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Πεπίλητη 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεζκνί ησλ ΚΔΓΓΥ, ΔΓΔΑΥ θαη ΣΓΔΥ απνηεινύλ ζεκαληηθό θξίθν ζηελ αιπζίδα ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο ΔΑΔ, θαζώο ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ κέηξσλ, 

κε ζθνπό νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη κε αλαπεξίεο λα θαηαζηνύλ ηθαλνί γηα απηόλνκε 

ζπκκεηνρή ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο. Η ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε επηδηώθεη, κέζσ ζπλδπαζκνύ 

εξεπλεηηθώλ κεζόδσλ, λα αλαδείμεη ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ξόινπ ησλ δνκώλ απηώλ θαη παξάιιεια λα 

επηζεκάλεη ηηο παξακέηξνπο πνπ δηακνξθώλνπλ ην έξγν ηνπο. Με δεδνκέλα αθελόο ηε κεηαθίλεζε από ην 

ςπρνταηξηθό κνληέιν ζην κνληέιν ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη αθεηέξνπ ηα απνδεδεηγκέλα νθέιε ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο παηδηώλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία θαη ρξεζηκνπνηώληαο 

σο βαζηθό ηνπο εξγαιείν ηελ πνιπεπηζηεκνληθόηεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο, ηα ΚΔΓΓΥ, ΔΓΔΑΥ θαη ΣΓΔΥ 

νξγαλώλνπλ θαη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Σην πνιύπιεπξν έξγν ηνπο ζπλαληώληαη εκπόδηα θαη δπζθνιίεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνύζα εξγαζία θαη νδεγνύλ ζηε δηακόξθσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη ζηε 

δηαηύπσζε πξνηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα ζθέςε πξνο βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ δνκώλ απηώλ. 

Διζαγυγή 

 

Αλ απνδερηνύκε ηελ άπνςε όηη ε παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινύλ ζεκαληηθό αμηνινγηθό 

θξηηήξην ηνπ πνιηηηζκηθνύ επηπέδνπ ελόο ιανύ, ηόηε ζα ζεσξήζνπκε πσο ε παξερόκελε εηδηθή 

εθπαίδεπζε απνηειεί γηα θάζε θξάηνο έλα ρώξν από ηνλ νπνίν ζα κπνξνύζε λα αμηνινγεζεί ν βαζκόο 

πξαγκάησζεο αμηώλ, όπσο ε ηζόηεηα, ε δεκνθξαηηθόηεηα, ε θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη ν ζεβαζκόο 

ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. 

 Η εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα πξνζθέξεηαη ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο
1
 ή/θαη κε αλαπεξίεο. Ψο ζύλνιν εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ, ε ΔΑΔ, εθηόο από ηηο Σρνιηθέο 

                                                           
1
 «Μαζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνύληαη όζνη γηα νιόθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθώλ, λνεηηθώλ, γλσζηηθώλ, αλαπηπμηαθώλ πξνβιεκάησλ, ςπρηθώλ 

θαη λεπξνςπρηθώλ δηαηαξαρώλ νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ηε δηεπηζηεκνληθή αμηνιόγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο 

πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο […].Δπίζεο, όζνη παξνπζηάδνπλ «θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξόληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, δηαηαξαρέο νκηιίαο-

ιόγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο όπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζύλδξνκν 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθόηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνύ), ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο. Σηελ θαηεγνξία καζεηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ εκπίπηνπλ νη καζεηέο κε ρακειή 

ζρνιηθή επίδνζε πνπ ζπλδέεηαη αηηησδώο κε εμσγελείο παξάγνληεο, όπσο γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο», ελώ εκπίπηνπλ «Οη 
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Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΣΜΔΑΔ) θαη ηε ζπλεθπαίδεπζε ζηα γεληθά ζρνιεία, 

πεξηιακβάλεη θαη «ηε δηαθνξνδηάγλσζε, ηε δηάγλσζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ απνηύπσζε ησλ 

εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, ηε ζπζηεκαηηθή παηδαγσγηθή παξέκβαζε κε εμεηδηθεπκέλα θαη 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πινπνηνύληαη από ηα 

θαηά ηόπνπο Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Υπνζηήξημεο Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Αλαγθώλ (ΚΔ.Γ.Γ.Υ.) θαη από ηηο δεκόζηεο ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο» (N. 3699, αξ.2, παξ.2-3). 

Δμ νξηζκνύ ηνπ λόκνπ, ζπλεπώο, ηα ΚΔΓΓΥ απνηεινύλ ζεκαληηθό θξίθν ζηελ αιπζίδα ησλ 

ππεξεζηώλ ηεο ΔΑΔ θαη ηε βάζε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθώλ θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ κέηξσλ, κε ζθνπό νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ή/ θαη κε αλαπεξίεο λα θαηαζηνύλ, «ζην πιαίζην ησλ ζθνπώλ ηεο πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο, 

δεπηεξνβάζκηαο, ηξηηνβάζκηαο, κε ηππηθήο, άηππεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο», «θαηά ην δπλαηό 

ηθαλνί γηα απηόλνκε ζπκκεηνρή ζηελ νηθνγελεηαθή, επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δσή» 

(Ν. 3699, αξ.2, παξ.4). Γηα ην ιόγν απηό ν ξόινο ησλ ΚΔΓΓΥ θαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

ππνζηεξηθηηθά πξνο απηόλ, ν ξόινο ησλ ΔΓΔΑΥ (Δπηηξνπώλ Γηαγλσζηηθήο Δθπαηδεπηηθήο 

Αμηνιόγεζεο θαη Υπνζηήξημεο) θαη ΣΓΔΥ (Σρνιηθώλ Γηθηύσλ Δθπαίδεπζεο θαη Υπνζηήξημεο) 

απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαζεο, ε νπνία δηαξζξώλεηαη ζε ηξία κέξε. 

