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τα ζητήματα για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική 
αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 
Υπουργού, καθορίζονται: α) τα κριτήρια, η διαδικασία και 
τα αρμόδια όργανα για την αναγνώριση από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων των διαγνώσεων - γνω-
ματεύσεων των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας και β) ο τρόπος και η διαδικασία διασύνδεσης 
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε., τα Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας και τις υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων. 

3. Tα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν μαθητές που 
φοιτούν μέχρι και την Γ’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων 
και έως το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Άτο-
μα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που έχουν μέχρι την 
ηλικία αυτήν αξιολογηθεί από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως άτομα με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την έκδοση αξιο-
λογικών εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαι-
δευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό 
(30ό) έτος της ηλικίας τους. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να 
αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που 
φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη Λυκείου όλων των τύπων, 
οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) 
έτος της ηλικίας τους.

4. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από διεπιστημο-
νική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν (1) εκπαιδευτικό 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας 
ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φι-
λολόγων ή ΠΕ03 Μαθηματικών ή ΠΕ04 Φυσικών Επι-
στημών, έναν (1) Ψυχολόγο ΠΕ23 και έναν (1) Κοινωνικό 
Λειτουργό ΠΕ30. 

Στη διεπιστημονική ομάδα καλούνται και μέλη οποιου-
δήποτε κλάδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε., κατά περίπτωση, 
η συνδρομή των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την 
έκδοση της σχετικής αξιολογικής έκθεσης, οι οποίοι υπη-
ρετούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Τα πρόσωπα του προηγούμενου 
εδαφίου συμμετέχουν ως μέλη της διεπιστημονικής ομά-
δας και συνυπογράφουν τη σχετική αξιολογική έκθεση. 
Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. που υπηρε-
τούν σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διατίθενται μερικώς προς τον 
σκοπό αυτόν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του 
Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η εισήγηση του Προϊστα-
μένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο, 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της διεπιστημονικής 
ομάδας του κέντρου. 

5. Μετά από το τέλος της αξιολόγησης η διεπιστημο-
νική ομάδα συντάσσει αξιολογική έκθεση. Στην έκθεση 
προσδιορίζονται και περιγράφονται το είδος των εκπαι-
δευτικών αναγκών ή των μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού 
τύπου δυσκολιών του μαθητή, οι κλίσεις και τα ενδιαφέ-
ροντά του, καθώς και οι πιθανοί φραγμοί στη μάθηση 
που προκύπτουν από το σχολικό περιβάλλον. Στην αξιο-
λογική έκθεση προσδιορίζονται, επιπλέον, το κατάλληλο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή 

σχολικού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιμη, η αναγκαία 
ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και 
τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλι-
κά που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινω-
νία του μαθητή. Η αξιολογική έκθεση συνοδεύεται από 
πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης 
(Ε.Π.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενι-
κές υποδείξεις. Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του 
Ε.Π.Ε. γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεπιστη-
μονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), τους γονείς ή κηδεμόνες 
του μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ή και τον ίδιο τον μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνα-
τόν. Η τελική αξιολογική έκθεση και οι βασικοί άξονες 
του Ε.Π.Ε. παραδίδονται στους γονείς ή τους κηδεμόνες 
και κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στη 
σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά ο μαθητής, εφόσον 
τούτο ορίζεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3 
του άρθρου 5. Με μόνη την εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή του 
συλλόγου διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται μετά από 
γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ε.Α.Ε., ο οποίος έχει 
την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας για την 
ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, του Συμβού-
λου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της 
σχολικής μονάδας και μέχρι την έκδοση της αξιολογικής 
έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι μαθητές μπορούν να υπο-
στηρίζονται στα Τμήματα Ένταξης με τη συναίνεση των 
γονέων ή κηδεμόνων. 

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποχρεούνται να εκδίδουν τις αξιο-
λογικές εκθέσεις εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν για αντικει-
μενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανω-
τέρω προθεσμίας, για την παράταση αυτήν αποφασίζει 
η Ολομέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφασή της. 

7. Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν, με αίτησή τους 
προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., να λαμβάνουν αντίγραφα των αξι-
ολογικών εκθέσεων και των εισηγήσεων όλων των με-
λών της διεπιστημονικής ομάδας, καθώς και αυτών που 
καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, σύμφωνα με την 
παρ. 4. 

8. Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής 
Υγείας έχουν μόνιμη ισχύ. Οι αποφάσεις για κατάλληλο 
πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον δι-
δασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής 
και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) 
επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσ-
διορίζονται υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό διάστημα ισχύος της αξιολογικής 
έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τα τρία (3) σχολικά έτη.»

