
 

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Ελευθερίου. Βενιζέλου 59  

105 64 Αθήνα | 4ος όροφος 

Τ: 2221087232 | Ε: info@imegee.edu.gr 

www.imegee.edu.gr  

 

Αθήνα 18-4-2019 

 

                                                                    Προς :  την ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

Υπ΄όψιν του Δ.Σ. 

                            

 

                                                                                           

Θέμα: Προτάσεις αξιολογικών εργαλείων για χρήση από τα ΚΕΣΥ  

  

 

Κατόπιν πρόσκλησης της Ομοσπονδίας αναφορικά με την συγκέντρωση εργαλείων αξιολόγησης για χρήση από τα 

στελέχη των ΚΕΣΥ, σας ενημερώνουμε μετά από την συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των προτάσεων των 

περιφερειακών συλλόγων ότι: 

 

Για την διαμόρφωση της τελικής πρότασης εφαρμόστηκαν τα παρακάτω κριτήρια: 

• Τα αξιολογικά εργαλεία που προτείνονται να άπτονται του αντικείμενου των αντίστοιχων ειδικοτήτων έτσι 

όπως περιγράφονται από το ΦΕΚ 5614/13.12.2018. 

• Να εμπεριέχονται στην πλειοψηφία των προτάσεων των Περιφερειακών Συλλόγων 

• Να έχουν σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό 

• Να είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά  

• Και να απευθύνονται σε ένα εύρος ηλικιών που εξυπηρετούν τα ΚΕΣΥ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

 

Το γεγονός ότι ανατέθηκε στο Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. η εκπόνηση της συγκεκριμένης πρότασης σε τόσο περιορισμένο χρόνο, 

οδήγησε τόσο τους Περιφερειακούς Συλλόγους όσο και το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. στην συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των 

προτάσεων, χωρίς να είναι εφικτή η τεκμηριωμένη μελέτη και αξιολόγηση των εργαλείων που θα περιελάμβανε τόσο 

την μελέτη σκοπιμότητας, την ανάλυση αναγκών των χρηστών, αλλά και την συνεργασία με τα αντίστοιχα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα.  

Συγκεκριμένα, τέθηκαν υπ΄όψιν του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. ότι:  

Οι ταχύτατες διαδικασίες της πρότασης για τα αξιολογικά εργαλεία ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ από το υπουργείο δε δίνουν στους 

Περιφερειακούς συλλόγους τη δυνατότητα να διερευνήσουν και να συντάξουν ορθά μια πλήρη και επιστημονικά 

τεκμηριωμένη εισήγηση η οποία να καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών, δηλαδή των συναδέλφων κάθε ειδικότητας. Οι 

διαδικασίες απαιτούν μεγαλύτερη άνεση χρόνου και συμμετοχή όσο περισσότερων συναδέλφων είναι δυνατό. (Από 

την πρόταση του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής)   

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση για κάθε ειδικότητα επιβάλλεται επιμόρφωση στην χρήση και 

ερμηνεία τους από τους αρμόδιους φορείς. 

 

Μία ομόφωνη πρόταση για μία ανίχνευση πιθανών δυσκολιών και διαταραχών από την διεπιστημονική ομάδα είναι 

Τα Ερωτηματολόγια ACHENBACH, έτσι όπως προσαρμόστηκαν και σταθμίστηκαν  στην ελληνική πραγματικότητα: 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Β.Α. [Β' ΕΚΔΟΣΗ] 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Το Ερωτηματολόγιο για Γονείς -για παιδιά ηλικίας 6-18 ετών- (Child Behavior Checklist - CBCL/6- 18), το 

Ερωτηματολόγιο για Εφήβους (Youth Self Report - YSR) και το Ερωτηματολόγιο για Εκπαιδευτικούς (Teacher's Report 

Form - TRF) διευκολύνουν τη συστηματική μελέτη και σύγκριση της λειτουργικότητας των παιδιών από πολλές και 

διαφορετικές οπτικές γωνίες 

    Το Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων 

συμπεριφοράς και συναισθήματος ατόμων διάφορων ηλικιών με έγκυρο, εύκολο και οικονομικό τρόπο. Τα εργαλεία 

αυτά έχουν εφαρμογή σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια και σε πολλές συνθήκες. Επιτρέπουν σε επαγγελματίες 

ποικίλων ειδικοτήτων (όπως παιδοψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, παιδίατρους, κοινωνικούς 
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λειτουργούς, δικαστικούς κ.λπ.) να αποκτούν γρήγορα και με χαμηλό κόστος σταθμισμένα δεδομένα για ένα ευρύ 

φάσμα συμπεριφορών των παιδιών. 