Απηά αθνξνύλ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ΚΔΓΓΥ, ΔΓΔΑΥ θαη ΣΓΔΥ, ην ιεηηνπξγηθό ξόιν 

ησλ ΚΔΓΓΥ Αηηηθήο θαη ην ζπζρεηηζκό ηνπο κε ην ξόιν ησλ λέσλ δνκώλ ΣΓΔΥ θαη ΔΓΔΑΥ, θαζώο 

θαη ηα εκπόδηα πνπ ζπλαληώληαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ ξόινπ απηνύ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ πξνζέγγηζε ηνπ επηιεγκέλνπ ζέκαηνο.  

 

Σηόσοι και ςποθέζειρ  

 

Σηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ ξόινπ ησλ ΚΔΓΓΥ, 

ΔΓΔΑΥ θαη ΣΓΔΥ ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε, όπσο απηόο δηακνξθώλεηαη ηόζν από ην 

ηππηθό, λνκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην, όζν θαη από ην πιαίζην πνπ νξίδνπλ νη ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, πνπ ζπλερώο κεηαβάιινληαη θαη επεξεάδνληαη από ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή πξαγκαηηθόηεηα. Παξάιιεια, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ παξερόκελνπ έξγνπ 

ησλ ΚΔΓΓΥ, ΣΓΔΥ θαη ΔΓΔΑΥ Αηηηθήο, επηδηώθεηαη ε επηζήκαλζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

παξακέηξσλ πνπ δηακνξθώλνπλ απηό ην έξγν θαη ηελ πιεξέζηεξε ή ειιεηκκαηηθόηεξε πξαγκάησζή 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ απηέο νη επηζεκάλζεηο λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα ζσζηή πξαθηηθή δηακόξθσζε 

ησλ λέσλ δνκώλ πξνο όθεινο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. 

Υπνζέζεηο εξγαζίαο απνηέιεζαλ αθελόο ε αλάγθε ύπαξμεο ηαηξνπαηδαγσγηθώλ ππεξεζηώλ ζην 

πιαίζην ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο γηα παξνρή εηδηθήο δηεπηζηεκνληθήο εθπαηδεπηηθήο θαη 

ςπρνινγηθήο ζηήξημεο ζε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο θαη γνλείο θαη αθεηέξνπ ην όηη ηα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, άκεζα δηακνξθνύκελα από ηηο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ, επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΓΓΥ, ΣΓΔΥ θαη ΔΓΔΑΥ. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
καζεηέο κε ζύλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ιόγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο 

παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ή ιόγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Ν. 3699/2008, 

άξ.3, παξ.1-2, Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο 199, η.Α΄, Δζληθό Τππνγξαθείν, Αζήλα. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην όηη ζύκθσλα κε ηελ επξέσο απνδεθηή επηζηεκνληθή αληίιεςε, κε ηνλ όξν «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» νξίδεηαη 

αλνκνηνγελήο νκάδα εγγελώλ δηαηαξαρώλ, ελώ πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, δε ζπληζηνύλ από κόλα ηνπο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Hammill, D.D.(1990).  
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Μεθοδολογικά επγαλεία  

Με θξηηήξην ηε δπλαηόηεηα πνπ παξέρνπλ γηα δηεξεύλεζε ηόζν ηνπ ηππηθνύ, όζν θαη ηνπ 

πξαγκαηηθνύ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΓΓΥ, ΣΓΔΥ θαη ΔΓΔΑΥ, θαζώο θαη 

ηνπ ξόινπ πνπ απηά επηηεινύλ, επειέγεζαλ σο κεζνδνινγηθά εξγαιεία α) ε βηβιηνγξαθηθή 

κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο παξνύζαο εξγαζίαο θαη λα νξηζηεί ε 

πνξεία ηεο γηα ηε δηαηύπσζε ππνζέζεσλ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, β) ε αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ πξσηνγελώλ πεγώλ, όπσο λόκσλ, ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ, ππεξεζηαθώλ 

εγγξάθσλ ησλ ΚΔΓΓΥ Αηηηθήο θαη γ) άκεζε θαη έκκεζε επηθνηλσλία κε αξκόδηα πξόζσπα θαη 

θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην ρώξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. 

 

Ο θεζμόρ ηυν ΚΔ.Γ.Γ.Υ. (Κένηπα Γιαθοποδιάγνυζηρ, Γιάγνυζηρ και Υποζηήπιξηρ 

Διδικών Δκπαιδεςηικών Αναγκών). 

