ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ Φύλλου 1340
16 Οκτωβρίου 2002

Φέρεται σε γνώση των χρηστών του παρακάτω κειμένου ότι η κωδικοποιημένη αυτή μορφή του αποτελεί χρηστικό εργαλείο νομικής πληροφόρησης και ότι σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά τα επίσημα κανονιστικά κείμενα, όπως αυτά βρίσκονται δημοσιευμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις :

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α),

α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003)

όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ

β) ΥΑ 132947/Γ6/27-11-2003-(ΦΕΚ 1809/Β/4-12-2003)

154/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997

γ) ΥΑ 146737/Γ4/23-12-2003 (ΦΕΚ 47/Β/16-1-2004)

(ΦΕΚ 38/Α).

δ) ΥΑ 33240/Γ6/1-4-2005 (ΦΕΚ 470/Β/11-4-2005)

3. Του άρθρου 2 της ΣΤ5/Β/31-10-2001 Απόφασης του Πρωθυ-

ε) ΥΑ Φ353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005-(ΦΕΚ 1461/Β/20-10-2005)
στ) ΥΑ Φ353.1/135/147696/Δ1/21-12-2007-(ΦΕΚ 2487/Β/31-12-2007)
ζ) ΥΑ 84172/ΙΒ/13-7-2010 (ΦΕΚ 1180/Β/6-8-2010)

πουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ

η) ΥΑ Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (ΦΕΚ 2214/Β/27-7-2012)
θ) ΥΑ Φ.353.1/10/58660/Δ1/26-4-2013 (ΦΕΚ 1186/Β/15-5-2013)
ι) ΥΑ Φ.353.1/28/126721/Δ1/11-9-2013 (ΦΕΚ 2341/Β/20-9-2013)
ια) ΥΑ Φ.353.1/3/10591/Δ1/27-1-2014 (ΦΕΚ 192/Β/31-1-2014)
ιβ) ΥΑ Φ.353.1/6/32251/Δ1/6-3-2014 (ΦΕΚ 820/Β/2-4-2014)

1484/Β/31-10-2002).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ιγ) ΥΑ Υ−21/65741/Δ2/29-4-2014 (ΦΕΚ 1224/Β/14-5-2014)
ιε) Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014)
ιστ) ΥΑ Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 (ΦΕΚ 2648/Β/7-10-2014)
ιζ) ΥΑ 93813/Δ1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1329/Β/2-7-2015)
ιη) ΥΑ 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ
Άρθρο 1

ιθ) ΥΑ 29195/ΓΔ4/19-2-2016 (ΦΕΚ 394/Β/19-2-2016)
κ) ΥΑ 188956/Θ2/3-11-2017 (ΦΕΚ 4018/Β/17-11-2017)
κα) ΥΑ 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017)

Καθήκοντα και αρμοδιότητες
των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στον

Αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ασκούν τη

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων.

ντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14 της
παρ. ζ του Ν. 2817/ 2000 και στο άρθρο 1 του Ν. 2986/2002.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Στη περιοχή της ευθύνης τους ασκούν τις αρμοδιότητες τις

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

οποίες εκχωρεί εκάστοτε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Διαχειρίζονται την εκπαιδευτική πολιτική,

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ
24/Α).

διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλες τις αποκε-

εισηγούνται στον Υπουργό για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και έχουν την ευθύνη της σύνδεσης των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες κε-
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ντρικές υπηρεσίες και τα όργανα προγραμματισμού, αξιολό-

η) Αποφασίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων αντισταθμι-

γησης και έρευνας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

στικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς εκείνους οι ο-

Θρησκευμάτων, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), το

ποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση του εκπαι-

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), τον Οργανισμό Επι-

δευτικού τους έργου με σκοπό τη βελτίωση της ικανότη-

μόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), τον Οργανισμό Σχολι-

τας αυτών να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα.

κών κτηρίων (ΟΣΚ) κλπ.

θ) Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των προϊ-

2. Ειδικότερα οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης:

σταμένων των τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής

α) Ασκούν τη διοίκηση, καθοδηγούν, εποπτεύουν, ελέγχουν

Καθοδήγησης, του Τμήματος Διοίκησης, των Σχολικών

και συντονίζουν τη λειτουργία των τμημάτων της Επιστη-

Συμβούλων, και των Διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς και

μονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Πρωτοβάθμιας

έχουν πειθαρχική δικαιοδοσία όλων των εκπαιδευτικών ή

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Τμήματος Διοίκη-

διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίοι υπάγονται στην Περι-

σης, καθώς και όλων των επί μέρους υπηρεσιών και υ-

φερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και υπηρετούν στις α-

παλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύ-

ποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παι-

θυνση Εκπαίδευσης.

δείας και Θρησκευμάτων.

β) Συνεργάζονται με τους προϊσταμένους των παραπάνω

ι) Συνεργάζονται με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας,

τμημάτων και συντονίζουν το έργο τους με σκοπό το συ-

τις λοιπές περιφερειακές υπηρεσίες του κράτους και τους

ντονισμό δράσης ανάμεσά τους, την ενιαία κατεύθυνση

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και εισηγού-

και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προ-

νται για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την εκπαίδευση

κύπτουν.

στο επίπεδο της περιφέρειας.

γ) Συγκροτούν με απόφασή τους τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

ια) Ενεργούν όλες τις υπηρεσιακές και διοικητικές μεταβολές

ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και

οι οποίες τους ανατίθενται από την κείμενη νομοθεσία,

κυρώνουν τις πράξεις των συμβουλίων στο πλαίσιο των

ύστερα από εισήγηση των αντίστοιχων Υπηρεσιακών

αρμοδιοτήτων τους.

Συμβουλίων.

δ) Εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη-

ιβ) Έχουν την ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων

σκευμάτων τη συγκρότηση των ανωτέρω περιφερειακών

που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Περιφερεια-

υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ)

κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή μεταβιβάζονται με επιτρο-

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του Ν.

πικά εντάλματα και προορίζονται για «: α) τις λειτουργι-

2986/2002.

κές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμι-

ε) Ορίζουν τους αναπληρωτές των προϊσταμένων των τμη-

ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-

μάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) τη διεξαγωγή των

του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης

σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων οι οποίες υλοποι-

Εκπαίδευσης.

ούνται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευ-

στ) Προεδρεύουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια

τεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για τη διεξαγωγή

ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ, εισηγούνται για όλα τα θέ-

των πανελλήνιων σχολικών αγώνων Λυκείων, γ) τις μα-

ματα της αρμοδιότητας αυτών των συμβουλίων ή αναθέ-

θητικές κατασκηνώσεις και δ) τις λειτουργικές ανάγκες

τουν σε άλλα μέλη του συμβουλίου την εισήγηση.

των σχολικών μονάδων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, της

ζ) Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Προϊσταμέ-

περιοχής αρμοδιότητάς τους,» (1) πλην εκείνων οι οποίες

νων των Τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθο-

προορίζονται για τις λειτουργικές ανάγκες των περιφε-

δήγησης, του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοίκησης, των

ρειακών υπηρεσιών νομαρχιακού επιπέδου και των σχο-

Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και

λικών μονάδων, οι οποίες αντιμετωπίζονται από τον προ-

των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι
υπηρετούν στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανήκουν διοικητικά στη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

(1) Τα εντός «» εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω σύμφωνα με την ΥΑ
207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017), με ισχύ από την ημέρα
δημοσίευσής τους σε ΦΕΚ (13-12-2017)
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ϋπολογισμό δαπανών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοί-

1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακολουθούν,

κησης.

συντονίζουν, ελέγχουν και εποπτεύουν το έργο των Σχολι-

«Ειδικότερα, και όσον αφορά στις σχολικές μονάδες Δευ-

κών Συμβούλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Ύστερα από

τεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης γεωγραφικής

εισήγηση των Προϊσταμένων Επιστημονικής Παιδαγωγικής

ευθύνης τους, ορίζονται ως αναθέτουσα αρχή κατά δια-

Καθοδήγησης της Περιφέρειας, αποφασίζουν για κάθε ζήτη-

λαμβανόμενα

μα που έχει σχέση με τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων

στην

αριθ.

131046/ΓΔ2/01-8-2017

(ΦΕΚ

2824/Β΄) απόφαση Υπουργού Παιδείας, Ε ρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου οι μονάδες αυτές να δύνανται να

των Σχολικών Συμβούλων.
2. Ειδικότερα:

αντιμετωπίζουν λειτουργικές δαπάνες και να διαχειρίζο-

α) Αποφασίζουν σχετικά με την εισήγηση του οικείου Προϊ-

νται επιχορηγήσεις διά του Ε.Φ. 184 «Δευτεροβάθμια Εκ-

σταμένου Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης με

κλησιαστική Εκπαίδευση» και εντός του εκάστοτε ισχύο-

την οποία ανατίθεται στους Σχολικούς Συμβούλους Δευ-

ντος πλαισίου δημοσίου λογιστικού». (2)

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητα γενικής παιδαγω-

ιγ) Έχουν την αρμοδιότητα συντονισμού των οικονομικών
θεμάτων του χώρου ευθύνης τους.

γωγική ευθύνη επί αυτών των σχολείων είναι πέραν της

ιδ) Έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης καταλογιστικών πράξεων εκπαιδευτικού προσωπικού.

γικής ευθύνης επί ορισμένων σχολείων. Η γενική παιδα-

(3)

ειδικής ευθύνης που έχουν επί των εκπαιδευτικών του
κλάδου στον οποίο ανήκουν. Η γενική παιδαγωγική ευθύ-

ιε)«Σε θέματα που αφορούν σχολικές υποδομές, έχουν την

νη αναφέρεται στην επιστημονική και παιδαγωγική κα-

ευθύνη ιεράρχησης και αξιολόγησης των αιτημάτων των

θοδήγηση στα αντίστοιχα σχολεία για γενικότερα θέματα

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθ-

της σχολικής ζωής και του εκπαιδευτικού έργου.

