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Σποποποίηση τος κανονισμού λειτοςπγίαρ των 

Κέντπων Διάγνωσηρ, Αξιολόγησηρ και 

Τποστήπιξηρ (ΚΔΑΤ) και ωπάπιο επγασίαρ τος 

πποσωπικού πος ςπηπετεί σε αςτά. 
Η ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2817/2000 (ΦΔΚ 78/η.Α/14/3/2000) «εθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη ππνπξγηθή 

απφθαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΓΑΤ. 

2. ηελ ππ’ αξηζκ. 4/12.7.2006 πξάμε ηνπ Σκήκαηνο εηδηθήο αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΓΑΤ 

3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

1. Καζνξίδνπκε ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα Κέληξα Γηάγλσζεο, 

Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο σο εμήο: 

Γηα ηνπο θιάδνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηηο 6 ψξεο 

εκεξεζίσο θαη 30 ψξεο εβδνκαδηαίσο. 

Γηα ηνπο θιάδνπο ΓΔ θαη ΤΔ ηζρχεη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΓΑΤ 

 

2. Σξνπνπνηνχκε ηελ ππ’ αξηζκ. Γ6/4494/2001 (ΦΔΚ1503 η.Β/8.11.2001) ππνπξγηθή απφθαζε 

«θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΓΑΤ) ησλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο θαη θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ» ζηα 

παξαθάησ ζεκεία: 

α) Η ηειεπηαία θξάζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 αληηθαζίζηαηαη απφ: «θαη ππάγνληαη ζηνλ 

Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ 

ιεηηνπξγεί ην ΚΓΑΤ.». 

β) Η παξάγξαθνο ε ηνπ άξζξνπ 2 ζπκπιεξψλεηαη κε ηε θξάζε «ε φηη αθνξά βνεζήκαηα ή 

φξγαλα πνπ εληζρχνπλ αηζζεηεξηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη θηλεηηθφηεηαο θαζνξίδνληαη απφ ηαηξηθέο 

γλσκαηεχζεηο, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ θαη ην πξφβιεκα θαη θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ησλ 

βνεζεκάησλ απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα ή απφ ην ΤΠΔΠΘ. 

γ) Η παξάγξαθνο ζη ηνπ άξζξνπ 2 αληηθαζίζηαηαη απφ «ηελ εηζήγεζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

γξαπηψλ δνθηκαζηψλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε πξνθνξηθέο ή άιιεο κνξθήο 

δνθηκαζίεο, ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηηο 

κεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο (ΙΔΚ), ζηηο εηζαγσγηθέο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο φπνπ πξνβιέπεη ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα θαζψο θαη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ θξαηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γισζζνκάζεηαο». 

δ) Η παξάγξαθνο ζ ηνπ ηδίνπ άξζξνπ δηαγξάθεηαη. 

ε) Η παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ. 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

Κάζε ΚΓΑΤ ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο επί επηά ψξεο εκεξεζίσο, 

απφ ηεο 8εο πξσηλήο κέρξη θαη ηεο 15εο κεηακεζεκβξηλήο ψξαο. Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο απφ 

10 Ινπιίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ ηα ΚΓΑΤ ιεηηνπξγνχλ κε πξνζσπηθφ αζθαιείαο θαζψο θαη 



απφ 24 Γεθεκβξίνπ κέρξη θαη 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη απφ κεγάιε Πέκπηε κέρξη θαη ηελ Σξίηε ηεο 

Γηθαηλεζίκνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ δελ πξνγξακκαηίδνληαη άδεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ 

εθηφο απηψλ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο γηα εμαηξεηηθά ζνβαξνχο ιφγνπο, ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ 

θξίλεη ν πξντζηάκελνο ηνπ ΚΓΑΤ. 

