
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : « Ενημερωτικό λειτουργίας  ΚΕΣΥ». 

Aγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

         με την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας του ΚΕΣΥ Λήμνου  θα 
θέλαμε  να σας απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό και να ευχηθούμε 
εποικοδομητική συνεργασία και δημιουργική η νέα χρονιά! 

     Κατόπιν ίδρυσης των ΚΕΣΥ και των ερωτημάτων προς την υπηρεσία 
μας σας ενημερώνουμε  ότι το Κ.Ε.Σ.Υ. Λήμνου (πρώην ΚΕΔΔΥ) 
συνεχίζει  τη διαγνωστική του λειτουργία με έκδοση σχετικής έκθεσης 
–γνωμάτευσης . Σύμφωνα όμως με τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας 
του ΚΕΣΥ και τις νέες νομοθετικές διατάξεις  οι αιτήσεις για 
αξιολόγηση μαθητών θα πρέπει να συνοδεύονται με  υποχρεωτική 
σύνταξη και εφαρμογή  βραχυχρόνιου εξατομικευμένου 
προγράμματος υποστήριξης πριν την υποβολή αίτησης αξιολόγησης 
προς το ΚΕΣΥ (Ν.4547/2018) 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_
102A_12-06-2018.pdf 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-
apophase-211076-gd4-2018.html 

 

Τι είναι το Κέντρο Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.); 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι 
η μετεξέλιξη του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Πρόκειται ουσιαστικά για την αναβάθμιση του 
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ΚΕΔΔΥ, αφού πλέον στο έργο του ενσωματώνονται ευρύτερες λειτουργίες 
υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών 
και των γονέων, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.   

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου 4547/2018, "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. 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". 

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Υ. 

Οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν 
εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής: 

α)  Διερεύνησης και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών 
αναγκών. 

1. Η διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και 
ψυχοκοινωνικών αναγκών, καθώς και του είδους των δυσκολιών και 
των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών 
και άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην 
εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της σχολικής 
κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή 
και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των μαθητών από 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

2. Η αξιολόγηση και η διαπίστωση των εκπαιδευτικών ή άλλων 
δυσκολιών και αναγκών των μαθητών προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή και με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η έκδοση σχετικής αξιολογικής 
έκθεσης-γνωμάτευσης, 

3. Η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν: 

o την εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε 
κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, 
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o την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων 
περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε 
ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης 
πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση, 

o την προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης 
παιδαγωγικής, 

o την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών 
προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές, 

o 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, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις 
μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές 
εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού 
πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, 

o η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν την ίδρυση, την 
κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, 
τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη 
τομέων και ειδικοτήτων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε., 

4. Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, 

5. Η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών 
κοινοτήτων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, 
καθώς και των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους 
μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου. 

 

β) Στοχευμένες  εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και 
δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού. 

1. Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων 
Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 
3699/2008, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές 
Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρθρου 10, όπου αυτές λειτουργούν, 
προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων 
παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε 
μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώιμης 
εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων 
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ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης 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 κοινότητας. 

2. Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό: 

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

o σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που 
αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις 
σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς 
τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για 
ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα 
προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής 
σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων 
ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη 
ζωή και την αγορά εργασίας, 

o σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη 
βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής 
ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του 
Λυκείου, την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της 
αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της δυνατότητας 
αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν 
γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα 
στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου 
μαθητή, 

o στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που 
αφορούν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη για 
ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, 

3. 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 διαφορετικότητας και 
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αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, 
προώθησης ενταξιακών πρακτικών,  ανάπτυξης συνεργατικών 
δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής 
επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, 
ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της 
σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης, 

4. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών, σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής 
μάθησης, της οργάνωσης της μελέτης και της συνεργασίας με τη 
σχολική μονάδα. 

 

γ) Υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των 
Εργαστηριακών Κέντρων. 