Άρθρο 54

Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου 5 

του ν. 3699/2008

Το άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), περί της δια-
δικασίας διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 5
Διαδικασία διάγνωσης

1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της 
ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, οι 
ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά 
ή χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική 
γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πι-
στοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του 
ν. 4058/2012 (Α’ 63), η οποία αναφέρει το ποσοστό, το 
είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική 
διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν 
έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πι-
στοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια 
νοσοκομεία. 

2. Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών 
και τον σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Προγράμμα-
τος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών με διαταραχές 
όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, 
ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, 
καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγω-
γή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή 
τους ικανότητα, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγη-
σης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή η 
Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) συνερ-
γάζονται με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες 
κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους. Αν η διεπιστη-
μονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή η Ε.Δ.Υ. έχουν σαφείς 
ενδείξεις παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλη-
σης, απαιτείται συνεργασία του αρμόδιου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή 
της Ε.Δ.Υ. με τις ιατρικές, κοινωνικές και άλλες αρμόδιες 
υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές και ει-
σαγγελικές αρχές. 

3. Για τη διαμόρφωση του Ε.Π.Ε., καθώς και για κάθε 
άλλο θέμα που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και 
υποστήριξης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται υποχρεωτικά 
με την Ε.Δ.Υ., τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών ή και 
τους μαθητές, μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας. Η άπο-
ψη των γονέων ή κηδεμόνων λαμβάνεται υποχρεωτικά 
υπόψη για την τελική διαμόρφωση του Ε.Π.Ε. και για την 
τελική αξιολογική έκθεση. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται, κάθε λεπτομε-
ρειακό ζήτημα που αφορά στο πρωτόκολλο συνεργασί-
ας μεταξύ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., της σχολικής μονάδας και των 
γονέων ή κηδεμόνων.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές για την καθολική σχε-
δίαση για μάθηση, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών 
αναγκών και ο σχεδιασμός του Ε.Π.Ε. των μαθητών με 
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνονται σε 
δύο φάσεις: α) Αρχικά πραγματοποιείται συστηματική 
εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη μέσα στη γε-
νική σχολική τάξη του μαθητή, για τον οποίο υπάρχουν 
ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης ή άλλου 
ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
σύλλογος διδασκόντων συνεργάζεται με την Ε.Δ.Υ. ή το 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, κατά τον 
λόγο των αρμοδιοτήτων τους, για την ενδυνάμωση της 
σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού της τάξης, για 

προσαρμογές της παιδαγωγικής οργάνωσης της τάξης, 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, εναλλακτικούς τρόπους 
εξέτασης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη του μαθητή 
ή και των γονέων ή κηδεμόνων του. β) Οι μαθητές που 
τεκμηριωμένα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια 
συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία παραπέμπονται 
από την Ε.Δ.Υ., όπου λειτουργεί, ή από τον σύλλογο διδα-
σκόντων, μετά από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης 
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος 
έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως 
προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, 
από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παι-
δαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, στην οποία 
φοιτά ο μαθητής, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με τη συναίνεση των 
γονέων ή κηδεμόνων τους, για διεπιστημονική αξιολό-
γηση και έκδοση αξιολογικής έκθεσης, καθώς και Ε.Π.Ε.. 
Στο Ε.Π.Ε. μπορεί να περιλαμβάνονται και οι ειδικές ρυθ-
μίσεις, διευθετήσεις ή αναγκαίες εύλογες προσαρμογές, 
ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, για την απρόσκο-
πτη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, στις κάθε είδους εξετάσεις των σχολικών μονάδων 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
καθώς και στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η 
χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και η παροχή των 
θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή. Κατά την κατάρτιση 
του Ε.Π.Ε. εξαντλούνται οι δυνατότητες, προκειμένου 
η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με 
τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέ-
ρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και 
τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών. Η προφορική 
εξέταση περιλαμβάνεται στο Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις, στις 
οποίες προβλέπεται, ως τελευταία επιλογή, ύστερα από 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση. 

5. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδι-
κή Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.). Εάν 
υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθε-
σης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης 
Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφίσταται 
διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την 
αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες 
δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα 
(30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης 
της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολο-
γική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της 
Ε.Δ.Ε.Α κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία 
στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη σχολική μονάδα, στην 
οποία φοιτά ο μαθητής. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων 
μεταξύ των αξιολογικών εκθέσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και 
των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ..Π.Ε. ή των Κέντρων Ψυχικής Υγείας για 
τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφεύ-
γουν στην Ε.Δ.Ε.Α., υπερισχύει η αξιολογική έκθεση των 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

6. Η Ε.Δ.Ε.Α. συγκροτείται με απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: 
α) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης ως πρόεδρο, β) έναν (1) Σύμ-
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