 Ιδπςζη – Σκοπόρ – Γομή 

 

Όπσο νξίδεηαη από ην Ν. 3699/2008 (άξ.12, παξ.1), ηα ΚΔ.Γ.Γ.Υ. «απνηεινύλ 

απνθεληξσκέλεο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ππάγνληαη ζηνλ Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή 

Δθπαίδεπζεο». Ιδξύζεθαλ αξρηθά σο Κ.Γ.Α.Υ., ζύκθσλα κε ην Ν.2817/2000 θαη ζθνπό ηνπο 

έρνπλ ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ δηάγλσζεο, αμηνιόγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ θαη 

θπξίσο εθείλσλ πνπ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο, θαζώο θαη 

ππνζηήξημεο, πιεξνθόξεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο (Ν.3699, αξ.12, παξ.1). Σηα ΚΔ.Γ.Γ.Υ. απαζρνιείηαη Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό (ΔΠ), 

Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό (ΔΔΠ) θαη Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό (ΓΠ), ην νπνίν ηνπνζεηείηαη 

αλάινγα κε ηε δηαζπνξά ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ. Σε θάζε πεξίπησζε ππάξρεη κηα πιήξεο 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα ζε καζεηηθό πιεζπζκό ηνπιάρηζηνλ 10.000 αηόκσλ (Ν. 3699, αξ.12, 

παξ.6).Σην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ αζθεί θαζνδεγεηηθό έξγν πξντζηάκελνο κε ηεηξαεηή ζεηεία. 

 

 Δπγαλεία - Απμοδιόηηηερ 

 

Με δεδνκέλν ην όηη ζηελ Δπξώπε θπξηαξρνύζα ηάζε ζην ρώξν ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Αγσγήο είλαη ε κεηαθίλεζε από ην ςπρνταηξηθό κνληέιν πξνο έλα άιιν κνληέιν 

αιιειεπίδξαζεο θαη εθπαηδεπηηθήο θαηεύζπλζεο (Δπξσπατθόο Φνξέαο Δηδηθήο Αγσγήο 2003), 

όιεο νη πξάμεηο, ελέξγεηεο θαη εηζεγήζεηο ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Υ. έρνπλ «εθπαηδεπηηθό πξνζαλαηνιηζκό» 

(ΥΑ Γ6/4494, αξ.4, παξ.1). Γηα ην ιόγν απηό, βαζηθό εξγαιείν ζην έξγν ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Υ. 

απνηειεί ε δηεπηζηεκνληθή θαη πνιπεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

αλαγθώλ ησλ καζεηώλ. Απηή επηηξέπεη ηνλ αλαγθαίν ζπληνληζκό ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

αλίρλεπζεο θαη δηάγλσζεο ηνπ είδνπο θαη ηεο αηηηνινγίαο (δηαθνξνδηάγλσζε) ησλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ, ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ νξγάλσζε ηεο θαηάιιειεο ππνζηήξημεο ηνπο, θαζώο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθόξεζεο 

θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ. 

Τα ΚΔΓΓΥ αμηνινγνύλ καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην εηθνζηό δεύηεξν έηνο (22
ν
) 

ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ππνρξενύληαη λα γλσκαηεύνπλ ζε δηάζηεκα ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ 

από ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, ζύκθσλα κε ην πξνζηεζέλ εδάθην (Ν. 4186, άξζξν 28, 

παξ.22) ζην λόκν 3699/2008 όπνπ δελ νξηδόηαλ ρξνληθό όξην. ΄Οιεο νη γλσκαηεύζεηο ησλ 

ΚΔΓΓΥ έρνπλ κόληκε ηζρύ (Ν.4186, άξζξν 28, παξ.17) θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ησλ 

γνλέσλ ή θεδεκόλσλ κε απηέο, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζθπγήο ηνπο ζηε Γεπηεξνβάζκηα ΔΓΔΑ 
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(Δηδηθή Γηαγλσζηηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο) ηεο νπνίαο ε απόθαζε είλαη νξηζηηθή. (Ν. 4186, 

άξζξν 28, παξ.14). 

Σηνπο βαζηθνύο άμνλεο ζηόρνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θηλνύληαη θαη νη ινηπέο αξκνδηόηεηεο 

ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Υ (Ν. 3699, αξ.4, παξ.1), όπσο είλαη ε θαηάξηηζε εηζεγήζεσλ γηα νξγάλσζε 

πξνζαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο ηάμεο θαη ην ΔΔΠ, γηα 

ελαιιαθηηθνύο, εθηόο ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο, ηξόπνπο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη κε αλαπεξίεο θαη γηα αιιαγή ησλ δνκώλ ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Σηηο αξκνδηόηεηεο ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Υ ππάγεηαη, επίζεο, ε παξνρή 

ζπλερνύο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ζε γνλείο θαη εκπιεθόκελνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ν θαζνξηζκόο ησλ ηερλνινγηθώλ βνεζεκάησλ θαη ησλ εξγνλνκηθώλ θαη 

θηεξηαθώλ δηεπθνιύλζεσλ γηα ηελ θαιύηεξε πξόζβαζε ζην ρώξν θαη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ε ζύληαμε πξνηάζεσλ γηα εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξώηκεο παξέκβαζεο, όπνπ απηό 

θξίλεηαη απαξαίηεην θαζώο θαη ζύγρξνλσλ εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε 

ζπλεθπαίδεπζε καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/ θαη κε αλαπεξία κε ηνπο καζεηέο 

ηνπ γεληθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ. 

