίας)



Ε.Δ.Υ. - ΣΚΟΠΟΣ
Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.): 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.



Σημαντικά
• 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, λαμβάνεται μέριμνα εξασφάλισης 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



Υποστήριξη 

• ΚΕΔΑΣΥ

• ΕΔΥ

• Σχολείο (Τμήμα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη)

• Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες και την κοινότητα



Υποστήριξη 

Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες και την κοινότητα,

στην περιοχή ευθύνης του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Γ Αθήνας



Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες

• Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) Περιστερίου (Ενηλίκων και παιδιών)

Πλούτωνος 19 & Ηφαίστου, Περιστέρι, Τηλ.: 2132027800

• Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.) Αγίων Αναργύρων – Φιλαδελφείας (Ενηλίκων 

και παιδιών)

Λεωφ. Θεσσαλονίκης 125, Νέα Φιλαδέλφεια, Τηλ. : 2102612890



• Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας –

«Φαέθων», Δήμος Ιλίου, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους Πετρούπολης και

Αγίων Αναργύρων - Καματερού Τηλ.:210 2690011, 210 2617779

• Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό» , Τηλ. 2105786888

(Δραστηριότητες σχετικά με την πρόληψη της χρήσης ουσιών 

και γενικότερα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας

και την ενίσχυση των δεσμών στο σχολικό ή το οικογενειακό περιβάλλον)



Δήμος Ιλίου (Κοινωνική Υπηρεσία, Κάλχου 48-50 ή Νέστορος 101 
Τηλ: 2132030016, 017,018)

• Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού & Οικογένειας (ΨΚΠΟ),   Τηλ. 2177361020

o υπηρεσίες πρώιμης ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με στόχο την πρόληψη 

διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξή τους

o στήριξη οικογενειών για την αντιμετώπιση καταστάσεων πένθους ή στήριξης ανάρρωσης 

(μετα-νοσοκομειακή προσαρμογή και φροντίδα),

o υλοποίηση προγραμμάτων «σχολών γονέων»

• Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιλίου,  Τηλ. 2132030007 – 2132030011

(Υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος

υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε

μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.)



Δήμος Περιστερίου (Κοινωνική Υπηρεσία, Τηλ. 2105701505, 537, 538) 

• Εξυπηρέτηση ευάλωτων πολιτών από τον Δήμο Περιστερίου, Τηλ: 2105701538, 

2105701533

• Παροχές Δήμου Περιστερίου (Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική) Τηλ: 

2105701001



Δήμος Πετρούπολης

• Συμβουλευτικός Σταθμός , Τηλ: 2105064073

(Έχει σκοπό του την πρόληψη, διάγνωση, αντιμετώπιση και εκπαίδευση επί θεμάτων ψυχικής / 

κοινωνικής υγείας & πρόνοιας.)

• Κέντρο Κοινότητας , Τηλ: 210 5065885

(Υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος 

υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε 

μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση)



Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού

• Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής  Τηλ: 2132039921, 2132039923, 935

• Πρόγραμμα «Φροντίζω» Τηλ: 2132039932 

(παιδοψυχολόγος, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία)



Γραμμές Βοήθειας

• Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107: Δωρεάν, 24 ώρες, κάθε μέρα. Άμεση 

ενημέρωση και επείγουσα συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη. 

Ενημέρωση και συμβουλευτική σε γονείς για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους 

και τον γονικό ρόλο τους.

• Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116111. (Το χαμόγελο του παιδιού) 

Συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για παιδιά και εφήβους.

• Γραμμή Βοήθειας για τις εξαρτήσεις, 1145 (ΚΕΘΕΑ)- Ενημέρωση και υποστήριξη



• Στήριξη και ανακούφιση στα παιδιά, στις δύσκολες στιγμές του πένθους και 

της απειλητικής για τη ζωή αρρώστια – ΜΕΡΙΜΝΑ, 210-6463367

• Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας - ΚΛΙΜΑΚΑ 

Γραμμή Παρέμβασης 1018



Σας ευχαριστώ!

Γιάννης Μπουσδούνης

2ο ΚΕΔΑΣΥ Γ Αθήνας, Τηλ: 2102690215 
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