1. Η υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών δεξιοτήτων των 
μαθητών, της πρόληψης της σχολικής διαρροής και της δημιουργίας 
μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που 
ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία 
των μαθητών, 

2. Η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων 
ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού 
ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά 
ζητήματα, 

3. 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 
κοινότητας, 

4. Η  υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, 

5. Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής 
μονάδας ή του Ε.Κ. με την οικογένεια και τις υπηρεσίες παροχής 
ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης. 

 

δ) Ενημέρωση  και επιμόρφωση. 

1. Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, 
ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με 
ψυχοκοινωνικά ζητήματα, 
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2. Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για προγράμματα αγωγής 
σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής και προσανατολισμού, καθώς και 
για τις μεταβολές σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος, 

3. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε 
συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α., προς όφελος των μελών της 
σχολικής κοινότητας, 

4. 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, 

5. Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή, για ζητήματα ψυχοκοινωνικής και 
μαθησιακής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και 
συμβουλευτικής. 

 

ε)Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. 

1. Η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στις 
οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, στις 
υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ανώτερα και ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και 

2. Η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα 
διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού 
προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας. 

 

Τι αλλάζει στη διαδικασία αξιολόγησης των 
μαθητών από το Κ.Ε.Σ.Υ.; 
 Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές 
εκθέσεις - γνωματεύσεις στις εξής περιπτώσεις: 

 α) όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης 
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών. Στις περιπτώσεις 
αυτές, οι μαθητές για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι 
εμφανίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αντιμετωπίζουν άλλες 
ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες, αξιολογούνται περαιτέρω από το 
Κ.Ε.Σ.Υ., αν κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από την εφαρμογή 
βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης, 

 β) ύστερα από πρόταση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ή της ομάδας εκπαιδευτικής 
υποστήριξης μαθητών του σχολείου, όταν κρίνεται ότι μαθητές 
χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και έκδοσης σχετικής 
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γνωμάτευσης, τότε κατατίθεται στο ΚΕΣΥ: α)αίτηση των γονέων, β) 
αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου 
Διδασκόντων, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές 
παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν, υα αποτελέσματα των 
παρεμβάσεων αυτών καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα 
παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την 
ΕΔΕΑΥ ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης, 

 γ) ύστερα από αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητά από 
την σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του 
συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική-
παιδαγωγική έκθεση σχετική με την μαθησιακή επίδοση και 
συμπεριφορά του μαθητή, την οποία εισηγητή ο υπεύθυνος 
εκπαιδευτικός του τμήματος, ή και του τμήματος ένταξης και των 
μελών της ΕΔΕΑΥ ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, 
πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του 
Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που 
έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή και 
τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών 
αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ.,  απαιτείται η: 

 α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού 
αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., 

 β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το 
Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες 
υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, 
τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το 
βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και 
υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής 
υποστήριξης μαθητών. (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.) 

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, 
διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους 
διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν τις αρμοδιότητες των 
Κέντρων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7(Ν.4547/2018). Τα αιτήματα αυτά 
συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το 
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οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής 
παρέμβασης από πλευράς του Κ.Ε.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων 
που έχουν ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέμβαση θέμα και τα 
σχετικά αποτελέσματα. 

Πώς διασυνδέεται το Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 
τις σχολικές μονάδες; 

1. Το ΚΕΣΥ διασυνδέεται με τις ΕΔΕΑΥ και τις σχολικές μονάδες ως εξής: 

 α) Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ., με απόφαση του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αναλαμβάνει υπό την 
ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως 
πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως για 
πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και 
ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο 
υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων 
και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων 
επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι ενότητες σχολικών μονάδων 
της παρούσας καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ., 

 β) Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικός, 
ο οποίος, σε συνεργασία με το διευθυντή της μονάδας, έχει την 
ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και τη 
συνολική συνεργασία με αυτό. Υπεύθυνος επικοινωνίας με το 
Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., όπου λειτουργεί ή, αν 
δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός, κατά προτεραιότητα με 
εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. 

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. 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. 

 

                                                      
                                                     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ ΚΕΣΥ ΛΗΜΝΟΥ 
                                                      
 
                                                                                  ΤΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                


