
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Θέμα Διευκρινίσεις σχετικά με ενστάσεις γνωματεύσεων και προσφυγή σε ΔΕΔΑ 

Σχετ: 1.  Ν.2690/1999, άρθρο 24, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας «Αίτηση  
               θεραπείας-Ιεραρχική προσφυγή» 

           2. Υ.Α. Γ6/4494/2001 (ΦΕΚ 1503 τ.Β/8.11.2001) «κανονισμός λειτουργίας  
               των   Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των 
               ατόμων με ειδικές ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και     

               υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.   
               αρ. Φύλλου 449/ 3 Απριλίου 2007 «Κανονισμός  λειτουργίας των Κέντρων  

               Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των ατόμων με ειδικές 
               ανάγκες και  καθορισμός των καθηκόντων και  υποχρεώσεων του    
               προσωπικού αυτού» 

           3. Ν. 3699/2008 στο Άρθρο 5, «Διαδικασία διάγνωσης» 
           4. Ν. 4547/2018  Άρθρο 51, παράγραφος α, όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 5,  

               παράγραφος 5 του Ν.3699/2018 «Διαδικασία διάγνωσης» 
 
 

Αγαπητοί συνεργάτες, Καλή Χρονιά με υγεία και δύναμη. 

 

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται στην υπηρεσία μας και επειδή 
παρατηρείται το φαινόμενο: 

 
 
Α. Να κατατίθενται από γονείς μαθητών ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των εκθέσεων 

αξιολόγησης - γνωματεύσεων από τα ΚΕΣΥ ή λόγω διάστασης απόψεων μεταξύ των 

εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής 

Υγείας Παιδιών και Εφήβων στην ΠΔΕ προς την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής 

Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) μέσω των διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης μετά από την πάροδο ακόμα και ετών από την αρχική αξιολόγηση- γνωμάτευση 

από το δημόσιο πιστοποιημένο φορέα, 
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Β. Να κατατίθενται από γονείς μαθητών ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των εκθέσεων 

αξιολόγησης - γνωματεύσεων από τα ΚΕΣΥ προς την Δευτεροβάθμια Επιτροπή 

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) ενώ ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή και υλοποιούνται  

οι προτάσεις που αναφέροντα στις εκθέσεις αξιολόγησης- γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, 

Γ. Επειδή σύμφωνα με το  Ν.2690/1999, άρθρο 24, (Σχετική 1) στον Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας όπου δεν έχει οριστεί χρονικό περιθώριο ένστασης (ως ένσταση ορίζεται η 

«αίτηση θεραπείας» αν αφορά στη διοικητική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή η «ιεραρχική 

προσφυγή» αν πρόκειται για άλλη διοικητική αρχή στην οποία γίνεται η αίτηση) ισχύουν τα 

εξής: 

1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το 

επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για 

την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που 

προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή 

του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση 

ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται 

εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). 

2. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, 

αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση 

αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις 

προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. 

3. Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική 

αρχή, εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή 

οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και 

στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον 

ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο 

προθεσμία. 

4. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, 

εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής για 

την έκδοση της. 

 

 Ως προκύπτει σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα: 

  

Α. Όσον αφορά στις αιτήσεις ενστάσεων που ορίζονται ως  «Ιεραρχική Προσφυγή» 
προς την Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) και όπως  
ορίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Ν.2690/1999, άρθρο 24,  με θέμα 

«Αίτηση θεραπείας-Ιεραρχική προσφυγή» θα πρέπει να γίνονται  εντός πέντε (5) 
ημερών από την παραλαβή των εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης από το ΚΕΣΥ.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση αιτήσεις ενστάσεων για αξιολόγηση  δεν θα γίνονται δεκτές 
από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) 



 

 Β. Δεν μπορεί να γίνεται δεκτή αίτηση ένστασης για αξιολόγηση  προς τη 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ)  κατά έκθεσης 

αξιολόγησης-γνωμάτευσης ΚΕΣΥ, από τη στιγμή που αυτή η γνωμάτευση έχει 

υλοποιηθεί ή ήδη υλοποιείται, γιατί η υλοποίησή της καταδεικνύει τη συναίνεση και 

συμφωνία ως προς αυτή. 

 

Επισημαίνουμε ότι οι αποφάσεις της ΔΕΔΑ είναι Οριστικές. 

 

Παρακαλώ την υπηρεσία σας να ενημερώσει σχετικά τον κάθε ενδιαφερόμενο. 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διεπιστημονικής Αξιολόγησης 

ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης Κρήτης 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Κρήτης 


