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Επικοινωνία

«... Αν και πολλά διαφορετικά ζευγάρια ανθρώπων μπορούν να 
πουν «το ίδιο πράγμα» (γλωσσικά) συνομιλώντας σε 

διαφορετικές περιπτώσεις, 
κάθε περίσταση, όπως ένα γεγονός, 

είναι εμφανώς διαφορετικό από πολλές απόψεις από τις άλλες. 

Οι διαφορές αυτές εξαρτώνται από τους τόνους των ανθρώπων
(accents), τις παρελθούσες εμπειρίες τους, τη σημερινή
κατάσταση του νου τους, το περιβάλλον, τις μελλοντικές
συνέπειες της ερμηνείας του μηνύματος, τη γνώση του άλλου και
πολλούς άλλους παράγοντες».

Cherry (1977)



Η επικοινωνία

Είναι ένα από τα ζωτικά γνωρίσματα του σχολείου.
Αποτελεί το 70% του εργάσιμου χρόνου των στελεχών.
Πραγματοποιείται παντού στη σχολική ζωή.



Η πιο σημαντική λειτουργία 
στη μεταξύ μας 

επαγγελματική σχέση

Η επικοινωνία



Τα πρώτα τρία βήματα για την 
ικανοποιητική επικοινωνία

➢ Ζεστή σχέση (αυθεντικότητα)

➢ Εκτίμηση (ανεπιφύλακτη αποδοχή)

➢ Διαθεσιμότητα: 

πώς μπορώ να βοηθήσω; 
(συνοδεία, συνεργασία, συνάντηση)
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Ο/η  Διευθυντής/ντρια 
στην κορυφή της πυραμίδας

Διευθυντής

Γονείς Μαθητές

Εκπαιδευτικοί

Προσωπικό καθαριότητας

Σύλλογος Γονέων

Σχολική Επιτροπή Σχολικός 
Τροχονόμος

Προγραμματισμός

Εκπαιδευτικό έργο

Αξιολόγηση Απουσίες



Αξιοποιούνται οι ικανότητες και 
τα ταλέντα όλων των μελών της 
ομάδας και πετυχαίνει η 
ωρίμανσή τους στα πλαίσια της 
συλλογικής λειτουργίας προς 
όφελος και του οργανισμού και 
των ατόμων που την αποτελούν.

Με τη 
συνεργασία…

Επιτυγχάνεται η 
αποδοχή των 
αποφάσεων από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη 
και αυτό είναι βασική 
προϋπόθεση για την 
υλοποίησή τους.

Βρίσκονται ικανοποιητικοί 
τρόποι για τη διευθέτηση 

προβλημάτων, με τη μεταφορά 
της έμφασης από τις διαφορές 

στις ομοιότητες.



Νόμος 4559/
/Τρ.Π.Δ.79/2017/ 
ΦΕΚ 142τ.Α’, 3-8-2018)

Βασικό νομοθετικό 
πλαίσιο λειτουργίας

ΦΕΚ Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας 
ΠΕΚΕΣ/ Αρ.Φ. 4299/27-9-2018

Π.Δ. 79/1-8-2017

Νόμος 4547/
12-6-2018

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/nomos_4559_.pdf
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/nomos_4559_Π Δ  79-2017   με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο ν. 4559_18 (ΦΕΚ 142τ.Α’3.08.2018).pdf
http://dipe-v-ath.att.sch.gr/Aug2017/28/PD_NIP_DIM79 2017.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/nomos_4559_fek_1423-8-18_ionio_panepisthmio_panepisthmio_ioanninon.pdf
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/pd_dimotiko_nipiagogeio.pdf
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
(Π.Δ. 79/1-8-2017)

 Αποδίδονται αρμοδιότητες στο Σύλλογο Διδασκόντων.

Ο Σ. Δ. αναλαμβάνει ουσιαστικό ρόλο για όλα τα θέματα που
απασχολούν τη σχολική μονάδα.

Συνεδριάζει τακτικά, προγραμματίζει και αποτιμά το
εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας.

 Άρθρο 14 παρ. 1, Παιδαγωγικές συναντήσεις μεταξύ 
εκπαιδευτικών  για θέματα αγωγής και προόδου των 
μαθητών 

 Στόχος: ανταλλαγή πληροφοριών, καταγραφή 
προβλημάτων, υιοθέτηση κοινών πρακτικών, ανάπτυξη 
κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη εκπαιδευτικής 
κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου.



