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ΠΡΟΣ :
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
3. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
         (ΜΕΣΩ ΔΙ.ΠΕ. – ΔΙ.ΔΕ.)

ΚΟΙΝ:
     1. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (δια των Π.Δ.Ε.)

                 2. Κ.Ε.Σ.Υ. (δια των Π.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Σύσταση ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 ΣΧΕΤ: Ν. 4547 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018) : «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
           

Σύμφωνα με την  παρ. 2  του άρθρου 11, του ν. 4547/2018 (Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», προβλέπεται:
«Στις σχολικές μονάδες, την ευθύνη για τη σύνταξη και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος 
παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. 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., 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. και σε κάθε άλλη 
περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.»

Παρακαλείστε να προχωρήσετε στην σύσταση των ως άνω ομάδων.

Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠ.Π.Ε.Θ.

                                                                                                                                     ΗΛΙΑΣ   ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ         
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών και Προγραμμάτων Π.Ε. και Δ.Ε.
2. Διεύθυνση Σπουδών και Προγραμμάτων Π.Ε.
3. Διεύθυνση Σπουδών και Προγραμμάτων Δ.Ε. 
4. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
5. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
6. Διεύθυνση Yποστήριξης εκπ/κων προγραμμάτων και εκπ/σης για την αειφορία       


		2018-12-21T09:16:36+0000
	Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής 
	EVGENIA PANAGIOTOPOULOU
	διεκπεραίωσηεγγράφου