 

� ΠΕ 21 Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών 

 

Στα Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) όπως παρουσιάστηκαν στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεων στις 13/12/18 στο δεύτερο τεύχος αρ. φύλλου 5614 η λογοθεραπευτές σύμφωνα με τα καθήκοντα τους 

και τις αρμοδιότητες τους καλούνται να αξιολογήσουν να εισηγηθούν να παρέμβουν συμβουλευτικά σε θέματα 

δυσκολιών και διαταραχών λόγου, φωνής, ομιλίας και επικοινωνίας.  

Βάση της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.3699/2008 ο λογοθεραπευτής οφείλει να συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα 

οπλισμένος με γνώσεις με ειδικές δοκιμασίες και μεθόδους εκφράζοντας τα τις απόψεις του με εκθέσεις αξιολόγησης.  

Τα εργαλεία αξιολόγησης που μπορούν να αναβαθμίσουν την εργασία του μετά από την συλλογή που έγινε από τη 

ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε συνεργασία με ΙΜΕΓΕΕ είναι τα έξης:     

 

Το ΜέταΦΩΝ Τεστ είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση δεξιοτήτων 

φωνολογικής επίγνωσης και για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή 

Το τεστ αποτελείται από δύο μέρη: (ΠΛΗΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για ηλικίες από 3χρονών και 10μηνών έως 6ετών και 6 

μηνών. Η πλήρης χορήγηση περιλαμβάνει 37 κριτήρια αξιολόγησης χωρισμένα στα γλωσσολογικά επίπεδα ρίμας 

απευθύνεται σε παιδιά νηπίου και μαθητές Α΄ Δημοτικού. Έχει ανιχνευτικό χαρακτήρα, με 15 κριτήρια αξιολόγησης, 

και αξιολογεί την αναγνωστική ετοιμότητα ως προς τη φωνολογική επίγνωση. (ομοιοκαταληξίας) - συλλαβής – 

φωνήματος. Η επίδοση των παιδιών ερμηνεύεται μέσω: 

Ι.  Διαγνωστικού διαγράμματος φωνολογικής επίγνωσης  

ΙΙ. Αναπτυξιακού προφίλ φωνολογικής επίγνωσης  

ΙΙΙ.Αναπτυξιακών ηλικιών 

 Το Ανιχνευτικό «ΜέταΦΩΝ τεστ» (ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ) για ηλικίες από 5 έως 7 ετών, παρέχει στους ειδικούς τη 

δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και σχεδιασμό προγράμματος αντιμετώπισης σε παιδιά υψηλού κινδύνου για 

εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών. 

  

 

Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ, αποτελεί την ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test (4η 

έκδοση) της C. Renfrew.  Εκδόσεις Γλαύκη, Απρίλιος 2009 

H έκδοση της Δοκιμασίας Εκφραστικού Λεξιλογίου, δοκιμασίας είναι σταθμισμένη για την Ελληνική γλώσσα και 

συνοδεύεται από λεπτομερή ψυχομετρική ανάλυση ενώ παράλληλα είναι απλή στη χρήση και σύντομη.  

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-8 ετών , προκειμένου να καταμετρηθούν οι λεξιλογικές τους ικανότητες με 

παράλληλη ψυχομετρική ανάλυση. 

Μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης, καθιστώντας εφικτή την ακριβή μέτρηση των 

λεξιλογικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 4-8 χρονών .  

Η δοκιμασία αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά. Οι εικόνες αυτές επιλέχθηκαν και 

κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Ο έννοιες που απεικονίζονται προέρχονται από 

καθημερινά αντικείμενα, γνωστές κατηγορίες αντικειμένων, έννοιες από παιδικά παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά 

προγράμματα.  

Το συγκεκριμένο εργαλείο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1968 στην αγγλική γλώσσα και επανεκδόθηκε αρκετές φορές 

από τότε. Η τελευταία έκδοσή του ήταν το 1995 και αυτή χρησιμοποιήθηκε για την στάθμισή του στα ελληνικά. 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ, Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας 

Οι Εικόνες Δράσης – Δοκιμασία Γραμματικής και Πληροφοριακής Επάρκειας αποτελούν τη σταθμισμένη εκδοχή του 

Action Picture Test (Renfrew, 1997) στην ελληνική γλώσσα.  

 Η σταθμισμένη δοκιμασία εστιάζεται στην ενιαία αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας: πρώτον της μορφοσύνταξης, 

εξετάζοντας τη γραμματική επάρκεια των εκφερόμενων φράσεων και δεύτερον, της πραγματολογίας, εξετάζοντας την 

πληροφοριακή επάρκεια, δηλαδή τη χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει 

πληροφορίες. 