 Άρθρο 48

Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων

1. Συνιστώνται στις σχολικές μονάδες ομάδες εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα ίδια ή
συναφή γνωστικά αντικείμενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε
τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στις συνεδριάσεις κάθε ομάδας
οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας,
την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού, καθώς και την αποτίμηση των
αποτελεσμάτων της υλοποίησης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Οι
ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστηματικά με τους συντονιστές
εκπαιδευτικού έργου των αντίστοιχων κλάδων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
(NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/12-6-2018)

2. … Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση
μεταξύ τους σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις και συμμετοχή σε
ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή
εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων
της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τρεις (3) τουλάχιστον
συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσουν ιδέες,
προτάσεις και προβληματισμούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων
για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων …



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών

Επιστημονική και 
παιδαγωγική 
καθοδήγηση

Οργάνωση της 
επιμόρφωσης 

Προγραμματισμός 
και  αποτίμηση 

του 
εκπαιδευτικού 

έργου 

Εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός

Παιδαγωγική Αυτονομία της Σχολικής Μονάδας, με την ενίσχυση των
αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων και της συνεργασίας με τη Διεύθυνση

του Σχολείου

Προσανατολισμός και οπτική λειτουργίας των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 



NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/ 12-6-2018

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις.

Κ.Ε.Σ.Υ.
Κέντρα

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης

Κ.Ε.Α.
Κέντρα Εκπαίδευσης 

για την Αειφορία 

Υπεύθυνοι Πληροφορικής 

και Νέων Τεχνολογιών

Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής 

και Σχολικού Αθλητισμού

Άρθρο 4
Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).Ε.Σ.Υ.
Κέντρα

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης



Άρθρο 4
Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
αα) 1ο με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη και 

αρμοδιότητα για τις 

σχολικές μονάδες και τα 

Ε.Κ. των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης και 

Χαλκιδικής.

ββ) 2ο με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη και 

αρμοδιότητα για τις 

σχολικές μονάδες και τα 

Ε.Κ. των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης.

γγ) 3ο με έδρα τη Βέροια

και αρμοδιότητα για τις 

σχολικές μονάδες και τα 

Ε.Κ. των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ημαθίας, 

Πέλλας και Πιερίας.

δδ) 4ο με έδρα τις Σέρρες

και αρμοδιότητα για τις 

σχολικές μονάδες και τα 

Ε.Κ. των Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σερρών και 

Κιλκίς.

Κεντρικής Μακεδονίας



Προκήρυξη με θέμα:
«Πλήρωση θέσεων Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου στα 
Περιφερειακά Κέντρα 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας»



Αποστολή 

των ΠΕ.Κ.Ε.Σ

ο εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός, 

η παρακολούθηση, 
ο συντονισμός 
και η στήριξη 

του εκπαιδευτικού έργου
των δημόσιων & ιδιωτικών 

σχολικών μονάδων, 
καθώς & των Ε.Κ., 

η οργάνωση της 
επιμόρφωσης, 

περιλαμβανομένης και 
της εισαγωγικής

ο συντονισμός 
των Κ.Ε.Σ.Υ., 

των Κ.Ε.Α., και των 
Ε.Κ.Φ.Ε. (Εργαστηριακών Κέντρων

Φυσικών Επιστημών)

της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους, 

η επιστημονική & 
παιδαγωγική 

υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών της 

δημόσιας 
και της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης,

καθώς και η υποστήριξη του 
προγραμματισμού και της 

αποτίμησης του 
εκπαιδευτικού έργου σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 4.2.



Άρθρο 4.3. 
Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
ασκούν τις εξής αρμοδιότητες (Ι):

α) οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για
τους εκπαιδευτικούς,

σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής
μονάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά
σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα ή με δικό τους
σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή
των αναγκών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της
περιοχής αρμοδιότητάς τους,



Άρθρο 4.3. 
Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
ασκούν τις εξής αρμοδιότητες (ΙΙ):

β) οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή
στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε.,
εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε
συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού -
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή και
επιστημονικών φορέων,

γ) υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της
περιοχής αρμοδιότητάς τους στη διαδικασία προγραμματισμού
του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίησης και της
αποτίμησής του,



Άρθρο 4.3. 
Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
ασκούν τις εξής αρμοδιότητες (ΙΙΙ):

δ) μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις προγραμματισμού
και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών
μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με
σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των
εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και
προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό
του έργου τους,

ε) οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα
σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα,
προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη,



στ) ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για 
τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, 

καθώς και τις αλλαγές στα αναλυτικά 
προγράμματα και τους τρόπους 

αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών,

Άρθρο 4.3. 
Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
ασκούν τις εξής αρμοδιότητες (ΙV):



Άρθρο 4.3. 
ζ) μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για (I):

αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η
σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός
εκφοβισμός,

ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και
διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης,
ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με
επιμορφώσεις,

γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με
στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το
γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς
ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας,



Άρθρο 4.3. 
ζ) μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για (2):

ι) για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των
ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη
διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση,

ια) διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που
προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και των
Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της
οικείας περιφέρειας,

ιβ) χειρίζονται κάθε άλλο συναφές θέμα.