Οη αμηνινγήζεηο γίλνληαη κέζα ζην σξάξην εξγαζίαο ηεο ππεξεζίαο απφ 1εο επηεκβξίνπ 

κέρξη θαη ηηο 10 Ινπιίνπ. Δθφζνλ ππάξρεη αλάγθε πξνγξακκαηίδνληαη ππνρξεσηηθά ζπλαληήζεηο 

− αμηνινγήζεηο θαη θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο κε πξνζσπηθφ πνπ νξίδεηαη απφ ην ζπιινγηθφ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

ζη) Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο κε απμ. αξηζκφ 7 σο παξαθάησ 

δ) Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 5 ζπκπιεξψλεηαη απφ «Οη καζεηέο πνπ παξαπέκπνληαη απφ 

ζρνιηθέο κνλάδεο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ γνλέα, θαιφ είλαη λα ζπλνδεχνληαη απφ: 

α) αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο παηδαγσγηθήο ζπλεδξίαο, κε αλαθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηαηηο ελδείμεηο 

πνπ έρεη θαηαγξάςεη γηα ην ζπγθεθξηκέλνκαζεηή, 

β) Σν βξαρπρξφλην πξφγξακκα παξέκβαζεοθαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο, 

γ) αληίγξαθν πξαθηηθνχ κε ηελ ππφδεημε ηνπ γνλέα γηα ηελπαξαπνκπή ηνπ καζεηή ζην ΚΓΑΤ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζέξρεηαη κε αίηεκα ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα,ην ΚΓΑΤ δεηεί απφ ηε ζρνιηθή 

κνλάδα πεξηγξαθηθή παηδαγσγηθή έθζεζε ζρεηηθή κε ηε καζεζηαθή επίδνζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ 

καζεηή. 

ε) Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 6 ζπκπιεξψλεηαη κεηε θξάζε «Η ζπλεδξίαζε νινθιεξψλεηαη κε 

ηε ζχληαμεηεο γλσκάηεπζεο θαη ησλ πξνηάζεσλ ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηε δηαδηθαζίααμηνιφγεζεο, κε επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ». Σπρφλ δηαθσλίεο θαηαγξάθνληαη ζην 

πξαθηηθφ. 

ζ) Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 6 ζπκπιεξψλεηαη «ηελ πεξίπησζε πνπ ν γνλέαο δε ζπκθσλεί κε 

ηε γλσκάηεπζε, ή ππάξρεη αληίθαζε κε πξνεγνχκελεο ή απφ άιιν θνξέα γλσκαηεχζεηο, κε επζχλε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ζπγθξνηείηαη δηεπηζηεκνληθή επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ, νη 

νπνίνη δε ζπκκεηείραλ ζε πξνεγνχκελεο αμηνινγήζεηο. Οη εκπεηξνγλψκνλεο απηνί κπνξεί λα είλαη εηδηθνί 

ησλ πξνβιεπφκελσλ θιάδσλ απφ δεκφζηνπο θνξείο ηνπ ΤΠΔΠΘ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο − Πξφλνηαο. 

Η επηηξνπή επαλαμηνινγεί θαη εθδίδεη ηελ ηειηθή γλσκάηεπζε.» 

η) Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 7 ζπκπιεξψλεηαη «ειιείςεη εθπαηδεπηηθνχ αληίζηνηρεο βαζκίδαο, ε 

καζεζηαθή αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο άιιεο βαζκίδαο». 

ηα) Η παξάγξαθνο ηνπ άξζξνπ 14 ζπκπιεξψλεηαη ηε θξάζε «εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ησλ ΚΓΑΤ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηηξνπέο εμεηάζεσλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηα αληίζηνηρα ηνπ θιάδνπ ηνπο καζήκαηα». 

ηβ) Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 15 ζπκπιεξψλεηαη κε ηε θξάζε «θαη έρεη ηελ επζχλε 

ςπρνθαξκαθεπηηθήο ζηήξημεο. Η ζπληαγνγξάθεζε γηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ γίλεηαη δεθηή απφ ην 

ηακείν ηνπ αζθαιηζκέλνπ». 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 12 Μαξηίνπ 2007 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΜΑΡΙΔΣΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΤ 

Λήςε ηνπ πξσηφηππνπ εγγξάθνπ ΦΔΚ 449/2007 
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