Τα ΚΔΓΓΥ έρνπλ, επίζεο, ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα γηα ηελ θαηάηαμε, εγγξαθή, 

κεηεγγξαθή θαη θνίηεζε ζηελ θαηάιιειε ζρνιηθή κνλάδα ΔΑΔ, θαζώο θαη γηα ην θαηάιιειν 

πιαίζην ππνζηήξημεο ζην γεληθό ζρνιείν.(Ν.4186, άξζξν 28, παξ. 14).  

 

 Λειηοςπγία και ΄Δπγο. Το παπάδειγμα ηυν ΚΔΓΓΥ Αηηικήρ. 

 

Σε ζρέζε κε άιινπο αμηνινγηθνύο θνξείο, ε ηδηαηηεξόηεηα ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Υ., ε νπνία απνηειεί 

ζπγρξόλσο ζεκαληηθό ηνπο πιενλέθηεκα, είλαη ν εθπαηδεπηηθόο ραξαθηήξαο ηνπο. Ο 

ραξαθηήξαο απηόο ηα θαζηζηά πην εύθνια πξνζεγγίζηκα, ηόζν γηα ηνπο γνλείο, όζν θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, θαζώο θαη νη δύν πιεπξέο απεπζύλνληαη κε κεγαιύηεξε επθνιία ζε κηα 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία γηα βνήζεηα ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηηο απαζρνινύλ, 

πξνβάιινληαο σο δεηνύκελν ηε ζρνιηθή πξόνδν. Θα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ππόζεζε γηα κηα 

άιιε εξεπλεηηθή εξγαζία ην όηη ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ην πνιπεπηζηεκνληθό 

πξνζσπηθό ηεο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Υ ην αλάγνπλ ζε θνηλό πεδίν δξάζεο, ή 

αθόκα θαη ζε δηακεζνιαβεηή κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, δύν πιεπξώλ πνπ ζπρλά, αληί 

λα ζπλεξγάδνληαη, αληηπαξαηίζεληαη, θαζώο ζηελ Διιάδα επηθξαηεί θαρππνςία θαη δπζπηζηία 

κεηαμύ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαη ε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία είλαη επηθαλεηαθή έσο 

αλύπαξθηε (Φξεηδεξίθνπ & Φνιέξνπ-Τζεξνύιε, 1991.) Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππόζεζε ζα 

κπνξνύζε λα είλαη απηό πνπ ε εκπεηξηθή αλίρλεπζε ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο δείρλεη: 

όηη, δειαδή, νη γνλείο, απεπζπλόκελνη ζην ΚΔ.Γ.Γ.Υ., αθήλνπλ πίζσ ηνπο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

επηβαξπληηθνύ ζπλαηζζεκαηηθνύ θνξηίνπ πνπ θέξνπλ όηαλ απεπζύλνληαη ζε ηαηξηθνύο ή άιινπο 

θνξείο, απνθνκκέλνπο από ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ, ρσξίο όκσο λα ράλνπλ ηελ ειπίδα, αλ 

όρη ηελ πεπνίζεζε, πσο ζα βξνπλ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε από ην εηδηθό επηζηεκνληθό 

πξνζσπηθό. Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί, ζηεξηδόκελνη ζηηο δηαγλώζεηο θαη 

αμηνινγήζεηο ησλ εηδηθώλ ηεο πγείαο, έρνπλ βνεζνύο ζηελ παηδαγσγηθή πνξεία ηνπο ην εηδηθό 

εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Υ, κέζσ ηεο ζηήξημεο ζε εθπαηδεπηηθό επίπεδν πνπ 

πξνζθέξεη, γεγνλόο πνπ ηνπο απειεπζεξώλεη θαη από ην βάξνο ηεο απνθιεηζηηθήο επζύλεο γηα ηε 

καζεζηαθή πνξεία ησλ καζεηώλ ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηα επηά ΚΔ.Γ.Γ.Υ. πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Αηηηθή, ζην 

πιαίζην ησλ νξηδόκελσλ από ην λόκν αξκνδηνηήησλ ηνπο, πξαγκαηνπνηνύλ ζπγθεθξηκέλεο θαη 

πην εηδηθέο δξάζεηο, όπσο, πινπνίεζε πξνγξακκάησλ: 

 •Καζνδήγεζεο γνλέσλ ζε ζέκαηα δηαπαηδαγώγεζεο ησλ παηδηώλ, ζε αηνκηθό ή νκαδηθό 

επίπεδν, ζην πιαίζην νκάδαο γνλέσλ.  
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• Σπκβνπιεπηηθήο καζεηώλ ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθώλ αλαγθώλ, ζην 

πιαίζην νκάδαο εθήβσλ. 

• Σπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ςπρνεθπαίδεπζεο ζε γνλείο παηδηώλ κε απηηζκό ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα δεθαπέληε εκεξώλ.  