Άρθρο 6
Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

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 πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως
των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της
αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Άρθρο 7
Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ.
δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας
αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και
δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης
του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της
διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της
ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.



Διαχείριση παιδαγωγικών θεμάτων 
για μαθητές/τριες με σοβαρές 
μαθησιακές δυσκολίες ή και 
προβλήματα συμπεριφοράς

Ο.Ε.Υ.Μ* ή

Ε.Δ.Ε.Α.Υ & Σ.Δ.Ε.Υ. 

Κ.Ε.Σ.Υ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών



*Ο.Ε.Υ.Μ.=Ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριων

Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών. 

Στον 4547/12-6-2018 (άρθρο 11, 2) αναφέρεται

«Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την

άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών,

η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με

απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον

υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το

Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Στις συνεδριάσεις

των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες

των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές, όπου αυτό καθίσταται εφικτό,

για την παροχή απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε.(Εξειδικευμένου

Προγράμματος Εκπαίδευσης) και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται

σκόπιμο».



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ν. 4559/2018, τροπ. Π. Δ. 79/2017 (5). Για την αντιμετώπιση των μαθητών που
παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και προβλήματα συμπεριφοράς, ο
εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του
σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδεμόνες στο
πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών ή των
Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο συντονιστή
εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και
ενταξιακής εκπαίδευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την
προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Ε.Δ.Ε.Α.Υ. σε όποιες 
σχολικές μονάδες έχουν 
συσταθεί

Σ.Δ.Ε.Υ.
(Δίκτυο σχολείων)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547/ 12-6-2018 (5). Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μπορεί να ζητά την 

αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που 

παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών.

Αρ.10.1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ιδρύονται

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία
αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την ενδυνάμωση και την
προώθηση της συνεργασίας, καθώς και το συντονισμό του έργου των σχολικών
μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως
των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής
τους υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται μία (1) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Σχολική Μονάδα
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) που λειτουργεί ως το Κέντρο Υποστήριξης
κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.

10.2. Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. συνιστάται Επιτροπή
Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως
αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών
και της σχολικής κοινότητας. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση
του διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.



3. Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται από τα εξής μέλη

με τους αναπληρωτές τους:

α) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος επιτελεί
ρόλο συντονιστή και αναπληρώνεται από το νόμιμο
αναπληρωτή του στη διεύθυνση της μονάδας,

β) έναν (1) εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετεί στη
σχολική μονάδα ή στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,

γ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23, που υπηρετεί στο
Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,

δ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, που
υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,

ε) τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του
μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη
υποστήριξης.

Ανασυγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Αριθ. πρωτ.: 13441/ 16.10.2018



Επιτροπή Διεπιστημονικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης στο T.E. του 
1ου Δημ. Σχολείου Διαβατών 

Επιτροπή Διεπιστημονικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης στο T.E. του 2ου Δημ. 
Σχολείου Χαλάστρας

4ο . Σ.Δ.Ε.Υ 13ο ΕΙΔΙΚΟ 
Δ.ΣΧ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1. 1ου Δημ. Σχολείου Διαβατών

2. 2ου Δημ. Σχολείου Σίνδου

3. Δημ. Σχολείου Ανατολικού

4. 2ο Δημ. Σχολείου Χαλάστρας

Επιτροπή Διεπιστημονικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης στο T.E. του Δημ. 
Σχολείου Ανατολικού

Επιτροπή Διεπιστημονικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης στο T.E. του 1ου Δημ. 
Σχολείου Σίνδου 



Άρθρο 11

Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις
σχολικές μονάδες και Ε.Κ.

2. Στις σχολικές μονάδες, την ευθύνη για τη σύνταξη και την
υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης,
την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε.
(Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης) των
μαθητών, όπως οι άξονες αυτοί περιγράφονται από τα
Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συγκεκριμένους
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και
την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής
και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών, έχουν οι
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί
Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας
αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία
υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ. ….