μού και υποβάλλουν σχετική πρόταση στην αρμόδια υπη-

β) Αναθέτουν στους Σχολικούς Συμβούλους την υποχρέωση

ρεσία του ΥΠΕΠΘ, πέραν των ήδη προγραμματισμένων

να παρακολουθούν την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα

δράσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας,

σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης τους.

που έχουν ήδη αποσταλεί στο ΥΠΕΠΘ με τον 5ετή προ-

γ) (7)

γραμματισμό σχολικής στέγης». (4)

δ) Ενημερώνονται από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήμα-

ιστ)«Ορίζουν τους γραμματείς, τακτικούς και αναπληρωτές,
των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων».

(5)

τος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για την
προσφορά υπηρεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους. Σε

ιζ)«Είναι εκκαθαριστές αποδοχών και αποζημιώσεων του

περίπτωση πλημμελούς άσκησης του έργου τους, ο Περι-

διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και

φερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ως διοικητικός και

του προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης

πειθαρχικός προϊστάμενος των Σχολικών Συμβούλων,

και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), αρμοδιότητας τους, με αναπλη-

ασκεί τον προσήκοντα διοικητικό ή πειθαρχικό έλεγχο.

ρωτή, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διοικητικής & Οι-

ε) Εγκρίνουν την πραγματοποίηση των σεμιναρίων τα οποία

κονομικής Υποστήριξης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυν-

διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι για την επιμόρφωση

σης».

(6)

των εκπαιδευτικών και των αξιολογητών σχεδιαστών στα
προγράμματα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ).

Άρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους

στ) Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του
οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και των οικείων Σχολικών Συμβούλων, τα μέσα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης των γραφείων

(2) Προστέθηκε με την 188956/Θ2/3-11-2017 (ΦΕΚ 4018/Β/17-11-2017) ΥΑ
(3) Προστέθηκε με την Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 -ΦΕΚ 1461/Β/20-102005 ΥΑ
(4) Προστέθηκε με την Φ.353.1/135/147696/Δ1/21-12-2007 -ΦΕΚ 2487/Β/3112-2007 ΥΑ
(5) Προστέθηκε με την Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 -ΦΕΚ 2214/Β/27-72012 ΥΑ
(6) Το εντός «» εδάφιο ιζ προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με την ΥΑ
93813/Δ1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1329/Β/2-7-2015)

των Σχολικών Συμβούλων της περιφέρειας ευθύνης τους.
Επίσης, εγκρίνουν την κατανομή και ενεργούν τον έλεγχο
για τις δαπάνες λειτουργίας των γραφείων των Σχολικών
Συμβούλων.
(7) Διαγράφηκε σύμφωνα με την παρ. 1 της Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003 ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003 ΥΑ

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας - Τελευταία επεξεργασία 18-12-2017
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) – Σελ. 3 από 33

ζ) Αποφασίζουν, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου

πτεύουν το έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊ-

του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Κα-

σταμένων των Γραφείων των Νομών ή Νομαρχιών και των

θοδήγησης, τις κοινές συσκέψεις όλων των Σχολικών

σχολικών μονάδων.

Συμβούλων της περιφέρειας, ή τις συσκέψεις κατά νομό ή

2. Ειδικότερα:

κατά ειδικότητα ή αντικείμενο, ή τέλος, τις κοινές συσκέ-

α) Με απόφασή τους συγκροτούν, ύστερα από εισήγηση

ψεις των Σχολικών Συμβούλων και των οργάνων διοίκη-

των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια

σης. Οι συσκέψεις αυτές μπορεί να πραγματοποιούνται

ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

κατά την έναρξη του διδακτικού έτους για τον προγραμ-

β) Εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας τον ορισμό

ματισμό του εκπαιδευτικού έργου, στο τέλος του διδακτι-

των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Περιφε-

κού έτους για τον απολογισμό και τη διατύπωση προτά-

ρειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και

σεων και οποτεδήποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο από τον

ΠΥΣΔΙΠ και των γραμματέων αυτών.

Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

γ) «Ορίζουν τον αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης της

η) Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Σχο-

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα

λικών Συμβούλων της περιοχής ευθύνης τους.

από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού

«Οι Περιφερειακοί Διευθυντές εκπαίδευσης εγκρίνουν τη

συμβουλίου και εισήγηση του οικείου Διευθυντή Εκπαί-

μετακίνηση των Προϊστάμενων των ΚΔΑΥ της Περιφέρει-

δευσης.». (11)

ας τους και ορίζουν τους αναπληρωτές των Προϊσταμέ-

δ) Κυρώνουν τους πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών των

νων των ΚΔΑΥ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου

σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, οι οποίοι συντάσσονται από

97 του Ν.2683/1998 (ΦΕΚ 19/Α).»

(8)

τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

θ) «Χορηγούν άδειες κανονικές, αναρρωτικές, κύησης και
λοχείας, γονικές, μητρότητας και ειδικές με αποδοχές ή

ε) Τοποθετούν με απόφασή τους Διευθυντές των σχολικών
μονάδων και ΣΕΚ.

χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, για επιμορφωτικούς και επι-

στ) Κυρώνουν τους πίνακες, οι οποίοι συντάσσονται από τα

στημονικούς λόγους καθώς και τις άδειες όσων άλλων δι-

οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, των προϊσταμένων τμημά-

ευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία

των εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτο-

και αφορούν στους σχολικούς συμβούλους που υπηρε-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

τούν στην περιοχή αρμοδιότητας τους».

(9)

ζ) Τοποθετούν τους Προϊσταμένους Τμημάτων εκπαιδευτι-

ι) «Χορηγούν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας

κών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευ-

με αμοιβή στους σχολικούς συμβούλους που υπηρετούν

τεροβάθμιας εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραμματείας

στην περιοχή αρμοδιότητας τους ύστερα από σύμφωνη

και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

γνώμη του οικείου συμβουλίου επιλογής σχολικών συμ-

δευσης.

βούλων».

(10)

η) Αποφασίζουν για την απαλλαγή των Προϊσταμένων Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

Άρθρο 3
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης
και τους Προϊσταμένους Γραφείων

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής, καθώς και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων
και ΣΕΚ, των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών θεμάτων, των
Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και υπευθύνων

1. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές εκπαίδευσης, σε σχέση με τα
όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης στην περιοχή της περιφέρειας, παρακολουθούν, συντονίζουν, ελέγχουν και επο-

τομέων ΣΕΚ ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του
οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
θ) Αποφασίζουν για την τοποθέτηση Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων.

(8) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε σύμφωνα με την 132947/Γ6/27-112003- ΦΕΚ 1809/Β/4-12-2003 ΥΑ
(9) Προστέθηκε με την Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 -ΦΕΚ 2214/Β/27-72012 ΥΑ
(10) Προστέθηκε με την Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 -ΦΕΚ 2214/Β/27-72012 ΥΑ

ι) Αποφασίζουν, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την τοποθέτηση μετά τη λήξη της θη(11) Η εντός «» παρ. 2γ αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την
Φ.353.1/6/32251/Δ1/6-3-2014 (ΦΕΚ 820/Β/2-4-2014) ΥΑ
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τείας τους των Διευθυντών σχολικών μονάδων, και ΣΕΚ

στηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), των Κέ-

καθώς και των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων.

ντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ)

ια) Κυρώνουν τους πίνακες προακτέων που συντάσσονται

και των Γραφείων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσα-

από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και εκδίδουν την

νατολισμού (ΣΕΠ) ύστερα από πρόταση των Υπηρεσιακών

απόφαση για προαγωγή των εκπαιδευτικών της Πρωτο-

Συμβουλίων.

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ιβ) Κυρώνουν τους πίνακες προαγωγών των εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.

κα) Εγκρίνουν τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων.
κβ) Αποφασίζουν για τη μετάθεση των εκπαιδευτικών από
σχολείο σε σχολείο τις ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύ-

ιγ) Εκδίδουν την απόφαση απόλυσης λόγω νόσου και την
πράξη με την οποία τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω νό-

στερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

σου ή επαναφέρονται στην ενεργό υπηρεσία οι εκπαιδευ-

«κγ) Χορηγούν άδειες κανονικές, αναρρωτικές, κύησης και

τικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

λοχείας, γονικές, μητρότητας και ειδικές με αποδοχές ή

ξένων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων ισότιμων με τις

χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, για επιμορφωτικούς και επι-

δημόσιες.

στημονικούς λόγους καθώς και τις άδειες όσων άλλων δι-

ιδ) Εγκρίνουν τη μετακίνηση των Προϊσταμένων των Τμημά-

ευκολύνσεων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία

των της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των

και αφορούν στους Προϊσταμένους Επιστημονικής − Παι-

Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών Εκπαίδευσης

δαγωγικής Καθοδήγησης και Διοίκησης της Περιφέρειας,

της Περιφέρειας.

στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό και

ιε) Ενημερώνονται για την προσφορά υπηρεσίας από τους

διοικητικό προσωπικό των γραφείων της Περιφερειακής

Διευθυντές Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση πλημμελούς

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.» (13)

άσκησης του έργου τους λαμβάνουν τα αναγκαία διοι-

«κδ) Χορηγούν τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης καθώς

κητικά ή πειθαρχικά μέτρα ως διοικητικοί και πειθαρχι-

και τις άδειες άνευ αποδοχών στο εκπαιδευτικό προσω-

κοί προϊστάμενοι.

πικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.» (14)

ιστ) Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών

«α) Εκδίδουν πράξεις μονιμοποίησης του Ειδικού Εκπαι-

Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

δευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ύστερα

ιζ) Ρυθμίζουν όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την
εκλογή των αιρετών μελών των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και
ΠΥΣΔΙΠ.