• Αληρλεπηηθνύ ειέγρνπ ςπρνθηλεηηθήο αλάπηπμεο θαη θπζηθήο θαηάζηαζεο ζε λεπηαγσγεία κε 

αμηνιόγεζε ζην ζρνιηθό ρώξν, πνπ αθνινπζήζεθε από γξαπηή πεξηγξαθηθή έθζεζε πξνο ηνπο 

γνλείο ησλ ζπκκεηερόλησλ λεπίσλ, θαηάξηηζε εηδηθνύ αζθεζηνινγίνπ γηα ηα λήπηα πνπ 

παξνπζίαζαλ απνθιίζεηο θαη επαλαιεπηηθή αμηνιόγεζε κεηά από ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 

δηάζηεκα, γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο εθπαίδεπζήο θαη ηεο πξνόδνπ ηνπο. 

• Γηαρείξηζεο άγρνπο ζε καζεηέο Γ΄ Λπθείνπ, δηαρείξηζεο πέλζνπο ζε ζρνιεία ζηα νπνία ππήξμε 

απηνθηνλία ή αηύρεκα ή αηθλίδηνο ζάλαηνο καζεηή. 

• Πξόιεςεο εμάξηεζεο από νπζίεο. 

• Πξόιεςεο ελδνζρνιηθήο βίαο.  

• Παηρληδηώλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο. 

• Γηαρείξηζεο θξίζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, κε θπζηθή παξνπζία, ζύζθεςε 

θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ.  

• Δπηκόξθσζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο Δηδηθήο Αγσγήο. Δπίζεο, 

• νξγαλώζεθε δηαδηθαζία ππνδνρήο αηηεκάησλ γηα αμηνιόγεζε κε πξσηνηππνπνηεκέλε 

δηαδηθαζία, θαη ζπγθεθξηκέλν πξσηόθνιιν παξαπνκπήο θαη  

• πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε δύν εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα 

Τπθινθώθσζεο θαη Τύθισζεο κε Πνιπαλαπεξία ζε ζπλεξγαζία κε ην Perkins School for the 

Blind Boston USA.  

 

Καινοηόμοι θεζμοί ηηρ ΔΑΔ :ΣΓΔΥ (Σσολικά Γίκηςα Δκπαίδεςζηρ και Υποζηήπιξηρ) και 

ΔΓΔΑΥ (Δπιηποπέρ Γιαγνυζηικήρ Δκπαιδεςηικήρ Αξιολόγηζηρ και Υποζηήπιξηρ). 

 

Τα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, αιιά θαη ε ίδηα ε πξάμε έρνπλ δείμεη όηη ε ζπλεθπαίδεπζε παηδηώλ 

κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία έρεη πνιιαπιά νθέιε θαη γηα ηα ίδηα ηα παηδηά 

αιιά θαη γηα όινπο όζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνύο, παηδηά 

κε ηππηθή αλάπηπμε, γνλείο), νδεγώληαο ζηελ εμαθάληζε θαηλνκέλσλ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ 

θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο (Νηθόδεκνο 1999). 

Σηε βάζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ γηα ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο όισλ ησλ καζεηώλ 

ζην θνηλό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, αλαβαζκίδεηαη θαη κεηεμειίζζεηαη ε Δπηηξνπή Γηαγλσζηηθήο 

Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο (ΔΓΔΑ) ζε Δπηηξνπή Γηαγλσζηηθήο Αμηνιόγεζεο θαη Υπνζηήξημεο 

(ΔΓΔΑΥ) θαη θάζε ΣΜΔΑΔ κεηαηξέπεηαη ζε Κέληξν Υπνζηήξημεο ΔΑΔ ελόο δηθηύνπ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ αλεμαξηήηνπ βαζκίδαο, ηνπ ΣΓΔΥ (Σρνιηθό Γίθηπν Δθπαίδεπζεο θαη Υπνζηήξημεο). 

Τα ΣΓΔΥ απνηεινύλ «απνθεληξσκέλεο αδηαβάζκεηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο ΔΑΔ, πνπ 

ππάγνληαη ζηνλ νηθείν Πεξηθεξεηαθό Γηεπζπληή θαη ζηνρεύνπλ «ζηελ πξνώζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ζην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

αληαπόθξηζήο ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπο, ζηελ έληαμε θαη 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία ζην ζρνιείν ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο θαη ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ Τκεκάησλ ΄Δληαμεο, ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο-ζπλεθπαίδεπζεο θαη ησλ 

καζεηώλ ζηνπο νπνίνπο εθαξκόδεηαη θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία» (Υ.Α.17812/2014). 