Στελέχωση Κ.Ε.Σ.Υ. 
(Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης)

1ο ΚΕΣΥ 

 ΠΕ 60-61: 2

 ΠΕ 70-71: 3

 ΠΕ 02: 2

 ΠΕ 03 ή 04: 1

 ΠΕ 21 (Λογοθεραπευτές): 1

 ΠΕ23 (Ψυχολόγοι): 6

 ΠΕ28 (Φυσιοθεραπευτών): 1

 ΠΕ29: (Κοινωνικών Λειτουργών): 6

 Εκπαιδευτικοί Συμβουλευτικής: 4

 Σύνολο: 26 Εκπαιδευτικοί

2ο ΚΕΣΥ 

 ΠΕ 60-61: 1

 ΠΕ70-71: 3

 ΠΕ02: 2

 ΠΕ04-05: 1

 ΠΕ21: 1

 ΠΕ23: 6

 ΠΕ29 (Εργοθεραπευτών): 1

 ΠΕ30: 6

 Εκπαιδευτικοί Συμβουλευτικής: 3

 Σύνολο: 25 Εκπαιδευτικοί





Άρθρο 12

Αποστολή και αρμοδιότητες των (Κ.Ε.Α.) 
Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία                            

(1)

Αποστολή

α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με
την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον
και στους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη,
όπως η προαγωγή της υγείας και ο πολιτισμός,

β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής
κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του
περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά
ζητήματα.



Αρμοδιότητές ΚΕΑ

α) υποστηρίζουν τις 

σχολικές μονάδες 

σχετικά με:

αα) την εκπόνηση και την 

υλοποίηση εκπαιδευτικού

σχεδίου δράσης για την 

αειφορία 

και την ενσωμάτωση

των αρχών της αειφορίας

σε όλες τις λειτουργίες της

σχολικής ζωής,

ββ) τη συμμετοχή 

εκπαιδευτικών και μαθητών 

σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα, καθώς και 

σε τοπικά, περιφερειακά, 

εθνικά και διεθνή δίκτυα 

σχετικά με την εκπαίδευση

για την αειφορία, σε 

συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

θ) διοργανώνουν, σε συνεργασία με τα 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και

Κ.Ε.Σ.Υ., ημερίδες, εκδηλώσεις και 

επιστημονικά συνέδρια και 

συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά 

προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και 

διεθνή συνέδρια με αναφορά σε θέμα-

τα που σχετίζονται με την εκπαίδευση 

για την αειφορία,

ι) ιδρύουν και συντονίζουν 

δίκτυα τοπικά, περιφερειακά, 

εθνικά και διεθνή, και 

αποφασίζουν τη συμμετοχή

τους σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ή 

σχολικών μονάδων

β) εκπονούν και υλοποιούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα και 

δράσεις για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς των

σχολικών μονάδων της 

περιοχής αρμοδιότητάς τους,

καθώς και σχολικών μονάδων 

άλλων περιοχών



Ομάδες Εκπαιδευτικών & 
Ομάδες Σχολείων (Άρθρο 48)

Συνιστώνται στις σχολικές μονάδες ομάδες εκπαιδευτικών
που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα ή
διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική
βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στις
συνεδριάσεις κάθε ομάδας οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται
με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, την
ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού, καθώς και την
αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του
προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Οι ομάδες
εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστηματικά με τους
συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των αντίστοιχων
κλάδων.



Ομάδες Εκπαιδευτικών & 
Ομάδες Σχολείων (Άρθρο 48)

Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων.

Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον
διευθυντή και τον υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται
υποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από το
σύλλογο διδασκόντων.

Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται στην ομάδα σχολείων μόνο από
τον προϊστάμενό τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων
βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά με επιμορφωτικές
πρωτοβουλίες, δράσεις και συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά
προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή
των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι των σχολικών
ομάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τρεις (3)
τουλάχιστον συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες
ανταλλάσσουν ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς γύρω από την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών
ζητημάτων, με επίκεντρο τη διαδικασία του προγραμματισμού του
εκπαιδευτικού έργου ως εξής..



