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ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αρ. Πρωτ.: 123 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

1Ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Ταχ. Δ/νση : Αδριανού 26, Κορωπί 
Τ.Κ. : 19400 
Πληροφορίες : Σαρίδου Χρυσάνθη 
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ΠΡΟΣ: Διευθυντές/τριες Ημερήσιων & Νυχτερινών 

Δημοσίων και Ιδιωτικών ΓΕΛ & ΕΠΑΛ των Δήμων 

Παλλήνης-Γέρακα, Παιανίας-Γλυκών Νερών, 

Σπάτων-Αρτέμιδας, Κρωπίας, Μαρκόπουλου-

Μεσογαίας,Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, 

Σαρωνικού και Λαυρεωτικής 

 ΚΟΙΝ:  1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής 
2. 5ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
3. Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής 

 
 
 

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση μαθητών/τριών που φοιτούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου όλων των τύπων» 

ΣΧΕΤ. : α) N. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ.Α’) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 

β) Το με αριθμ. πρωτ. 114766 /Δ3/21-9-2022/ΥΠΑΙΘ έγγραφο «Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τΑ΄/3-8-
2021)σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών που φοιτούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου όλων των τύπων» 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 86/13.01.2023 εγγράφου μας και κατόπιν 

πολλών αιτημάτων γονέων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε τα εξής:  

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 53 του 

ν.4823/2021), ορίζεται: «Τα 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. Άτομα 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 αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε 

εκπαιδευτικές 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.» Επίσης, στην παρ. 3 του 

άρθρου 245 του Ν. 4823/2021, αναφέρεται: «Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 

(Α’ 199), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 53 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.». 

Για την πρώτη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων το σχολικό έτος 2022-23, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 

της σχετικής αίτησης, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, ήταν η 31η Αυγούστου 2022.  

Επομένως, η Υπηρεσία μας, αν και προβαίνει σε αξιολόγηση μαθητών/τριών μέχρι την Γ΄ τάξη Λυκείου, δεν δύναται 

να προβεί σε έκδοση αξιολογικής έκθεσης για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 

δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία και κατ’ επέκταση να προτείνει διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης 



 

στις εξετάσεις σε μαθητές που μετά την 31η Αυγούστου 2022, φοιτούν στην Β΄ ή  Γ΄ τάξη Λυκείου. Από το τρέχον 

σχολικό έτος (2022-2023) και μετά, η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης σχετικής αίτησης είναι η 30η Ιουνίου 

εκάστου έτους, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης οι μαθητές/τριες φοιτούν μέχρι και 

την Α΄ τάξη Λυκείου όλων των τύπων.  

Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε αξιολόγηση μαθητών/μαθητριών με 

αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ανήκουν στις κατηγορίες: νοητική αναπηρία, αισθητηριακές 

αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 

κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας−λόγου, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με 

ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές, πολλαπλές 

αναπηρίες και σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.  

Παρακαλούμε για την ενημέρωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και των Γονέων της Σχολικής σας Μονάδας.  

 
Η Προϊσταμένη του  

1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατολικής Αττικής 

Χρυσάνθη Σαρίδου 
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