από πρόταση του οικείου ΠΥΣΕΕΠ και
β) Κυρώνουν τους πίνακες προακτέων που συντάσσονται
από το ΠΥΣΕΕΠ και εκδίδουν την απόφαση για προα-

ιη) Εγκρίνουν τις προκηρύξεις, εκλέγουν τους υποτρόφους,
παρατείνουν τις υποτροφίες, μεταγράφουν τους υπότροφους και αποφασίζουν για την αύξηση του ποσού και του
αριθμού των υποτροφιών.

γωγή του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.» (15)
«κε) «Χορηγούν την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή στους Διευθυντές Εκπαίδευσης που υπηρε-

ιθ) Αποφασίζουν τη διάθεση εκπαιδευτικών οι οποίοι δε συ-

τούν στην περιοχή αρμοδιότητας τους ύστερα από σύμ-

μπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας , για

φωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου». (16)

την προσφορά υπηρεσιών μέχρι τη συμπλήρωση αυτού,
στο γραφείο της διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή
σχολικής μονάδας, εφόσον δεν είναι εφικτή η εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 14 παρ.14 του Ν. 1566/1985. (12)
κ) Τοποθετούν εκπαιδευτικούς σε θέσεις υπευθύνων και του

(13) Αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω με την Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-72012 -ΦΕΚ 2214/Β/27-7-2012 ΥΑ

λοιπού προσωπικού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

(14) Προστέθηκε με την Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 -ΦΕΚ 1461/Β/20-102005 ΥΑ

των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (ΣΣΝ), των Εργα(12) Η παρ ιθ αναδιατυπώθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 της
Φ.353.1/1/4517/Δ1/17-1-2003 -ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003 ΥΑ

(15) Οι εντός «» παράγραφοι α και β προστέθηκαν με την 33240/Γ6/1-42005 (ΦΕΚ 470/Β/11-4-2005) ΥΑ
(16) Προστέθηκε με την Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 -ΦΕΚ 2214/Β/27-72012 ΥΑ
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κστ) «Εγκρίνουν τη μετακίνηση των διευθυντών των πρό-

2. Ειδικότερα ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος Επιστημο-

τυπων πειραματικών σχολείων που υπηρετούν στην πε-

νικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύ-

ριοχή αρμοδιότητάς τους». (17)

θυνσης Εκπαίδευσης:
α) Εποπτεύει στον τρόπο με τον οποίο ασκούν τα καθήκο-

Άρθρο 4
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης σε σχέση με τις λοιπές αποκεντρωμένες
εκπαιδευτικές υπηρεσίες

ντά τους οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας. Δέχεται
και θεωρεί αφενός τον ετήσιο προγραμματισμό και αφετέρου το τριμηνιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και δραστηριοτήτων των Σχολικών Συμβούλων. Παρακολουθεί την

1. Οι περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης προΐστανται των
Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων, των Κέντρων
Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης, των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣΕΣ) και των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
2. Στις παραπάνω αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Περιφερειακοί Διευθυντές ασκούν διοίκηση, εποπτεύουν και συντονίζουν το
έργο τους, είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι
του προσωπικού τους και αποφασίζουν για την τοποθέτηση
εκπαιδευτικών στις θέσεις των υπευθύνων και του προσωπικού αυτών, καθώς και για την ανάκληση των αποσπάσεων
ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου,
με εξαίρεση το διορισμό του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών των ΠΕΚ.

εφαρμογή του, ελέγχει τις μετακινήσεις, ενημερώνεται για
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δίνει
οδηγίες, μεταφέρει τις οδηγίες του Π.Ι., του ΚΕΕ και των
Κεντρικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ και γενικά συντονίζει
το έργο των Σχολικών Συμβούλων.
β) Καλεί σε συσκέψεις τους Σχολικούς Συμβούλους της περιοχής ευθύνης του ύστερα από έγκριση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά τις οποίες εξετάζονται και
λαμβάνονται αποφάσεις κάθε φορά που εκείνος κρίνει ότι
αυτό είναι αναγκαίο.
γ) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συντάσσουν και υποβάλλουν την
ετήσια έκθεση στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ο οποίος συντάσσει
την ετήσια έκθεση με βάση τις εκθέσεις των Σχολικών
Συμβούλων, τις εκθέσεις «αυτοαξιολόγησης» των σχολι-

3. Την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη προς τις υπηρεσίες αυτές παρέχουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις μέσω των Τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής καθοδήγησης.

κών μονάδων και τις δικές του παρατηρήσεις. Την έκθεση
αυτή υποβάλλει στο αρμόδιο τμήμα του ΠΙ και κοινοποιεί
στη Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΕΠΘ και στο ΚΕΕ. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου της Περιφέρειας και η πρόταση για τον εκπαιδευτι-

Άρθρο 5
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων
των Τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι όλων των βαθμίδων υπάγονται στην
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα Τμήματα
Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν το έργο των οικείων Σχολικών
Συμβούλων. Επίσης μέσω των Κεντρικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνδέουν
το έργο των Σχολικών Συμβούλων με τα αρμόδια τμήματα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του ΚΕΕ, και των λοιπών κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ.

κό σχεδιασμό της.
δ) Με εισήγηση του Προϊσταμένου του οικείου τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφέρειας προς τον Περιφερειακό Διευθυντή οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην της ειδικής
ευθύνης των εκπαιδευτικών της ειδικότητάς τους, αναλαμβάνουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία ορισμένου αριθμού σχολείων της περιοχής τους. Οι
Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα
σχολεία της ευθύνης τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης καθοδηγούν τα σχολεία αυτά σε όλα τα
γενικότερα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως
παιδαγωγικές συνεδριάσεις, προγραμματισμό και απολογισμό του διδακτικού έργου, ενισχυτική διδασκαλία, πρό-

(17) Προστέθηκε με την Φ.353.1/10/58660/Δ1/26-4-2013 -ΦΕΚ 1186/Β/15-52013 ΥΑ

σθετη διδακτική στήριξη, σχολική ζωή, λειτουργία των
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οργάνων του σχολείου, και ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις

την έκθεση αξιολόγησης αυτών των εκπαιδευτικών. Το

αρμοδιότητές τους.

πρόγραμμα εγκρίνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή

ε) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης είναι διοικητικός προϊστάμενος των

Εκπαίδευσης.
η) Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης, της εποπτείας και

Σχολικών Συμβούλων της περιοχής ευθύνης του.

του συντονισμού των προγραμμάτων επιμόρφωσης και

i. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

μετεκπαίδευσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πε-

τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που διαπι-

ριφέρειας. Τα προγράμματα αυτά προγραμματίζονται και

στώνονται από τους Σχολικούς Συμβούλους κατά την

εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαι-

άσκηση του έργου τους.

δευτικού Προσωπικού (ΟΕΠΕΚ), τα Περιφερειακά Επι-

ii. Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
για την τακτική προσφορά υπηρεσίας από τους Σχολικούς Συμβούλους.

μορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και τις
επιμέρους σχολικές μονάδες (ενδοσχολική επιμόρφωση).
θ) Παρακολουθεί, μέσω των αρμοδίων Σχολικών Συμβού-

iii. Εισηγείται, μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαί-

λων, την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των

δευσης, στο ΥΠΕΠΘ την προσωρινή αναπλήρωση ελλεί-

ωρολογίων προγραμμάτων των σχολείων της Περιφέρει-

ποντος Σχολικού Συμβούλου σε μία Περιφέρεια.

ας και υποστηρίζει όλες τις καινοτόμες δράσεις του εκ-

iv. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

παιδευτικού συστήματος.

τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών

ι) Στις ευθύνες του Προϊσταμένου της Επιστημονικής Παιδα-

από τους Σχολικούς Συμβούλους που συμμετέχουν στα

γωγικής Καθοδήγησης ανήκουν όσα θέματα έχουν σχέση

Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια.

με τη λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, τη λειτουρ-

v. «Εισηγείται τη χορήγηση των κανονικών και αναρρωτι-

γία των εργαστηρίων και των Εργαστηριακών Κέντρων,

κών αδειών, κύησης και λοχείας, γονικών, μητρότητας

την προμήθεια των εξοπλιστικών μέσων και των μέσων

και ειδικών με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων,

εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους καθώς

ια) Τα τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

και των αδειών όσων άλλων διευκολύνσεων προβλέ-

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έχουν την ε-

πονται από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στους

πιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία

σχολικούς συμβούλους που υπηρετούν στην περιοχή

των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνι-

ευθύνης του.»

(18)

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

vi. Εισηγείται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

I. Εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολο-

τα μέσα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης

γούν το έργο των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέ-

του γραφείου των Σχολικών Συμβούλων.

ντρων (ΠΕΚ), των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης και

στ) Ο προϊστάμενος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδή-

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣΕΣ), των Κέντρων

γησης είναι πρόεδρος στο Περιφερειακό Κέντρο Στήριξης

Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και

και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣΕΣ) της Περιφέρει-

των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

ας.

II. Έχουν την ευθύνη της εποπτείας, της καθοδήγησης, του

ζ) Σχεδιάζει το πρόγραμμα αντισταθμιστικής υποστήριξης

συντονισμού και της αξιολόγησης του έργου, μέσω των

το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί για να βοηθηθούν οι εκ-

Σχολικών Συμβούλων, των Συμβουλευτικών Σταθμών

παιδευτικοί που παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση

Νέων (ΣΣΝ), των Κέντρων Συμβουλευτικής Προσανατο-

του εκπαιδευτικού έργου τους. Το πρόγραμμα περιλαμ-

λισμού (ΚΕΣΥΠ), των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματι-

βάνει τα αντικείμενα επιμόρφωσης, τη διάρκεια που α-

κού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), των Εργαστηριακών Κέ-

παιτείται καθώς και τον τόπο και τον φορέα υλοποίησης.

ντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και των Κέντρων

Τα στοιχεία του προγράμματος προκύπτουν από τις προ-

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ).

τάσεις των Σχολικών Συμβούλων οι οποίοι συντάσσουν

III. Συντονίζουν και υποστηρίζουν το έργο των ΠΕΚ και
συνδέουν αυτά με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ,

(18) Αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω με την Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-72012 -ΦΕΚ 2214/Β/27-7-2012 ΥΑ

το ΠΙ και το ΚΕΕ.
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Άρθρο 6

ζ) Φροντίζει για τον ορισμό των εκκαθαριστών των αποδο-

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προϊσταμένου του Τμήματος
Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

χών των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων
Γραφείων.
η) Εισηγείται τη χορήγηση των κανονικών και αναρρωτικών

1. Το Τμήμα Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης έχει την ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής
στήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, των
τμημάτων αυτής και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων
ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΔΙΠ.

αδειών, των αδειών κύησης και τοκετού, των αδειών μητρότητας, εξετάσεων, αδειών για επιμορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους και όσων άλλων διευκολύνσεων
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και αφορούν
το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των Περιφε-

2. Ειδικότερα:

ρειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

α) Έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης, των τμημάτων
Επιστημονικής Παιδαγωγικής καθοδήγησης και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ και
ΠΥΣΔΙΠ.

θ) Φροντίζει για την παραπομπή των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής
Διεύθυνσης στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.
ι) Εκδίδει τις βεβαιώσεις πιστοποίησης του δικαιώματος για
τη χορήγηση επιδόματος αγοράς κατοικίας σε προβλημα-

β) Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γενικότερα έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών της.
γ) Μεριμνά για τη χορήγηση των μισθολογικών κλιμακίων
(ΜΚ), των επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας και φροντίζει
για τη μισθοδοσία του εκπαιδευτικού και διοικητικού
προσωπικού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

τικές περιοχές της χώρας για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις υπηρεσίες της.
ια) Φροντίζει για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπαλλήλους που ανήκουν στις υπηρεσίες.
ιβ) Εισηγείται τη διάθεση εκπαιδευτικών που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας σε αντίστοιχες
προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.

δ) Μεριμνά για την έγκριση μετακίνησης του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των τμημάτων Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Διοίκησης, των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Θεωρεί τις καταστάσεις των εξόδων κίνησης
εκτός έδρας και τις αποστέλλει στις αρμόδιες Υπηρεσίες
Δημοσιονομικού Ελέγχου.

ιγ) Κοινοποιεί στα τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης, τους Σχολικούς Συμβούλους και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τις εγκυκλίους και τη λοιπή αλληλογραφία των Κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ.
ιδ) Είναι αποδέκτης της αλληλογραφίας όλων των περιφερειακών υπηρεσιών της Εκπαίδευσης. Ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, καθώς και τα τμήματα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σχετικά
και μεριμνά για την αλληλογραφία της Περιφέρειας προς

ε) Μεριμνά για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων των
Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Γραμματειών των Γραφείων Εκπαίδευσης, καθώς και για τη στελέχωση με διοικητικό προσωπικό των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, των Γραμματειών των Σχολικών Συμβούλων και των
σχολικών μονάδων.

το ΥΠΕΠΘ και προς τις περιφερειακές υπηρεσίες.
3. Φροντίζει επίσης για την:
α) Αποδοχή των παραιτήσεων και την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων απόλυσης των μονίμων εκπαιδευτικών, καθώς και εκείνων οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση
αορίστου χρόνου και ανήκουν στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
β) Διαβίβαση στην υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογι-

στ) Έχει την ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του συστήματος της διαδικασίας αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και των ενστάσεων αυτών σε επίπεδο Περιφέρειας.

στηρίου του Κράτους των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συνταξιοδότηση και διοικητικών υπαλλήλων
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
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γ) Συγκρότηση και ανασυγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών οργάνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

παιδαγωγική ευθύνη μπορεί να ανατίθεται και σε Σχολικούς
Συμβούλους όμορων νομών». (19)
4. Σε περίπτωση που μία περιφέρεια ευθύνης Σχολικού Συμ-

δ) Έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των εκπροσώπων

βούλου είναι κενή, αναπληρώνεται προσωρινά ο ελλείπων

των συνδικαλιστικών οργάνων τα οποία μετέχουν στα οι-

Σχολικός Σύμβουλος από Σχολικό Σύμβουλο άλλης περιφέ-

κεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια.

ρειας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

5. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης που έΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

χουν έδρα στον ίδιο νομό, συνέρχονται σε κοινές συντονι-

Άρθρο 7

στικές συσκέψεις για την εξέταση θεμάτων που αναφέρο-

Γενικές διατάξεις

νται σε γενικότερα παιδαγωγικά προβλήματα των σχολείων

1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής, ειδικής αγωγής και δημοτικής Εκπαίδευσης) έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής
καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών μιας περιφέρειας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια για επιστημονική έρευνα στο χώρο της Εκπαίδευσης και
συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
των εκπαιδευτικών των σχολείων της περιοχής τους.
2. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν
την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών του αντίστοιχου
κλάδου μιας περιφέρειας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενθαρρύνουν
κάθε προσπάθεια για επιστημονική έρευνα στο χώρο της
εκπαίδευσης και συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των σχολείων της
περιοχής τους.
3. Με εισήγηση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προς τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης ανατίθεται στους Σχολικούς Συμβούλους ΔΕ η
γενική παιδαγωγική ευθύνη συγκεκριμένων σχολείων της
έδρας τους ώστε όλα τα σχολεία να ανήκουν σε Σχολικό
Σύμβουλο, ο οποίος έχει τη γενική παιδαγωγική ευθύνη. Οι
Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα
σχολεία αυτής της παραγράφου καθώς και οι Σχολικοί Σύμ-

του νομού, τον γενικότερο συντονισμό, συνολικά ή κατά
γνωστικούς τομείς, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση
του έργου τους. Οι συσκέψεις αυτές προκαλούνται από τον
αρχαιότερο στην υπηρεσία Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος και
προεδρεύει.
6. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν
την αρμοδιότητα της παιδαγωγικής καθοδήγησης προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων αντισταθμιστικού χαρακτήρα τα οποία εφαρμόζονται στα σχολεία ευθύνης τους.
7. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν
την αρμοδιότητα της καθοδήγησης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΔ), η οποία εφαρμόζεται στα Γυμνάσια και της
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ), η οποία εφαρμόζεται
στα Ενιαία Λύκεια και ΤΕΕ στα μαθήματα της ειδικότητάς
τους. Επιπλέον, οι Σχολικοί Σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) και την Ενισχυτική Διδασκαλία έχουν για τα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης την υποχρέωση της παιδαγωγικής καθοδήγησης για τη εύρυθμη λειτουργία τους.
8. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολικών
Συμβούλων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
παρ. 5 του νόμου 2986/2002.
9. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το έργο τους συντονίζεται και καθοδηγείται από τον προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.

βουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολεία της
περιφέρειας ευθύνης τους έχουν τη γενική παιδαγωγική ευθύνη λειτουργίας των σχολείων τα οποία τους έχουν ανατεθεί. «Σε νομούς που εδρεύει ένας μόνο Σχολικός Σύμβουλος η
(19) Το εντός «» τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθ. 7 τροποποιήθηκε
και ισχύει ως άνω με την Υ−21/65741/Δ2/29-4-2014 (ΦΕΚ 1224/Β/14-52014) ΥΑ
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δευσης και έχει ως σκοπό να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη

Άρθρο 8
Έργο των Σχολικών Συμβούλων

βελτίωση στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο από αυτούς
τους εκπαιδευτικούς.

1. Στο έργο των Σχολικών Συμβούλων περιλαμβάνονται βασικά πέντε κύριες λειτουργίες. Ο Σχολικός Σύμβουλος:
α. Διαχειρίζεται στον τομέα της ευθύνης του την εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην Εκπαίδευση.
Έχει ως αρμοδιότητα να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο και η φιλοσοφία των καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους. Αποτυπώνει την εκπαιδευτική πραγματικότητα, επισημαίνει τις αδυναμίες της εφαρμογής και προτείνει λύσεις.

2. Στο έργο του Σχολικού Συμβούλου βασικό στοιχείο είναι η
συνεχής φροντίδα και υποχρέωση για την επιστημονική και
παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, για υποστήριξη στις καθημερινές διδακτικές ανάγκες, για την ανάληψη
πρωτοβουλιών με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε
κάθε μάθημα, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας.
3. Τέλος ο Σχολικός Σύμβουλος, ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και
τη χρήση σύγχρονων μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

β. Ως προγραμματιστής του εκπαιδευτικού έργου στην περιΆρθρο 9

οχή ευθύνης του, προτείνει πρόγραμμα εφαρμογής των

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών

προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα της ειδικότη-

Συμβούλων σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς

τάς του ή φροντίζει για την εφαρμογή του προτεινομένου
από το Π.Ι. προγραμματισμού. Συγχρόνως παρακολουθεί

1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με τους εκπαιδευτι-

και συντονίζει τον παραπάνω προγραμματισμό. Συμμετέ-

κούς της περιοχής ευθύνης τους, ατομικά ή ομαδικά, με

χει στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στα

σκοπό την ομαλή πορεία της παιδαγωγικής και διδακτικής

σχολεία ευθύνης του, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους εκ-

πράξης, καθώς και την προώθηση νέων, σύγχρονων διδα-

παιδευτικούς και συνεργάζεται μαζί τους για την εφαρμο-

κτικών μεθόδων. Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους εν-

γή του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

θαρρύνουν να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και δραστηριό-

γ. Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος

τητες για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων του

πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του

σχολικού έργου, για τον εμπλουτισμό της σχολικής ζωής και

κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. Συμμετέχει στα

την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευ-

επιμορφωτικά προγράμματα των σχολών επιμόρφωσης

σης.