 Η ολιγόλεπτη χορήγηση της δοκιμασίας καθιστά εφικτή την αξιολόγηση σε πληθυσμούς παιδιών με αναπτυξιακά 

προβλήματα.  
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Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) 

Το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ), δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αξιολογητικές 

ανάγκες παιδιών Β΄ Δημοτικού έως Β΄ Λυκείου που προσέρχονται με αίτημα τις δυσκολίες στη μαθησιακή επίδοση. Οι 

πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του ΠΛΑΣΗ, σε συνδυασμό με άλλα αξιολογητικά εργαλεία επιτρέπουν 

στον ειδικό να επιλέξει τις καταλληλότερες θεραπευτικές τεχνικές με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του 

παιδιού. 

 

 Ανιχνευτικό Ψυχομετρικό Τεστ Λογόμετρο 

  

To ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ αποτελεί πρωτότυπο τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών που περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία 

επιμέρους δοκιμασιών, οι οποίες σταθμίστηκαν σε Πανελλαδικό μαθητικό δείγμα 1000+ παιδιών. 

Το εργαλείο αυτό αποτελεί τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν 

να εμφανίσουν γλωσσικές διαταραχές, ή μαθησιακές δυσκολίες κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. 

  

Η νέα έκδοση (1.2 - 19/01/2018) της ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης περιλαμβάνει τη νέα έκδοση του οδηγού 

χρήσης και βαθμολόγησης, τη δυνατότητα εξαγωγής όλων των δεδομένων των ολοκληρωμένων τεστ σε αρχείο XML 

καθώς και την πρόβλεψη για χορήγηση τεστ για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς την έκδοση αναφοράς. 

 

 

� ΠΕ 28 Φυσιοθεραπευτών 

 

Ο/Η Φυσιοθεραπευτής/τρια έχει αρμοδιότητα επί ζητημάτων πρόληψης, αξιολόγησης, εισήγησης πλαισίου 

παρέμβασης και συμβουλευτικής σε θέματα αντιμετώπισης των κινητικών δυσκολιών των μαθητών. 

Ειδικότερα, ο/η Φυσιοθεραπευτής/τρια συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα αξιολόγησης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, και ασκεί μεταξύ άλλων τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Αξιολογεί τον/την μαθητή/τρια ως προς τις ικανότητες και τις ανάγκες του/της στον κινητικό τομέα και συμμετέχει στη 

συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας για την έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του/της 

μαθητή/τριας που έχει αξιολογήσει. Επιπλέον εισηγείται τον κατάλληλο εξοπλισμό, (μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας) 

καθώς και τις ειδικές διευθετήσεις στο σχολείο με τα απαραίτητα μέσα για την εξυπηρέτηση των κινητικών αναγκών 

του/της μαθητή/τριας. 

Το εργαλείο αξιολόγησης που μπορεί να αναβαθμίσει την εργασία του φυσιοθεραπευτή είναι το εξής:     

 

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) Β΄έκδοση - Εκδόσεις Γλαύκη 

To BOT-2 αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία κινητικής αξιολόγησης για παιδιά και νέους ηλικίας 4-21 

ετών. Έχει σχεδιαστεί να παρέχει σε θεραπευτές μια αξιόπιστη εικόνα του επίπεδου ανάπτυξης αδρών , λεπτών και 

αντιληπτικό-κινητικό δεξιοτήτων. Έχει ερευνηθεί για την εγκυρότητα του στον ελληνικό πληθυσμό (Kambas et al.2006) 

 

 

� ΠΕ 29 Εργοθεραπευτών 

 

Ο/Η Εργοθεραπευτής/τρια έχει αρμοδιότητα επί ζητημάτων πρόληψης, αξιολόγησης, εισήγησης πλαισίου 

παρέμβασης και συμβουλευτικής σε θέματα αντιμετώπισης των δυσκολιών, αισθητηριακής και αντιληπτικής 

επεξεργασίας, κινητικότητας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που επηρεάζουν την σχολική προσαρμογή και 

συμμετοχή των μαθητών/τριών. 

Ειδικότερα, ο/η Εργοθεραπευτής/τρια συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα αξιολόγησης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, και ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Αξιολογεί τη συμμετοχή σε έργα-δραστηριότητες που αφορούν τη σχολική ζωή και τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν, όπως: αα) σωματικούς και αντιληπτικούς περιορισμούς και γενικότερους φραγμούς στο περιβάλλον, ββ) 

δεξιότητες εκτέλεσης έργου, αισθητηριακής και αντιληπτικής επεξεργασίας, κινητικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

και γγ) τις ατομικές συνήθειες οργάνωσης και εκτέλεσης ρόλων. Συμμετέχει στη συνεδρίαση της διεπιστημονικής 

ομάδας για την έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης του/της μαθητή/τριας που έχει αξιολογήσει. 

Επιπρόσθετα, εισηγείται τον κατάλληλο υποστηρικτικό εξοπλισμό και βοηθήματα καθώς και τις ειδικές διευθετήσεις 

στο σχολείο με τα απαραίτητα μέσα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών/τριων σε θέματα 

αυτοεξυπηρέτησης, αυτόνομης μετακίνησης, προσαρμογής και οργάνωσης περιβάλλοντος τάξης και θέσης εργασίας, 
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γραφοκινητικής και μαθησιακής ετοιμότητας και αναγκών αισθητηριακής πρόσληψης και επεξεργασίας του/ της 

μαθητή/τριας.  