Ομάδες σχολείων (1)



Ομάδες σχολείων (2)



Χρόνος επιμορφωτικών δράσεων
Τροποποιήσεις στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 

79/2017 που έγιναν στο ν. 455918 
(ΦΕΚ 142τ.Α’ 3.08.2018)

17. 1. Με απόφαση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και χωρίς να απαιτείται
άδεια άλλης αρχής μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες
το χρόνο ανά τάξη για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και
ημερίδων. Στα επιμορφωτικά αυτά σεμινάρια και τις ημερίδες συμμετέχουν
υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιφέρειας ή ομάδες εκπαιδευτικών
κατά σχολεία ή τάξεις, σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου
55 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

2. Σκοπός των επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων είναι η εξέταση των θεμάτων που έχουν σχέση
με την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, την εφαρμογή των
προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του
εκπαιδευτικού έργου ή την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία
των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαμόρφωση του θεματικού περιεχομένου των
επιμορφωτικών αυτών συναντήσεων ο οικείος συντονιστής εκπαιδευτικού έργου λαμβάνει υπόψη
τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της περιφέρειας ή ομάδων εκπαιδευτικών κατά σχολεία ή τάξεις.

3. Μέσα στα χρονικά διαστήματα από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου και από την 15η έως την 21η Ιουνίου μπορεί

να διοργανώνονται από το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου επιμορφωτικές δράσεις, σε συνεργασία με τις αρμόδιες

δομές υποστήριξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.



Eιδικότερα καθήκοντα 
και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

(ΦΕΚ 4299 27.09.2018)

1. Έργο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) είναι η προαγωγή των σκοπών της
εκπαιδευτικής πολιτικής και η διευκόλυνση της εφαρμογής της, μέσω της
επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των
Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και
των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.).

Στο πλαίσιο της από κοινού, συλλογικής και διεπιστημονικής λήψης αποφάσεων,
ανταλλάσσουν συστηματικά πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς τους και συνεργάζονται για την
ομαδοποίηση των αναγκών και την οργάνωση της απαραίτητης επιμορφωτικής
στήριξης των σχολικών μονάδων με κοινές ανάγκες.



Ειδικότερα καθήκοντα 
και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

(ΦΕΚ 4299 27.09.2018)

ια) Αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο και τις
δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας που
παρέχουν οι Τ.Π.Ε., συνεργάζονται με τους
εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της
περιοχής αρμοδιότητάς τους για θέματα
παιδαγωγικού, διδακτικού και επιστημονικού
ενδιαφέροντος και εστιάζουν στην επίλυση
προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινή
εκπαιδευτική λειτουργία και πρακτική.



Eιδικότερα καθήκοντα (ΙΙ)
και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

(ΦΕΚ 4299 27.09.2018)

ιε) Συνεργάζονται με τους Διευθυντές ή τους Προϊσταμένους των
σχολικών μονάδων σε επίπεδο περιοχής ή ομάδας σχολείων ή/και
σχολικής μονάδας, για θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και την
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τον προγραμματισμό των
παιδαγωγικών συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό, την οργάνωση
επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης
καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων και των
σχολικών βιβλιοθηκών.

ιζ) Σε ό,τι αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του κλάδου τους, έχουν την
αρμοδιότητα της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης
προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής
Στήριξης που υλοποιούνται ή/και άλλων προγραμμάτων αντισταθμιστικού
χαρακτήρα που εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες της περιοχής
αρμοδιότητάς τους.



Επιμόρφωση

Κατηγορίες επιμορφωτικών και ενημερωτικών δράσεων 
και συνεργασιών

• Ενδοσχολικές
• Ομάδες σχολείων
• Ομάδες εκπαιδευτικών
• Διασχολικές
• Επιμορφωτικά προγράμματα ΙΕΠ, ΥΠΠΕΘ

Πλαίσιο υλοποίησης
• Ημερίδες με την έναρξη και τη λήξη του σχολικού έτους
• 2 εργάσιμες ημέρες επιμόρφωσης ανά τάξη
• Ενδοσχολικές επιμορφώσεις μετά από προτάσεις των 

σχολικών μονάδων 



ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΟΠΙΚΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μετάβαση 

Σχολικός 

κανονισμός-

Διαχείριση κρίσης



Αναδιάρθρωση της ύλης

Εν αναμονή 
- Δεν έχουν στελεχωθεί ή/και συσταθεί τα Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.,
- Δεν έχει δημοσιευτεί ο Κανονισμός Λειτουργίας τους,
- Αναμένεται η εξειδίκευση του πλαισίου κατάρτισης του προγραμματισμού των
σχολικών μονάδων, κατεξοχήν δε του προσδιορισμού των θεματικών αξόνων
αναφοράς του προγραμματισμού και της αποτίμησής του, όπως επίσης και ο τύπος
των σχετικών εκθέσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 παρ. 7 του Ν.
4547/2018,
- Αναμένεται η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18
παρ. 1 του Ν. 4547/2018



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