καθώς και του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

2. Ειδικότερα:

(ΟΕΠΕΚ). Ενθαρρύνει, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις εν-

α. Στην αρχή του διδακτικού έτους οργανώνουν σε συνερ-

δοσχολικές προσπάθειες επιμόρφωσης στα σχολεία της

γασία με το Διευθυντή Εκπαίδευσης συσκέψεις των εκ-

αρμοδιότητάς του.

παιδευτικών του κλάδου τους κατά σχολείο ή κατά ευρύ-

δ. Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και

τερες ομάδες σχολείων ή κατά γνωστικούς τομείς για τον

των εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

προγραμματισμό και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού

Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της

έργου.

εκπαίδευσης είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκο-

β. Παρακολουθούν τον αρχικό προγραμματισμό, παρεμβαί-

λιών στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή

νουν διαμορφωτικά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έ-

βοήθειας για την αναίρεσή τους, η ενίσχυση πρωτοβου-

τους και συζητούν σε συσκέψεις με τους εκπαιδευτικούς

λιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευ-

τις αναγκαίες αναπροσαρμογές.

ση.

γ. Επισκέπτονται τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους, δημόσια

ε. Όταν ο Σχολικός Σύμβουλος διαπιστώνει ότι κάποιοι εκ-

και ιδιωτικά και ενημερώνονται για το επιτελούμενο εκ-

παιδευτικοί εμφανίζουν αδυναμία στην άσκηση εκπαι-

παιδευτικό έργο. Συζητούν τα ιδιαίτερα προβλήματα, πα-

δευτικού έργου, παράλληλα με τη σύνταξη της υπηρεσια-

ρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες και υποδείξεις και ενισχύ-

κής έκθεσης, προτείνει να εφαρμοστεί πρόγραμμα επι-

ουν νέες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών επιστημονικά

μόρφωσης, αναλυτικά σε κάθε έναν από αυτούς. Η πρό-

και παιδαγωγικά αποδεκτές.
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δ. Συγκαλούν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής σε συσκέ-

στο τέλος του διδακτικού έτους, σύμφωνα με τις ισχύου-

ψεις και οργανώνουν ενημερωτικά σεμινάρια, εκτός του

σες διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των σχο-

ωραρίου διδασκαλίας τους για να εκτιμήσουν την πορεία

λείων.

του προγραμματισμένου διδακτικού έργου, να μεθοδεύ-

3. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι φροντίζουν ώστε, κατά τη σύνταξη

σουν τις αναγκαίες προσαρμογές, να συντονίσουν την ύλη

του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου, μία ημέρα την

και να εφαρμόσουν νέες μεθόδους. Στις παραπάνω συνα-

εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας να έχουν

ντήσεις ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς στα σύγχρονα

όλοι δύο τουλάχιστον διδακτικές ώρες κενές που να συμπί-

επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα. Η ενη-

πτουν. Οι κενές αυτές ώρες χρησιμοποιούνται για συνεργα-

μέρωση μπορεί να γίνει και με τη συμμετοχή ειδικών επι-

σία με τον αντίστοιχο Σχολικό Σύμβουλο. Όταν δεν χρησι-

στημόνων και παιδαγωγών.

μοποιούνται για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται για συ-

ε. Ενημερώνουν για τη σημασία της σύγχρονης εκπαιδευτι-

νεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, για ενημέρωση

κής τεχνολογίας και ενθαρρύνουν την εφαρμογή της εξα-

των γονέων, για εργασίες του σχολείου που τους έχουν ανα-

σφαλίζοντας προϋποθέσεις εξοικείωσης.

τεθεί, για προσφορά υπηρεσίας στα εργαστήρια, για εξοι-

στ. Παρακολουθούν, ύστερα από ενημέρωση των εκπαιδευ-

κείωση με τα εποπτικά μέσα και τους ηλεκτρονικούς υπολο-

τικών, διδασκαλίες και κάνουν τις αναγκαίες παρατηρή-

γιστές, για εργασίες στη σχολική βιβλιοθήκη και άλλες συ-

σεις και υποδείξεις σχετικά με τους τρόπους σχεδιασμού,

ναφείς δραστηριότητες.

οργάνωσης και πραγματοποίησης της διδασκαλίας.
ζ. Οργανώνουν οι ίδιοι ή αναθέτουν διδασκαλίες σε εκπαιδευτικούς, τις οποίες παρακολουθούν υποχρεωτικά οι εκ-

Άρθρο 10
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων
σε σχέση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων

παιδευτικοί του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου των

και τους Συλλόγους των Διδασκόντων

σχολείων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ενημέρωση στις σύγχρονες απόψεις της ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής πρακτικής.
η. Προωθούν και ενισχύουν ερευνητικές προσπάθειες εκπαιδευτικών για τη δημιουργία παιδαγωγικής και επιστημονικής κίνησης στην περιοχή τους και συνεργάζονται με
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ιδιαίτερα σε θέματα πρακτικής
άσκησης των φοιτητών και παιδαγωγικής έρευνας και ε-

1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με τους Διευθυντές
των σχολικών μονάδων και τους Συλλόγους των Διδασκόντων για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, την
εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, το συντονισμό,
τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου.
2. Ειδικότερα οι Σχολικοί Σύμβουλοι:

πιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
θ. Εξετάζουν, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θέματα επίδοσης και αξιολόγησης των μαθητών. Καθοδηγούν
τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που έχουν σχέση με την
αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών, τον τρόπο προφορικής ή γραπτής εξέτασης, τη διαμόρφωση των ερωτήσεων των εξετάσεων, τη διόρθωση των γραπτών και
ό,τι άλλο αφορά την αξιολόγηση του μαθητή σύμφωνα με

α. Μετέχουν σε κοινές συσκέψεις με τους Διευθυντές των
σχολικών μονάδων και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και
Προϊσταμένους Γραφείων για την εξέταση γενικότερων
εκπαιδευτικών θεμάτων μείζονος σημασίας. Την πρωτοβουλία αυτών των συσκέψεων μπορεί να έχει ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης ή ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος Γραφείου ή ο Διευ-

τις κείμενες διατάξεις.
ι. Καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας τους με τους γονείς και τους μαθητές, για την
καλή συνεργασία τους ως μελών του Συλλόγου των Διδασκόντων και καλλιεργούν σ' αυτούς πνεύμα συλλογικής
ευθύνης για τη λειτουργία του σχολείου.
ια. Σε κοινές συσκέψεις με τους εκπαιδευτικούς, προβαίνουν
σε απολογισμό του ετήσιου διδακτικού προγραμματισμού

θυντής του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν μετέχει
ο προϊστάμενος του οικείου Τμήματος Επιστημονικής
Παιδαγωγικής καθοδήγησης, προεδρεύει ο αρχαιότερος
στον κατεχόμενο βαθμό Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Εκπαίδευσης.
β. Ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συσκέψεις των Διευθυντών των σχολείων της γενικής παι-
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δαγωγικής ευθύνης του, ενημερώνοντας τα όργανα διοί-

που υπάρχουν δυσκολίες στη σύνταξη του Ε.Ω.Π., ο Σχο-

κησης και το Σύλλογο Διδασκόντων.

λικός Σύμβουλος δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και

γ. Συνεργάζονται με τους Διευθυντές των σχολικών μονά-

οδηγίες για τη διαμόρφωση του, οι οποίες και εφαρμόζο-

δων με σκοπό τον προγραμματισμό των παιδαγωγικών

νται από τον Σύλλογο των διδασκόντων, λαμβάνοντας

συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό, την οργάνωση

υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας.

της επιμόρφωσής τους (ενδοσχολική επιμόρφωση), τις

στ.β. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στη

παιδαγωγικές συνεδριάσεις, τον προγραμματισμό και α-

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται εντός του μηνός

πολογισμό του έργου του σχολείου, τον εμπλουτισμό και

Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου σε συνερ-

τη λειτουργία των εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών και

γασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων. Το Ε.Ω.Π. ελέγχεται

λοιπών εξοπλιστικών μέσων, την εφαρμογή του προ-

και εγκρίνεται από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο ως

γράμματος σπουδών και γενικά την αντιμετώπιση κάθε

προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς την κάλυψη

προβλήματος της αρμοδιότητάς του το οποίο ενδεχομέ-

του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Το Ε.Ω.Π. ε-

νως παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και

λέγχεται και εγκρίνεται ως προς την πλήρη κάλυψη του

δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μόνο από το Διευθυ-

διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τον οικείο

ντή ή το Σύλλογο των Διδασκόντων. Η κατανομή των μα-

Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Σχολικοί

θημάτων και των τάξεων γίνεται με απόφαση του Συλλό-

Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

γου των Διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυ-

σης εποπτεύουν τη σύνταξη και εγκρίνουν τα Ε.Ω.Π. των

ντή. Σε περίπτωση διαφωνίας το πρόβλημα αντιμετωπίζει

σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης τους, την

ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο

εφαρμογή της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και την υλο-

Σχολικό Σύμβουλο.

ποίηση του πνεύματος των ισχυόντων Αναλυτικών Προ-

δ. Συνεργάζονται με τους Διευθυντές των σχολείων, τους α-

γραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.).

ξιολογητές σχεδιαστές κάθε σχολείου καθώς και τους εκ-

Οι αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και

παιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν, για τη λειτουργία του

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνουν εγγράφως προς

προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ).

