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Κατόπιν συνεννόησης με τους/τις: α. αρμόδια Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, Δρ 

Αικατερίνη Κατσανδρή, β. την Συντονίστρια της ΕΔΕΑΥ, Μαρία Νευροκοπλή, και γ. 

Διευθυντές/θύντριες των Σχολικών Μονάδων ευθύνης της Πρωτοβάθμιας ΕΔΕΑΥ, 

αποφασίστηκε και προκειμένου να ενημερωθούν οι γονείς/κηδεμένες ως προς τη 

λειτουργία και το έργο της ΕΔΕΑΥ, η αποστολή του παρόντος διευκρινιστικού 

σημειώματος: 

Τη σχολική χρονιά 2020-21 θα υπάρχει στο σχολείο μας (Δημοτικό Σχολείο 

Ποσειδωνίας) ΕΔΕΑΥ, η οποία, βάσει της με αριθ. 17812/Γ6/2014 Υ.Α. με θέμα: 

«Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών 

και συντονιστών αυτών» (ΦΕΚ315/τ.β΄/12.02.2014), και της με αρ.4547/2018 Υ.Α. με 

θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/12.06.2018) αποτελεί 

πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών. Αποτελεί ένα νέο καινοτόμο θεσμό 

του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην οργάνωση της υποστήριξης και 

ενδυνάμωσης των μαθητών/τριών με δυσκολίες στη μάθηση και σε άλλους τομείς και 

στόχο έχει τη διεπιστημονική ενίσχυση του εκπαιδευτικού και του σχολείου, εν γένει. 

Η ΕΔΕΑΥ στο σχολείο μας απαρτίζεται από 

● την Πρόεδρο της ΕΔΕΑΥ που είναι η διευθύντρια της σχολικής μονάδας, 

Τσοπάνη Κωνσταντίνα με αναπληρωτή της, τον Καραγιάννη Δημήτριο, 

● τον  Εκπαιδευτικό  ΕΑΕ  (Τμήμα  Ένταξης)   Παπαδημητρίου  Ιωάννη με 

αναπληρώτρια την Γεωργακοπούλου Αποστολία Δανάη 

● την Κοινωνική Λειτουργό, Άννα Δερμανοπούλου 

 
● την Ψυχολόγο, Χριστίνα Μακρίδου 

 
● την Γραμματέα, Γεωργακοπούλου Αποστολία Δανάη 
1 ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) 



● τον Εκπαιδευτικό του εκάστοτε τμήματος 
 

Α1 Βακονδίου Μαριάννα Α2 Αλτινίδου Παναγιώτα 

Β Τσιρονίκου Γλυκερία   

Γ Ρούσσου Μαρία Αλοϊσία   

Δ1 Μπάτζιου Βασιλική Δ2 Περπινιά Ειρήνη 

Ε1 Σκρέκα Βαΐα Ε2 Κουβαλάκης Αθανάσιος 

Σ 

Τ 

Καραγιάννης Δημήτριος   

 

Στο δικό μας Σχολείο, η Κοινωνική Λειτουργός και η Ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ 

βρίσκονται κάθε Δευτέρα. Προς καλύτερη ενημέρωσή σας για το ρόλο και τις 

αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού και του Ψυχολόγου σας παρουσιάζεται ο 

παρακάτω συνοπτικός πίνακας: 

 

ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

Κοινωνική υποστήριξη 
συμβουλευτική γονέων 

και Εφαρμογή των αρχών της ψυχολογίας 
στην εκπαίδευση 

Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της 
ΕΔΕΑΥ 

Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της 
ΕΔΕΑΥ 

Λήψη και σύνταξη κοινωνικού ιστορικού 

από τον γονέα του εκάστοτε 
μαθητή/τριας 

Αξιολόγηση ψυχολογικών αναγκών των 

μαθητών/τριών 

Συστηματική και προγραμματισμένη 

υποστήριξη (ατομική και ομαδική) σε 
μαθητές/τριες 

Συστηματική και προγραμματισμένη 

υποστήριξη (ατομική και ομαδική) σε 
μαθητές/τριες 

Συνεργασία με την οικογένεια Παροχή συμβουλευτικής 
μαθητές/τριες και στις οικογένειες 

στους 

Ενημέρωση και διασύνδεση 
οικογένειας με αρμόδιους φορείς 

της Εκτίμηση ψυχοσυναισθηματικών 
αναγκών μαθητών/τριών και ενδυνάμωση 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος γονέας – κηδεμόνας επιθυμεί να  

επικοινωνήσει με την ομάδα της ΕΔΕΑΥ για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλείται 

να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση της Σχολικής μας Μονάδας. 

 

 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία 