Τα εργαλεία αξιολόγησης που μπορούν να αναβαθμίσουν την εργασία του εργοθεραπευτή είναι τα εξής:     

 

Movement Assessment Battery for Children (MABC) -2 Εκδόσεις Γλαύκη 

 

Το MABC-2 προσδιορίζει, περιγράφει και καθοδηγεί τη θεραπεία μίας κινητικής δυσκολίας. Χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση των κινητικών δυσκολιών των παιδιών και καθορίζει τις στρατηγικές παρέμβασης. Το MABC-2 είναι μια 

ατομικά χορηγούμενη δοκιμή που διαρκεί μεταξύ 20 και 40 λεπτών για να ολοκληρωθεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

εντός της ηλικιακής κλίμακας από 3 έως 16 έτη για δεξιότητες λεπτής και αδρής κινητικότητας. 

  

Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) Β΄έκδοση - Εκδόσεις Γλαύκη 

To BOT-2 αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία κινητικής αξιολόγησης για παιδιά και νέους ηλικίας 4-21 

εtών. Έχει σχεδιαστεί να παρέχει σε θεραπευτές μια αξιόπιστη εικόνα του επίπεδου ανάπτυξης αδρών , λεπτών και 

αντιληπτικό-κινητικό δεξιοτήτων. Έχει ερευνηθεί για την εγκυρότητα του στον ελληνικό πληθυσμό (Kambas et al.2006) 

 

 

� ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών 

 

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός έχει αρμοδιότητα για θέματα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης 

των μαθητών/τριών με βάση τις αρχές των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο/Η Κοινωνικός Λειτουργός εστιάζει ιδιαίτερα: α) σε κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς και 

οικογενειακούς παράγοντες που εμποδίζουν την πρόσβαση των μαθητών/τριών στο σχολείο, επηρεάζοντας την ομαλή 

σχολική φοίτηση, τη μελέτη στο σπίτι, τη συμμετοχή στη μάθηση και τη σχολική επίδοση, β) σε παράγοντες του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής που οδηγούν σε περιθωριοποίηση και αποκλεισμό στη 

συμμετοχή σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που συνάδουν με τα δικαιώματα του παιδιού και γ) στη 

διαμόρφωση ενός εξωσχολικού περιβάλλοντος της κοινότητας των μαθητών/τριών, με σκοπό την ανάδειξη της 

ανάγκης κάλυψης της φροντίδας και προστασίας των παιδιών, με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής της ένταξης, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Το εργαλείο αξιολόγησης που μπορεί να αναβαθμίσει την εργασία του Κοινωνικού Λειτουργού είναι το εξής:   

 

  Το Κοινωνικό Ιστορικό το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο διερεύνησης προσαρμόζεται από τον/την επαγγελματία 

ανάλογα σύμφωνα με το αίτημα, τις ανάγκες των μαθητών, των οικογενειών, των σχολικών μονάδων, το είδος των 

δυσκολιών αλλά και των πιθανών φραγμών στη μάθηση. Επιπλέον του κοινωνικού ιστορικού, η συστηματική 

παρατήρηση, οι κατ΄οίκον επισκέψεις, τα στοιχεία από τη διασύνδεση των συναδέλφων με τα σχολεία, υπηρεσίες – 

φορείς κ.α. (θεσμικούς και μη) που εμπλέκονται στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας είναι βοηθητικά προκειμένου 

να εντοπιστούν παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος και της κοινωνικής ζωής που οδηγούν, σε 

περιθωριοποίηση και αποκλεισμό και είναι βοηθητικά στη διεπιστημονική διεργασία και στην περαιτέρω υποστήριξη 

των μαθητών και των σχολικών μονάδων. 

 

 

Ο συγκεκριμένος κατάλογος προέκυψε από καταγραφή των προτάσεων των Περιφερειακών Συλλόγων του Ε.Ε.Π. χωρίς 

δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας λόγω εγγενών περιορισμών χρόνου και με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν 

προκειμένου να εξασφαλιστεί αντικειμενικότητα και άμεση διαθεσιμότητα σε προμήθεια και χρήση. Σαφώς δεν είναι 

ένας εξαντλητικός κατάλογος λόγω των περιορισμών, και επιδέχεται βελτίωσης με την προϋπόθεση πιο συστηματικής 

μελέτης.  

 

Τα μέλη του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. θα βρίσκονται στην διάθεση της Ομοσπονδίας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.    

 

 

Με εκτίμηση στο έργο που επιτελείτε,  



 

  

Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. 
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