το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ) τρόπους

ε. Παρακολουθούν την εξέλιξη και καθοδηγούν την εφαρ-

αξιοποίησης του πλεονάζοντος διδακτικού ωραρίου εκ-

μογή της στον ειδικό τομέα του κλάδου τους. Έχουν την

παιδευτικών ως προς την κάλυψη κενών σε διδακτικό

παιδαγωγική ευθύνη για την καλή λειτουργία της ενισχυ-

προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». (20)

τικής διδασκαλίας καθώς και της πρόσθετης διδακτικής
στήριξης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης.
«στ.α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα (Ε.Ω.Π.) στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συντάσσεται το πρώτο δεκαή-

Άρθρο 11
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων
σε σχέση με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και
Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης

μερο του μηνός Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων.
Το Ε.Ω.Π., για την Α/θμια Εκπαίδευση υποβάλλεται στο
Σχολικό Σύμβουλο σε τρία αντίγραφα, ελέγχεται και εγκρίνεται από τον Σχολικό Σύμβουλο ως προς το παιδαγωγικό του μέρος και ως προς την κάλυψη του διδακτικού
ωραρίου των εκπαιδευτικών. Ο Σχολικός Σύμβουλος, αφού το εγκρίνει, επιστρέφει ένα εγκεκριμένο αντίγραφο
στο σχολείο και ένα αποστέλλεται για ενημέρωση στον
αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Ε.Ω.Π.
ελέγχεται και εγκρίνεται ως προς την πλήρη κάλυψη του
διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών από τον οικείο
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση

1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου για κάθε θέμα
που σχετίζεται με τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προκειμένου να υπάρξει παιδαγωγική επιστημονική αλλά και διοικητική στήριξη της λειτουργίας του σχολείου.
2. Ειδικότερα:
α. Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται κοινή
σύσκεψη όλων των Σχολικών Συμβούλων καθώς και των
Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων
του νομού. Οι συσκέψεις αυτές συγκαλούνται με απόφα(20) Ολόκληρη η περίπτωση στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την ΥΑ 29195/ΓΔ4/19-2-2016 (ΦΕΚ 394/Β/19-2-2016).
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ση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος Επιστημονι-

ενιαία συνοπτική έκθεση, στην οποία επισημαίνονται τα γε-

κής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Εξετάζονται σ' αυτές τα

νικότερα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την άσκη-

εκπαιδευτικά προβλήματα και προγραμματίζονται οι εκ-

ση του εκπαιδευτικού έργου στο νομό, καταγράφονται οι

παιδευτικές δραστηριότητες για το διδακτικό έτος. Παρό-

ελλείψεις και οι ανάγκες της εκπαίδευσης και προτείνονται

μοιες συσκέψεις μπορεί να γίνονται κατά τη διάρκεια ή

τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Η έκθεση αυ-

και στο τέλος του διδακτικού έτους.

τή αποστέλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευ-

β. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι στα πλαίσια της αρμοδιότητάς

σης Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παι-

τους, εάν επισημαίνουν προβλήματα διοικητικού χαρα-

δαγωγικής Καθοδήγησης, και κοινοποιείται στο Διευθυντή

κτήρα, ενημερώνουν τα όργανα διοίκησης και εισηγούνται

Εκπαίδευσης και στον Προϊστάμενο του Γραφείου Εκπαί-

τις αναγκαίες ρυθμίσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας τους

δευσης.

αποφασίζει ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος Επι-

2. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι στο τέλος κάθε διδακτικού έτους κα-

στημονικής Παιδαγωγικής καθοδήγησης, ύστερα από έ-

ταρτίζουν προσωπική έκθεση για την άσκηση του επιστη-

γκριση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

μονικού, παιδαγωγικού, ερευνητικού και αξιολογικού έργου
τους, στην οποία καταγράφονται οι πρωτοβουλίες και δρα-

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων
σε σχέση με άλλους φορείς

στηριότητές τους, επισημαίνονται τα ιδιαίτερα προβλήματα
που παρατηρήθηκαν και διατυπώνονται προτάσεις σχετικές
με τα προγράμματα, τα σχολικά βιβλία, τις μεθόδους διδα-

1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με την υπηρεσία Σχολικής Υγιεινής, το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και με τα θεσμοθετημένα
όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής τους.

σκαλίας, την εκπαιδευτική τεχνολογία, την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ), την Ενισχυτική Διδασκαλία καθώς και
για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της
εκπαίδευσης. Η έκθεση αυτή λαμβάνει υπόψη της την «αυτοαξιολόγηση» του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων. Οι

2. Ειδικότερα:

εκθέσεις όλων των Σχολικών Συμβούλων υποβάλλονται

α. Οργανώνουν συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων μαθητών, για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα προβλήματα αγωγής, μάθησης, συμπεριφοράς των μαθητών,
καθώς και για την ενίσχυση και προαγωγή της συνεργασίας σχολείου και οικογενείας. Οι παραπάνω συγκεντρώσεις
γίνονται ύστερα από συνεργασία με τους Διευθυντές των
σχολείων.

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
3. Ειδικότερα οι Σχολικοί Σύμβουλοι:
α) Παρακολουθούν τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, των εργαστηρίων και τη χρήση των εποπτικών μέσων. Δίνουν οδηγίες για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους συνεργαζόμενοι με το Διευθυντή, το διδακτικό
προσωπικό και τις μαθητικές κοινότητες, κατά περίπτω-

β. Ενισχύουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων του σχολείου με το κοινωνικό και φυσικό
περιβάλλον. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού συνεργάζονται με τις μαθητικές κοινότητες, τους συνδικαλιστικούς φορείς, τα όργανα λαϊκής συμμετοχής, τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους μαζικούς φορείς (Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συλλόγους Γονέων, πολιτιστικούς
και επιστημονικούς συλλόγους κ.α.) ή επιστήμονες και
άτομα αναγνωρισμένου κύρους, ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες και τις τοπικές συνθήκες.

ση και διατυπώνουν υποδείξεις για τον εμπλουτισμό ή τη
συγκρότησή τους.
β) Αναλαμβάνουν διδασκαλίες μαθημάτων και πρακτικών
ασκήσεων στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών.
γ) Ενημερώνονται άμεσα από τη Διεύθυνση Σπουδών του
ΥΠΕΠΘ μέσω του Τμήματος Διοίκησης της Περιφερειακής
Διεύθυνσης για τις εγκυκλίους και λοιπές διαταγές του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
φροντίζουν για την εφαρμογή τους στα σχολεία, στα
πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.
δ) (21)

Άρθρο 13
Ειδικές υποχρεώσεις των Σχολικών Συμβούλων
1. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους οι Σχολικοί Σύμβουλοι του
νομού σε κοινές συντονιστικές συσκέψεις τους καταρτίζουν

(21) Διαγράφηκε σύμφωνα με την παρ. 3 της Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003
-ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003 ΥΑ
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ε) Συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια όπως ορίζει η
κείμενη νομοθεσία.

λέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής
ευθύνης τους.

στ) Παρακολουθούν την εξέλιξη του προγράμματος της δι-

2. Εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν και καθοδηγούν τη λει-

δακτέας ύλης και συντονίζουν την πορεία της. Η παρακο-

τουργία των Γραφείων Εκπαίδευσης, των Γραφείων Τεχνικής

λούθηση και ο συντονισμός γίνεται με την ευθύνη των

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Φυσικής Αγωγής, καθώς

Σχολικών Συμβούλων και την υποστήριξη εκπαιδευτικών

και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της ευθύνης τους.

οι οποίοι διδάσκουν κάθε μάθημα. Οι Διευθύνσεις και τα
Γραφεία Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τα στοιχεία από τα

3. Συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία

σχολεία και τα θέτουν υπόψη της παραπάνω ομάδας Σχο-

4. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Προϊ-

λικών Συμβούλων και εκπαιδευτικών οι οποίοι τα αξιολο-

σταμένων Γραφείων και των εκπαιδευτικών και διοικητικών

γούν. Οι παρατηρήσεις της παραπάνω επιτροπής, με ευ-

υπαλλήλων που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

θύνη των οργάνων διοίκησης, αποστέλλονται στα σχο-

5. Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και στις

λεία και λαμβάνονται υπόψη στον παραπέρα προγραμμα-

νομαρχιακές επιτροπές και συγκροτούν όλες τις προβλεπό-

τισμό της διδασκαλίας.

μενες επιτροπές εξετάσεων και παρακολούθησης συντονι-

ζ) Συμμετέχουν στη διαδικασία αναβαθμολόγησης των γραπτών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

σμού διδακτέας ύλης.
6. Παρέχουν οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων

4. Οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Σχολικοί Σύμβουλοι, ανάλογα

σχετικά με τη διοίκηση και λειτουργία των σχολείων. Ανα-

με τον κλάδο, έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ε-

λαμβάνουν πρωτοβουλίες για καινοτόμες δράσεις και αξιο-

ποπτεία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου

ποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, αντιμετω-

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνεργάζονται και κα-

πίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύουν διαφο-

θοδηγούν το έργο τόσο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών

ρές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αί-

του νομού, ήτοι των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (ΣΣΝ),

ρουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.

των Κέντρων Συμβουλευτικής Προγραμματισμού (ΚΕΣΥΠ),

7. Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση

των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ),

της Εκπαίδευσης πρέπει να ασκείται όχι μόνο με την εφαρ-

των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ-

μογή νομικών διατάξεων και επιστημονικών αρχών αλλά

ΝΕΤ), όσο και των περιφερειακών αντιστοίχων, ήτοι των Κέ-

και με την αντίληψη της υποχρέωσης για την εξυπηρέτηση

ντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ),

των πολιτών και της κοινωνίας.

των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης και Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣΕΣ), των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Η συνεργασία των αρμοδίων Σχολικών

Άρθρο 15
Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες
των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Συμβούλων με τις παραπάνω υπηρεσίες γίνεται υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του οικείου τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύ-

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης διαχειρίζονται στον τομέα της
ευθύνης τους την εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζουν
από διοικητική άποψη την εφαρμογή των εκπαιδευτικών

θυνσης Εκπαίδευσης.

