
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Ευθύνη συντονισμού και μέριμνας αιτημάτων προς τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι 

 

Επειδή η υπηρεσία μας λαμβάνει ερωτήματα σχετικά με το θέμα του έχοντος την 

ευθύνη της μέριμνας σχετικά με το συντονισμό και τη συνολική συνεργασία όσον 

αφορά στα αιτήματα των σχολικών μονάδων προς τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σας 

ενημερώνουμε για τις κάτωθι σχετικές ισχύουσες διατάξεις: 

Στην παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4823/2021-ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021 «Αναβάθμιση του 

σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»  αναφέρεται ότι : 

Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές 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 απευθείας 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. 

Σε συνέχεια του άρθρου 17 και ως αναφέρεται στην παρ.12: Στις σχολικές μονάδες, 

στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, συνεπικουρούμενος από εκπαιδευτικό του 

Τ.Ε. ή άλλον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό παράλληλης 

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. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 

Δ/νση: Ρολέν 4 * Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Μαρία Εμμ. Γιγουρτάκη 

Τηλ. : 2810 246860 – 246872 

Fax: 2810222076  

Ε-mail: γραμματ.: omsee5kr@@sch.gr 

Ε-mail προσωπ. mariagigourtake@gmail.com 

 

 

 

Ηράκλειο, 30-09-2022 

Αρ. Πρωτ.: Φ2/1787 

Προς: 

Σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

Κρήτης 

(δια των Διευθύνσεων Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπ/σης Κρήτης) 

Κοιν: 

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. ΣΕΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  

3. ΚΕΔΑΣΥ Κρήτης 

 



Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις παρακαλούμε να μεριμνείτε για τον 

συντονισμό των αιτημάτων προς τα ΚΕΔΑΣΥ και την περαιτέρω  συνεργασία με το 

φορέα σχετικά με αυτά, ως οι κατά περίπτωση υπεύθυνοι σύμφωνα με τις 

αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις. 

 

 

 

 

Η ΣΕΕΕΑ & ΕΕ του Π.Ε.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ 

 

                                                                     ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: Δρ.Μαρτίνου Σωτηρία 