Οη ΔΓΔΑΥ, ηδξπκέλεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 39, παξ.4 ηνπ Ν. 4115/2013, απνηεινύλ 

«πξσηνβάζκην όξγαλν γηα ηε δηαγλσζηηθή εθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα γεληθήο εθπαίδεπζεο» 

(Υ.Α.17812/2014) θαη ζηνρεύνπλ ζηε «δηεπηζηεκνληθή ελίζρπζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζην θνηλό ζρνιείν, κε ηελ αλάπηπμε πξαθηηθώλ ππνζηήξημεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθώλ ππεξεζηώλ ΔΑΔ» (Υ.Α.17812/2014). 
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Φαίλεηαη έηζη πσο νη ΔΓΔΑΥ, ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδηνπ ηύπνπ εξγαιείν κε ηα ΚΔΓΓΥ, απηό 

ηεο πνιπεπηζηεκνληθόηεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ, έξρνληαη λα ελεξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά θαη 

απνζπκθνξεηηθά ζην έξγν ηνπο: Αλαιακβάλνπλ αξκνδηόηεηεο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηαγλσζηηθήο εθπαηδεπηηθήο αμηνιόγεζεο ζην ζρνιείν θαη δηελεξγνύλ αμηνιόγεζε γηα ηε 

δηάγλσζε ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ. Πξαγκαηνπνηνύλ 

ζπλεξγαηηθή δηεπηζηεκνληθή αληηκεηώπηζε δπζθνιηώλ ηνπ καζεηή κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ηα 

δηαζέζηκα κέζα θαη πόξνπο θαη παξαθνινπζνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αηνκηθνύ ηξηκεληαίνπ 

πξνγξάκκαηνο δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο ππνζηήξημεο, δξάζεηο πνπ έσο ηώξα 

αθνξνύζαλ απνθιεηζηηθά ηα ΚΔΓΓΥ. Δπηπιένλ, δηακνξθώλνπλ πξνγξάκκαηα 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη πξνζρνιηθήο πξώηκεο παξέκβαζεο γηα καζεηέο πνπ ηα 

ρξεηάδνληαη θαη νξγαλώλνπλ εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα γνλείο κε παηδηά έσο έμη  (6) 

εηώλ. Σηελ αξκνδηόηεηά ηνπο επίζεο, εκπίπηεη ε ππνζηήξημε ζρνιηθώλ  κνλάδσλ θαηά ηε 

κεηεγγξαθή ησλ καζεηώλ , ηειεηνθνίησλ κε αλαπεξία, θαζώο θαη απνθνίησλ κε αλαπεξία (Ν. 

4115, άξζξν 3δ). 

Σε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο καζεηέο ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο, 

ζπκπεξηθνξάο ή έληαμεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, παξά ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ ζην 

ζρνιείν ηνπο, ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ καζεηέο κε γλσκάηεπζε από ην ΚΔΓΓΥ έρνπλ αλάγθεο γηα 

ηηο νπνίεο ην ζρνιείν δε δηαζέηεη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο ππνζηήξημεο, ηόηε, θαηόπηλ 

ηεθκεξίσζεο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην λόκν 4115 (άξζξν 8, παξ.1β) ε αξκόδηα ΔΓΔΑΥ 

ηνπο παξαπέκπεη γηα γλσκάηεπζε ζην ΚΔΓΓΥ, ύζηεξα από ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηνπ 

ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ. Δπίζεο, ηα ΚΔΓΓΥ εμεηάδνπλ πιένλ πεξηπηώζεηο καζεηώλ πνπ θνηηνύλ 

ζε ζρνιηθέο κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ εληαρηεί ζε ΣΓΔΥ, θαζώο θαη ζπλαθή αηηήκαηα γνλέσλ, 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν θαηόπηλ παξαπνκπήο ηεο νηθείαο ΔΓΔΑΥ.  

 

 Δμπόδια ζηην ςλοποίηζη έπγος ηυν ΚΔΓΓΥ, ΣΓΔΥ, ΔΓΔΑΥ. 

 

Απ’ όζα πξναλαθέξζεθαλ, είλαη πξνθαλέζηαην ην εύξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Υ, 

ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ζπλεπώο θαη ν πςειόο βαζκόο δπζθνιίαο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπ ζην ζύλνιό ηνπ. Τα ζεκαληηθόηεξα εκπόδηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Υ, έηζη όπσο θαηαγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζηαθέο 

αλαθνξέο, είλαη αλά άμνλα δξάζεο ηα εμήο: 

Αλίρλεπζε-Γηάγλσζε-Αμηνιόγεζε: 

• Αλαληηζηνηρία αλαινγίαο καζεηηθνύ πιεζπζκνύ θαη δηεπηζηεκνληθώλ νκάδσλ: Σηε ζεκεξηλή 

πξαγκαηηθόηεηα ησλ ΚΔ.Γ.Γ.Υ. Αηηηθήο, κία δηεπηζηεκνληθή νκάδα έρεη λα δηαρεηξηζηεί 

καζεηηθό πιεζπζκό έσο θαη πέληε θνξέο κεγαιύηεξν από ηνλ ειάρηζην πξνβιεπόκελν ησλ 

10000 αηόκσλ (ΚΔΓΓΥ Αλ. Αηηηθήο θαη Πεηξαηά). 

• Γπζθνιίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ζρνιείσλ 

• Διιηπήο ελεκέξσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο 

• Διιηπήο ελεκέξσζε ηεο νηθνγέλεηαο 

• Διιηπήο ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα. 

Υπνζηήξημε καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο:  

•Μεγάινο αξηζκόο αηηεκάησλ, κε πεξηπηώζεηο ηδηαίηεξα δύζθνιεο ζε πεξηνρέο κε θνηλσληθή πιε- 

ζπζκηαθή πνιπκνξθία. 