καινοτομιών οι οποίες εισάγονται στην εκπαίδευση. ΦροντίΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ζουν ώστε να γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο των καινο-

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

τομιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.
2. Ειδικότερα οι Διευθυντές Εκπαίδευσης:
α. Ασκούν τη διοίκηση, εποπτεύουν, καθοδηγούν και συντονίζουν το έργο των Γραφείων Εκπαίδευσης, των Γραφείων

Άρθρο 14
Έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης

Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Γραφείων Φυσικής Αγωγής, των σχολικών μονάδων, καθώς και των

1. Οι Διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ε-

εκπαιδευτικών της περιφέρειάς τους.
β. Ενημερώνουν τους Προϊσταμένους των Γραφείων της περιφέρειάς τους, καθώς και τους Διευθυντές των σχολικών
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μονάδων της αρμοδιότητάς τους για θέματα που σχετίζο-

τρα. Την έκθεση υποβάλλουν στον οικείο Περιφερειακό

νται με τη διοίκηση, την οργάνωση του εκπαιδευτικού έρ-

Διευθυντή Εκπαίδευσης.

γου και την αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών

ια. Συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια, όπως η κείμενη

μονάδων

νομοθεσία προβλέπει. Έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης

γ. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Προϊ-

των πειθαρχικών αποφάσεων των οικείων Υπηρεσιακών

σταμένων των Γραφείων Εκπαίδευσης, των Διευθυντών,

Συμβουλίων, εκτός από εκείνες που επιβάλλουν την πει-

σχολικών μονάδων των εκπαιδευτικών και των διοικητι-

θαρχική ποινή της οριστικής παύσης. «Εισηγούνται στα

κών υπαλλήλων της περιφέρειας ευθύνης τους. Δύνανται

αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια τον ορισμό του αναπλη-

να ασκήσουν πειθαρχική δικαιοδοσία και να διατάξουν

ρωτή τους.» (22)

πειθαρχική διαδικασία επί όλων των εκπαιδευτικών της

ιβ. Συντονίζουν τη δράση των Προϊσταμένων των Γραφείων

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στο πλαίσιο του

δ. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με την

πολιτικού σχεδιασμού.

ισχύουσα νομοθεσία.

ιγ. Ασκούν διοίκηση στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες οι ο-

ε. Οργανώνουν και εποπτεύουν τα προγράμματα της Πρό-

ποίες ανήκουν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης των

σθετης Διδακτικής Στήριξης, της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

Νομών ή Νομαρχιών, δηλαδή τους Συμβουλευτικούς

της εκπαίδευσης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών

Σταθμούς Νέων (ΣΣΝ), τα Κέντρα Συμβουλευτικής Προσα-

μαθητών καθώς και όλων των καινοτόμων δράσεων οι

νατολισμού (ΚΕΣΥΠ), τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματι-

οποίες εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με

κού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), τα Εργαστηριακά Κέντρα

τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές των σχο-

Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) και τα Κέντρα Πληροφορικής

λικών μονάδων.

και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), είναι πειθαρχικοί προϊ-

στ. Εισηγούνται αρμοδίως την ίδρυση, την προαγωγή, τη

στάμενοι των Προϊσταμένων αυτών και του προσωπικού

συγχώνευση, τη μεταφορά, τη μετονομασία, τη μετατρο-

τους και εισηγούνται τη στελέχωσή τους με απόσπαση

πή, την κατάργηση ή τον υποβιβασμό των σχολικών μο-

εκπαιδευτικών, καθώς και την ανάκληση της απόσπασης

νάδων καθώς και την προσθήκη νέων τομέων και ειδικο-

αυτών.

τήτων στα ΤΕΕ.

«Οι μετακινήσεις μαθητών αθλητών και εκπαιδευτικών

ζ. Συσκέπτονται όποτε κρίνουν αναγκαίο, με τους Προϊστα-

συνοδών που έχουν ορισθεί από τα αρμόδια καθ’ ύλην

μένους Γραφείων της αρμοδιότητάς τους για θέματα διοί-

όργανα για συμμετοχή τους σε Σχολικές Δραστηριότητες

κησης, οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονά-

εντός και εκτός νομού εγκρίνονται από τους Δ/ντές των

δων με σκοπό τη βελτίωση συνθηκών της παρεχόμενης

οικείων Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ-

εκπαίδευσης και την αντιμετώπιση ενδεχομένων προβλη-

σης.»(23)

μάτων.

Άρθρο 16 (24)

η. Συσκέπτονται με εκπροσώπους των Συλλόγων ή Ενώσεων

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών

των Εκπαιδευτικών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

Εκπαίδευσης σχετικά με τις εξετάσεις

κησης, των Συλλόγων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών των
Γονέων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με

1.
2.

την εκπαίδευση.
θ. Ενημερώνουν τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
για όσα σοβαρά προβλήματα διαταράσσουν τη λειτουργία
των σχολικών μονάδων και εισηγούνται τα αναγκαία μέ-

3. .
4.
5. .

τρα για την αντιμετώπισή τους.
ι. Συντάσσουν ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους αναφορικά με τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης

(22) Το εντός «» εδάφιο προστέθηκε ως άνω σύμφωνα με την
Φ.353.1/6/32251/Δ1/6-3-2014 (ΦΕΚ 820/Β/2-4-2014) ΥΑ

Εκπαίδευσης, την κατάσταση των σχολείων, τις ανάγκες

(23) Προστέθηκε σύμφωνα με την 146737/Γ4/23-12-2003-ΦΕΚ 47/Β/16-12004 ΥΑ

των σχολικών μονάδων και προτείνουν τα αναγκαία μέ-

(24)Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 8 του άρθρου 16 διαγράφηκαν με
την παρ. 4 της Φ.353.1/1/4517/Δ1/17-1-2003 ΥΑ ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003.
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6. Συγκροτούν την επιτροπή για τις εξετάσεις ενηλίκων, προκειμένου να αποκτήσουν απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.

10. Εκδίδουν τις πράξεις της προσωρινής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οι οποίοι επιστρέφουν από το εξωτερικό και

7.

τις πράξεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών οι οποίοι διορί-

8.

ζονται, μετατίθενται ή αποσπώνται ύστερα από πρόταση
των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές με τους

Άρθρο 18

πίνακες των Διευθυντών Υποδιευθυντών

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης

των σχολικών μονάδων και άλλα συναφή θέματα

σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης προβαίνουν στο διαχωρισμό των

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν τις πράξεις μονιμοποί-

σχολείων της Διεύθυνσης σε περιοχές τοποθέτησης των Δι-

ησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

ευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, ύστερα από ει-

βάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των οικείων

σήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

2. Προκηρύσσουν την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής

2. Χορηγούν τα μισθολογικά κλιμάκια και τα επιδόματα χρό-

Διευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ καθώς και των

νου υπηρεσίας στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς

Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

υπαλλήλους της αρμοδιότητάς τους.

3. Προκηρύσσουν την κατάρτιση πινάκων των Υποδιευθυντών

3. Χορηγούν τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους

σχολικών μονάδων και ΣΕΚ καθώς και των υπευθύνων το-

κατόχους τίτλων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων

μέων.

Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

4. Κυρώνουν τους πίνακες των Υποδιευθυντών των σχολικών

4. Διαθέτουν μερικά ή ολικά ύστερα από πρόταση των οικείων

μονάδων και ΣΕΚ καθώς και των υπευθύνων τομέων και,

Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθ-

ύστερα από πρόταση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλί-

μιας Εκπαίδευσης σε άλλη σχολική μονάδα ή σε τμήματα

ων, διενεργούν την τοποθέτησή τους στα σχολεία.

Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης ή σε τμήματα Ενισχυτικής

5. Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού

Διδασκαλίας, όταν η συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-

Συμβουλίου, τους αναπληρωτές των Διευθυντών των σχολι-

ρίου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή στη σχολική μονάδα

κών μονάδων για τις οποίες δεν προβλέπεται Υποδιευθυ-

που υπηρετούν.

ντής.

5. Διαθέτουν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων από τη Δευτερο-

6. Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Υπηρεσιακού

βάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αντίστροφα για

Συμβουλίου, τον προσωρινό αναπληρωτή Διευθυντή, όταν

τη διδασκαλία μαθημάτων Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Καλ-

δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ο Διευθυντής και δεν

λιτεχνικών και Φυσικής Αγωγής, είτε με ολική απόσπαση εί-

υπάρχει Υποδιευθυντής.

τε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή και με

7. Ορίζουν τους Προϊσταμένους των Μονοθέσιων, των Διθέσι-

υπερωριακή απασχόληση.

ων και Τριθέσιων Δημοτικών σχολείων και τους προϊσταμέ-

6. Μπορούν να αποσπούν εκπαιδευτικούς σε άλλη σχολική μο-

νους Νηπιαγωγείων ύστερα από πρόταση των οικείων Υπη-

νάδα για χρονικό διάστημα δύο μηνών, για να καλύπτουν

ρεσιακών Συμβουλίων.

επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, και εισηγούνται στο οι-

8. Υποβάλλουν για εκτέλεση στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης τις προτάσεις των οικείων Υπηρεσιακών Συμ-

κείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο την παράταση των αποσπάσεων αυτών μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

βουλίων που αφορούν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών

7. Μπορούν να αποσπούν εκπαιδευτικούς σε άλλη σχολική μο-

στην περιοχή της Διεύθυνσης από άλλα ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ, από

νάδα της ιδίας Διεύθυνσης για χρονικό διάστημα έως και

σχολείο σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής ή αυτών οι οποί-

τρεις (3) μήνες, όταν διενεργείται εναντίον τους ένορκη διοι-

οι επιστρέφουν από το εξωτερικό.

