
 
 

 

 
 

Επικοινωνία:  
Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 

Συμβουλευτικής & Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Νάξου 

 

    Εγγαρές Νάξου (κτίριο πρώην Δημ. Σχολείου) 
Τ.Κ.: 84300 

τηλ. φαξ:  22850 62335  
   e-mail: kedasynaxou@sch.gr  

          Ιστότοπος:http://kesynaxou.mysch.gr 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το 
έργο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επισκεφτείτε  

τον ιστότοπό μας:  
 

http://kesynaxou.mysch.gr 
 

Εναλλακτικά, μπορείτε να σκανάρετε τους 
αντίστοιχους κώδικες που βρίσκονται δίπλα στους  

παρακάτω πίνακες 

 

 Οδηγούς διαχείρισης των παιδιών 
 Μεθοδολογία μελέτης στο σπίτι 
 Προτάσεις Εξατομικευμένου Προγράμματος 

για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
 Άλλο χρήσιμο υλικό 

ΣΥΝΤΟΜΟ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΕΝΤΥΠΟ 
  

ΣΥΝΤΟΜΟ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 

ΕΝΤΥΠΟ 
 για εκπαιδευτικούς 
 για μαθητές 
 για γονείς 
 για φορείς 
 για κάθε ενδιαφερόμενο 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ  



 

   

Λίγα λόγια για το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νάξου 
 

To Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,  
Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) 
Νάξου είναι η μετεξέλιξη του πρώην ΚΕΣΥ και 
ΚΕΔΔΥ Νάξου.  

Στο έργο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ενσωματώνονται πλέον 
ευρύτερες λειτουργίες υποστήριξης του 
συνολικού έργου των σχολείων. 

Στόχος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η διασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των 
μαθητών στην εκπαίδευση και η προάσπιση της 
αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και 
προόδου.  

Βασικές λειτουργίες του είναι η υποστήριξη των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων και 
η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε 
θέματα της αρμοδιότητάς του.  

 

Στην περιοχή αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νάξου ανήκουν 
όλες οι σχολικές μονάδες προσχολικής, δημοτικής και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα Εργαστηριακά  

Κέντρα, των νησιών Νάξου, Πάρου, Αμοργού, Αντιπάρου, 
Δονούσας, Κουφονησίων, Σχοινούσας, Ηρακλειάς, Ίου και 

Ανάφης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΔΑΣΥ 
Από τις πιο σημαντικές αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
παραμένει η αξιολόγηση των μαθητών για μαθησιακές 
δυσκολίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές— ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες, όταν διαπιστώνονται από το σχολείο ή την 
οικογένεια. 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αίτηση του γονέα-
κηδεμόνα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

Το έντυπο αίτησης είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

Άλλοι φορείς που αξιολογούν για μαθησιακές δυσκολίες 
είναι τα Δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. Βλέπε 
σχετικό κατάλογο στην αρχική σελίδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

Η Διεπιστημονική Ομάδα που αξιολογεί τον/τη μαθητή/
τρια απαρτίζεται από ψυχολόγο, εκπαιδευτικό της 
αντίστοιχης βαθμίδας και λογοθεραπευτή, όπου 
απαιτείται.  

Παράλληλα, ο Κοινωνικός Λειτουργός λαμβάνει το 
κοινωνικό ιστορικό της οικογένειας. 

Ποιες είναι οι προτάσεις που συνοδεύουν συνήθως τις 
αξιολογικές εκθέσεις -γνωματεύσεις του ΚΕΔΑΣΥ;  

Ανάλογα με τις δυσκολίες - ανάγκες που 
διαπιστώνονται προτείνονται τα εξής; 

Φοίτηση του μαθητή σε Σχολείο Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης 

Παράλληλη Στήριξη ή Ειδική Βοήθεια του μαθητή  

Υποστήριξη από εκπαιδευτικό Τμήματος Ένταξης 

Προφορική εξέταση σε ενδοσχολικές, 
απολυτήριες ή /και Πανελλαδικές Εξετάσεις 

Επιεικής αντιμετώπιση, κατανόηση και 
στοχευμένες προτάσεις διαχείρισης των 
μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών  

Κατάλληλα εποπτικά μέσα, συνθήκες και 
πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης 

Υποστήριξη του μαθητή ή και της οικογένειας από 
άλλους ειδικούς 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ— ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ   
ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Δ/ΝΤΗΣ / ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  (Ε.Δ.Υ.)  
 Δ/ΝΤΗΣ / ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 ΕΚΠ/ΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
 (Συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου)  ΕΚΠ/ΚΟΣ-ΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

———————————  
 

ή σε σχολεία χωρίς ΕΔΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ (όπου απαιτείται) 
 ΆΛΛΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (κατά περίπτωση, μόνο σε κεντρικά ΚΕΔΑΣΥ.: 

 φυσιοθεραπευτής, εργασιοθεραπευτής, εξειδικευμένο 
προσωπικό είτε στον επαγγελματικό  

 προσανατολισμό τυφλών, είτε στην κινητικότητα,  
τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες  

καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη 
νοηματική γλώσσα των κωφών)  