•Διιηπήο ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ζην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ησλ ζρνιείσλ, ιόγσ άξλεζεο 

εθπαηδεπηηθώλ. 

•Διιηπήο ζπλεξγαζία ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. 
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•Διιηπήο ή απνζπαζκαηηθή πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξώηκεο παξέκβαζεο, ιόγσ έιιεηςεο 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ή ιόγσ έιιεηςεο θαηάιιειεο θηεξηαθήο ππνδνκήο. 

Πιεξνθόξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη θνηλσλίαο: 

• Πεξηνξηζκόο νξγάλσζεο ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ, ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ (νη ιίζηεο αλακνλήο γηα 

δηάγλσζε θαη αμηνιόγεζε δελ επηηξέπνπλ επαξθή ελαζρόιεζε κε ηνπο άιινπο άμνλεο δξάζεο). 

Σεκεηώλεηαη, επίζεο, όηη ε δπζρέξεηα θαηάξηηζεο πξνγξακκάησλ θαη ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο 

καζεηώλ από ζηαζεξή ζηε ζύλζεζή ηεο δηεπηζηεκνληθή νκάδα, ε ελαζρόιεζε εηδηθνύ 

επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ κε δηνηθεηηθό έξγν θαη ε εκπινθή ησλ ςπρνιόγσλ θαη θνηλσληθώλ 

ιεηηνπξγώλ ησλ ΣΜΔΑΔ ζην έξγν ησλ ΔΓΔΑΥ πνπ ηνπο αλαγθάδεη λα κνηξάδνπλ ην ρξόλν ηνπο 

κεηαμύ ησλ Δηδηθώλ θαη ησλ Γεληθώλ Σρνιείσλ ζηεξώληαο έηζη θαη από ηα δύν είδε ζρνιείσλ 

ηελ άξηηα παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, πξνβάιιεη ηελ αλάγθε ζηειέρσζεο ησλ ππεξεζηώλ 

ΚΔΓΓΥ θαη ΔΓΔΑΥ κε κόληκν πξνζσπηθό ζε απμεκέλεο νξγαληθέο ζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε θαη άξηηα ιεηηνπξγία ηνπο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 

 

Σςμπεπάζμαηα- Πποηάζειρ 

 

Όπσο πξνθύπηεη από ζρεηηθέο ππεξεζηαθέο αλαθνξέο ησλ αξκόδησλ πξνζώπσλ θαη θνξέσλ, 

ζηα ζρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ ππάξρεη πνιύ κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Σεκαληηθό είλαη θαη ην πνζνζηό απηώλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ςπρηθήο πγείαο ή πξνέξρνληαη από πξνβιεκαηηθό ή 

θαθνπνηεηηθό νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ελώ ζπρλή είλαη ε εθδήισζε θξίζεσλ, ζπλήζσο ιόγσ 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ρξήζε νπζηώλ, ελδνζρνιηθή βία). Σε πεξηνρέο αλαπηπζζόκελεο, ζε 

πεξηνρέο κε απμαλόκελν καζεηηθό πιεζπζκό θαη ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πιεζπζκηαθό πνζνζηό 

νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ, ηα πξναλαθεξζέληα πεξηζηαηηθά παξνπζηάδνληαη απμεκέλα, όπσο 

δηαθαίλεηαη από ηηο ππάξρνπζεο πεγέο (ππεξεζηαθά έγγξαθα ΚΔΓΓΥ Πεηξαηά θαη Γπη. Αηηθήο). 

Η πξνζέγγηζε θαη αληηκεηώπηζε όισλ απηώλ ησλ δεηεκάησλ απαηηεί δηεπηζηεκνληθόηεηα θαη 

αιιειεπηδξαζηηθόηεηα (Norwich. 2002), εληαγκέλε, επηπιένλ, ζε πιαίζην παηδαγσγηθό-

εθπαηδεπηηθό, δεηνύκελα πνπ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ κόλν ηα ΚΔΓΓΥ, ΔΓΔΑΥ θαη ΣΓΔΥ, 

ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ύπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο θαζίζηαηαη απαξαίηεηε. 

Οη πεξηζζόηεξεο αλάγθεο ησλ πεξηνρώλ κε απμαλόκελν καζεηηθό πιεζπζκό ή κεγάιν πνζνζηό 

νηθνλνκηθώλ κεηαλαζηώλ, πνπ ζπλεπάγνληαη απμεκέλα αηηήκαηα πξνο ηθαλνπνίεζε, 

δπζρέξαηλαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ έξγνπ ησλ ΚΔΓΓΥ, θαζώο απμαλόηαλ ε δηάξθεηα 

αλακνλήο ησλ αηηεκάησλ θαη ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ παξαθσιπόηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε 

δξάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε άιιεο αξκνδηόηεηεο ηνπο, όπσο ε αλίρλεπζε θαη δηαπίζησζε ηνπ 

είδνπο θαη ηνπ βαζκνύ ησλ δπζθνιηώλ ζην ζύλνιν ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο 

ειηθίαο, ε επαηζζεηνπνίεζε θνηλσληθνύ ζπλόινπ ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη ε παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη ελεκέξσζεο ζε γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνύο. Η ίδξπζε ησλ 

