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Άρθρο 7   
Α π ο σ τ ο λ ή  κ α ι  α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς  τ ω ν  Κ . Ε . Σ . Υ .   
ΚΕΝΤΡΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

1. Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των 
Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβα-
σης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της 
αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση 
της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διε-
ρεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιο-
λογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοι-
νωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολι-
σμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των 
Ε.Κ. ( ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ), της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορ-
φώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου. 

 
2.  Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής 

τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής:  



α) σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών ανα-
γκών : 

αα) η διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών  και ψυχοκοινωνικών 
αναγκών, καθώς και του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συ-
ναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη 
πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της σχολικής κοινότη-
τας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, καθώς και των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,  

ββ) η αξιολόγηση και η διαπίστωση των εκπαιδευτικών ή άλλων δυσκολιών και α-
ναγκών των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των 
μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η έκδοση σχετικής 
αξιολογικής έκθεσης-γνωμάτευσης,  

γγ)  η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν:  
ααα) την εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχο-

λικό πλαίσιο,  
 βββ)  την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήρι-

ξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης 
της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση, 

 γγγ) την προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής,  
δδδ) την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας 

σε μαθητές,  
εεε) την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας 

ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης και τα άτομα με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις  ενδοσχολικές ,  προαγωγι-
κές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
στις  μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και 
στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας,  

δδ) η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν την ίδρυση , την κατάργηση, την προα-
γωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και 
την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙ-
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) και των Τ.Ε. (ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ),  

εε) η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης,  
στστ) η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων 

στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και των αντίστοιχων ανα-
γκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους μαθητές των Β ́ και Γ  ́τάξεων του Λυκείου , 
 
β) σε επίπεδο  στοχευμένων  εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και 
δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού:  

αα) η διατύπωση των βασικών αξόνων των  Ε.Π.Ε. (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, κα-
θώς και ο  σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους  εκπαιδευτικούς και 
τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) του άρθρου 10, όπου αυτές λειτουργούν, προσαρμοσμένων ε-
ξατομικευμένων  ή  ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυ-
χοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώι-
μης εκ-παιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης,    στοχευμένων  δράσεων ενίσχυσης 
των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμω-
σης συγκεκριμένων  μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς 
και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, 
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην επίτευξη της  αυτοεκπλήρωσης  και συνολικά 
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής κοι-
νότητας.  

ββ) η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό:  

ααα)  στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους:  



- σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υ-
ποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγω-
γής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. ( ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την παροχή υπηρεσιών 
πληροφόρησης για ζητήματα  σχετικά με την αγορά εργασίας, τα 
προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την 
υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης  και ομαλής μετάβασης στην 
ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας,  

- σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για 
ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού  που αφορούν τη συ-
γκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματι-
κής  ταυτότητας των μαθητών των Β ́ και Γ  ́τάξεων του Λυκείου, την 
υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας , την ενδυνά-
μωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης 
και την εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοι-
χεία της προσωπικότητας του  συμβουλευόμενου  μαθητή , 

 βββ) στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ευαι-
σθητοποίηση και την υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού , 

γγ)  η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς των σχολικών 
μονάδων σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες 
των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της δια-
φορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού  πληθυσμού, προώ-
θησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βα-
σικών δεξιοτήτων  αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των μα-
θητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοι-
νότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης,  

δδ) η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους  γονείς και κηδεμόνες των μα-
θητών, σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, της οργάνωσης 
της μελέτης και της συνεργασίας με τη σχολική         μονάδα,  

 
γ) σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.:  

αα) η υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών     δεξιοτήτων  των μαθητών, 
της πρόληψης της σχολικής διαρροής  και της δημιουργίας μίας ασφαλούς και υπο-
στηρικτικής  σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναι-
σθηματική ευημερία των μαθητών,  

ββ) η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής 
στήριξης των μαθητών, καθώς  και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατη-
γικών  σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα,  

γγ) ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των 
μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών  
και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότη-
τας, 

δδ) η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογε-
νούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, 

εε) η ενίσχυση της επικοινωνίας και της  συνεργασίας  της σχολικής μονάδας ή 
του Ε.Κ. ( ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ) με την οικογένεια και τις υπηρεσίες παροχής 
ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης,  

δ) σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης:  

αα) η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για  καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή 
διεθνείς δράσεις και προ-γράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα,  



ββ) η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για προ-γράμματα αγωγής σταδιο-
δρομίας, συμβουλευτικής και προσανατολισμού, καθώς και για τις μεταβολές σε επί-
πεδο εκπαιδευτικού συστήματος,  

γγ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με 
τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ )  και 
Κ.Ε.Α. ( ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ) , προς όφελος των μελών 
της σχολικής κοινότητας, 

δδ) η παραγωγή και η διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, 
τους μαθητές, τους γονείς και τους κηδεμόνες, καθώς και για την ευρύτερη κοινότητα 
για τα ανωτέρω ζητήματα, 

εε) η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρο-
νική μορφή, για ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης, επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, 

ε) σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνερ-
γασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στις οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοι-
νωνικούς φορείς, στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ανώτερα και ανώ-
τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας 
σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολι-
σμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 

3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου και χει-
ρίζονται κάθε συναφές θέμα υπό το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.   ( ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ )  και σε συνεργασία με τις λοι-
πές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) , όπου αυτές λειτουργούν. 

 

Άρθρο 9   

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η  Τ Ω Ν  Κ . Ε . Σ . Υ  

α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
(Ε.Α.Ε.):  

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61), 

ββ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71) 

γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02) 

δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) 

β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): 

αα) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21) 

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23) 

γγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28) 

δδ) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29) 

εε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30)  



στστ) Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυ-
φλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότη-
τες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών , είτε στην ελληνική νοη-
ματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών 
(ΠΕ31) 

 

 

 

                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

                                    ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΕΡΙΧΩΒΙΤΗΣ 