ΔΓΔΑΥ θαη ΣΓΔΥ επηδηώθεη κέζσ ηεο αλάιεςεο κέξνπο αξκνδηνηήησλ από ηα ΚΔΓΓΥ, λα 

ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε απηήο ηεο δπζρέξεηαο. Δπηβεβαηώλεηαη έηζη θαη ε δεύηεξε ππόζεζε 

εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε θπζηνγλσκία ηνπ πιεζπζκηαθνύ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

εληάζζεηαη θάζε ηαηξνπαηδαγσγηθό θέληξν, ΚΔΓΓΥ, ΔΓΔΑΥ-ΣΓΔΥ, επεξεάδεη θαη 

δηακνξθώλεη αλάινγα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ην βαζκό αληαπόθξηζεο ζηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ. 

 Η δηεξεύλεζε ηνπ ξόινπ ησλ ηαηξνπαηδαγσγηθώλ δνκώλ ησλ ΚΔΓΓΥ, ΔΓΔΑΥ θαη ΣΓΔΥ 

ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, κέζσ ηνπ 

παξαδείγκαηνο απηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Αηηηθή, θαζώο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάγνληαη από απηή, νδεγνύλ ζηε δηακόξθσζε ησλ παξαθάησ πξνηάζεσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα  

νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ: 
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•Σαθήο θαη ξεηόο θαζνξηζκόο ηνπ γλσζηηθνύ πξνθίι θαη ηεο πάζεζεο ησλ καζεηώλ πνπ 

κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ην ζεζκό ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο (καζεηέο κε αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο, κε απηηζκό ή κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο ή πξνζνρήο, κε θπζηνινγηθό λνεηηθό θαη 

καζεζηαθό δπλακηθό). 

•Καζνξηζκόο ηνπ αληηιεπηηθνύ θαη ιεηηνπξγηθνύ πξνθίι καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζηηο δηάθνξεο 

ΣΜΔΑ, βαζηζκέλνο ζην όθεινο ησλ καζεηώλ θαη όρη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη  

πξνζδηνξηζκόο ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ πξέπεη λα έρεη ν θάζε καζεηήο γηα θάζε 

είδνο ΣΜΔΑΔ.  

•Σαθήο νξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηνπ είδνπο παξέκβαζεο ηνπ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ησλ ΔΓΔΑΥ θαη ΚΔΓΓΥ. Σθόπηκε θξίλεηαη θαη ε κειέηε ηνπ ελδερόκελνπ 

δεζκεπηηθνύ ραξαθηήξα γηα ηνπο γνλείο, ησλ απνθάζεσλ ησλ ΚΔΓΓΥ.  

•Σαθήο νξηζκόο θαη δηαθξηηόηεηα ηνπ ξόινπ, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ηξόπνπ ζπλεξγαζίαο 

δαζθάινπ, ςπρνιόγνπ, θνηλσληθνύ ιεηηνπξγνύ, εξγνζεξαπεπηή θαη λνζειεπηή. 

•Οξηζκόο θνξέα επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ησλ ΔΓΔΑΥ, γηα ππνζηήξημε 

ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ θαζώο θαη επνπηεύνληνο θνξέα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ησλ ΔΓΔΑΥ. 

•Γηαθνξνπνίεζε ηεο αηηηνινγίαο ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ από ηνλ ηξόπν εθδήισζήο ηεο ζε 

καζεζηαθό επίπεδν, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ δπζιεμηθώλ 

λα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη λα πεξηνξηζηεί ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ραξαθηεξηζκνύ. 

•Γεκηνπξγία εληαίνπ πξσηνθόιινπ αμηνιόγεζεο, δηαπίζησζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ δηάθνξσλ 

κνξθώλ ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ θαη αλαπεξηώλ. 

•Πξνηππνπνίεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΓΓΥ, ΔΓΔΑΥ, ΣΓΔΥ θαη ΣΜΔΑΔ θαη 

νξηζκόο Πξσηνθόιινπ Σπλεξγαζίαο πνπ ζα δηέπεη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, κε ζθνπό ηελ ηαρεία 

θαη νπζηαζηηθή αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηα.. 

Οη ηξεηο ηειεπηαίεο πξνηάζεηο ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 

ζηαζεξνύ πιαηζίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ από ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, λα πξνζηαηεύζνπλ 

από ηελ ππέξβαζε λόκσλ θαη ζεζκώλ, ιόγσ εμσηεξηθώλ θαη ππνθεηκεληθώλ παξαγόλησλ θαη λα 

βειηηώζνπλ ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. 

Κάζε ελέξγεηα, πάλησο, δηνξζσηηθή ή πξσηόηππε, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ε 

δηαθνξά θαη ε εηεξόηεηα απνηεινύλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πνιύκνξθνπ θαη εηεξνγελνύο 

ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο καο. Σπλεπώο, ην ζρνιείν, σο πξσηαξρηθή κνξθή θνηλσλίαο, ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγεί σο πνιπδύλακν πεδίν δξάζεο όπνπ δηαθνξεηηθόηεηα θαη εηεξόηεηα έρνπλ ζέζε, 

ζπλππάξρνπλ θαη ζπλδεκηνπξγνύλ. 
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