κητική εξέταση για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις

9. Υποβάλλουν για κύρωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ.

προβλέψεις του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων.
8. Αναθέτουν διδασκαλία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
με υπερωριακή αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς Πρωτο-
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βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη
των ωρών διδασκαλίας.

3. Αποσπούν τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων

9. Προσλαμβάνουν τους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και εκδίδουν τις πράξεις πρόσληψης και απόλυσης.
10. Τοποθετούν στις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς τους
προσωρινούς αναπληρωτές και εκδίδουν τις πράξεις απόλυσής τους.

σε σχολεία της έδρας.
4. Χορηγούν στους εκπαιδευτικούς τις άδειες για να ασκήσουν
τα καθήκοντά τους ως αιρετά μέλη της αυτοδιοίκησης στους
εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ρυθμίζουν όλα τα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ε-

11. Προσλαμβάνουν αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτι-

κλογή των αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ.

κούς για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) από

6. Εκδίδουν τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης λόγω 35ετίας

τους πίνακες που καταρτίζουν τα οικεία Υπηρεσιακά Συμ-

ή ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών των δημοσίων, των ιδι-

βούλια.

ωτικών και ισοτίμων ξένων σχολείων.

12. Φυλάσσουν και ενημερώνουν τους ατομικούς υπηρεσια-

7. Αποδέχονται τις παραιτήσεις και εκδίδουν τις διαπιστωτικές

κούς φακέλους των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλ-

πράξεις απόλυσης των μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς και

λήλων της περιοχής ευθύνης τους.

εκείνων οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.

13. Συμμετέχουν στις επιτροπές διεξαγωγής των εξετάσεων για

8. Διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη

την εισαγωγή και φοίτηση των εκπαιδευτικών της πρωτο-

των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της αρμο-

βάθμιας εκπαίδευσης στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαί-

διότητάς τους στην υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογι-

δευσης.

στηρίου του Κράτους.

14. Καθορίζουν την περιφέρεια εγγραφής των μαθητών στις

9. «Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλαμβάνονται κάθε θέματος

σχολικές μονάδες, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων ορ-

που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαι-

γάνων.

δευτικού προσωπικού των σχολείων της περιοχής ευθύνης

15. Εγκρίνουν τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και των

τους και εκδίδουν τις απαραίτητες πράξεις ή εισηγούνται

Φροντιστηριακών Τμημάτων και αναθέτουν σε εκπαιδευτι-

στα Οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια , σύμφωνα με την κείμε-

κούς τη διδασκαλία σε αυτά.

νη νομοθεσία». (26)

16. Εγκρίνουν τη λειτουργία κατευθύνσεων στα Ενιαία Λύκεια
καθώς και τμημάτων μαθημάτων επιλογής.

10. «Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του προσωπικού που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης, αλλά και του
προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιό-

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές
με τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης

τητάς τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές των αποδοχών των
Σχολικών Συμβούλων της περιοχής αρμοδιότητάς τους(27) Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του προσωπικού

των εκπαιδευτικών

που υπηρετεί στα Γραφεία της Διεύθυνσης αλλά και του
1. «Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης χορηγούν άδειες κανονικές, αναρρωτικές, κύησης και λοχείας, γονικές, μητρότητας και ει-

προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές των αποδοχών των

δικές με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές, εξετάσεων, για επι-

σχολικών συμβούλων που ανήκουν οργανικά στην περιοχή

μορφωτικούς και επιστημονικούς λόγους καθώς και τις ά-

αρμοδιότητας τους». (28)

δειες όσων άλλων διευκολύνσεων προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία και αφορούν στους εκπαιδευτικούς και
διοικητικούς υπαλλήλους της αρμοδιότητας τους». (25)
2. Χορηγούν τις συνδικαλιστικές άδειες για τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων
τους.

(26) Αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω με την Φ.353.1/3/102865/Δ1/410-2005 ΥΑ ΦΕΚ 1461/Β/20-10-2005
(27) Προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την ΥΑ 84172/ΙΒ/13-72010 (ΦΕΚ 1180/Β/6-8-2010)

(25) Αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω με την Φ.353.1/10/58660/Δ1/264-2013 -ΦΕΚ 1186/Β/15-5-2013 ΥΑ

(28) Αντικαταστάθηκε και ισχύει ως άνω με την Φ.353.1/17/81587/Δ1/17-72012 -ΦΕΚ 2214/Β/27-7-2012 ΥΑ
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Άρθρο 20

γ. Συγκαλούν συσκέψεις των Διευθυντών των σχολικών μο-

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικές

νάδων κατά περιοχή και οργανώνουν επιμορφωτικά σε-

με την ιδιωτική εκπαίδευση (29)

μινάρια για θέματα αρμοδιότητάς τους, δίνουν τις απα-

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εγκρίνουν τη μεταφορά των ιδι-

ραίτητες οδηγίες και αίρουν σχετικές αμφιβολίες και αμφισβητήσεις.

ωτικών σχολείων σε άλλα διδακτήρια.

δ. Συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους

2. .
3. Εγκρίνουν τη λειτουργία ιδιωτικών σχολών το απόγευμα.

Προϊσταμένους των Γραφείων για τη διευθέτηση διαφορών ανάμεσα στους Διευθυντές και το διδακτικό προσω-

4.

πικό στις σχολικές μονάδες της περιοχής τους, προκειμέ-

5.
6. Χορηγούν τις άδειες διδασκαλίας σε ιδιωτικά σχολεία.
7. Αναθέτουν σε ιδιώτες τη διδασκαλία μαθημάτων Μουσικής
και την άσκηση στα εργαστήρια των μαθητών των Μουσι-

νου να αποκαταστήσουν ήρεμο παιδαγωγικό κλίμα στο
σχολείο και να εξασφαλίσουν πνεύμα συνεργασίας.
ε. Εξετάζουν τις καταγγελίες που γίνονται σε βάρος των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών, ελέγχουν την αξιοπι-

κών Σχολείων.
8. Εκδίδουν τις πράξεις διορισμού των ιδιωτικών εκπαιδευτι-

στία τους και στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι υφίσταται
πρόβλημα, ασκούν τις πειθαρχικές τους αρμοδιότητες.

κών.
9. Εκδίδουν τις πράξεις απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 13

στ. Φροντίζουν για την υποδομή και για τα διδακτηριακά
προβλήματα των σχολείων και εισηγούνται αρμοδίως την
επισκευή των διδακτηρίων και τον εξοπλισμό τους με έ-

του Ν. 2986/2002.
10. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των ιδιωτικών σχολείων, των Φροντιστηρίων και των αντιστοίχων εκπαιδευτικών. Ασκούν διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο, όταν διαπιστώνουν πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων ή παρα-

πιπλα, σκεύη και εποπτικό υλικό, καθώς και τις αναγκαίες
παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των διδακτηρίων σε μια παιδαγωγική
κατεύθυνση.
ζ. Αξιολογούν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων

βάσεις.

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 21
Άρθρο 22

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση
με τους Διευθυντές σχολικών μονάδων

Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε σχέση
με τους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί
προϊστάμενοι των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών της πε-

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των Προϊσταμένων των Γραφείων της αρμοδιότητάς τους.

ριοχής ευθύνης τους.

2. Εποπτεύουν, ελέγχουν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν το

2. Ειδικότερα:
α. Εποπτεύουν το έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, δημοσίων και ιδιωτικών, και ελέγχουν αν η διοίκηση και η λειτουργία των σχολείων εναρμονίζονται με
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
β. Επισκέπτονται κατά τη κρίση τους τις σχολικές μονάδες
της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και παρέχουν στους
Διευθυντές των σχολείων τις απαραίτητες οδηγίες

έργο των Προϊσταμένων των Γραφείων.
3. Συνεργάζονται μαζί τους, συντονίζουν τη δράση τους και
εναρμονίζουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών προβλημάτων των σχολείων.
4. Αξιολογούν τους Προϊσταμένους των Γραφείων σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Συσκέπτονται με τους Προϊσταμένους Γραφείων στην αρχή
κάθε σχολικού έτους, αλλά και όσες φορές το κρίνουν απα-

(29) Οι παρ. 2, 4 και 5 και στην παρ. 10 η με διακριτή διαγραφή φράση
καταργήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2ζ του άρθ. 48 του Ν.
4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014)

ραίτητο, προκειμένου να προγραμματίσουν από κοινού τις
δραστηριότητες αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων,
το εκπαιδευτικό έργο, το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική
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κοινωνία και τη συνεργασία με όλα τα όργανα λαϊκής συμμετοχής.

4. Παρέχουν οδηγίες στους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς των
σχολικών μονάδων που ελέγχουν, επιλύουν διαφορές, αί-

6. Χορηγούν στους Προϊσταμένους Γραφείων τις κανονικές,
ειδικές και αναρρωτικές άδειες.

ρουν αμφισβητήσεις και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για
την προώθηση καινοτόμων δράσεων και νέων τεχνολογιών

7. Εγκρίνουν τις εκτός έδρας μετακινήσεις για υπηρεσιακούς
λόγους των Προϊσταμένων των Γραφείων.

στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους.
5. Ασκούν διοίκηση, εποπτεύουν, καθοδηγούν, συντονίζουν

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες των Διευθυντών Εκπαίδευσης
σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους

και ελέγχουν το έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων του Γραφείου ευθύνης τους.
6. Είναι οι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι, των Διευ-

1. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, προκειμένου να υπάρξει
παιδαγωγική επιστημονική και διοικητική στήριξη στη λειτουργία του σχολείου.

θυντών των σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών των
σχολείων αρμοδιότητάς τους, καθώς και των διοικητικών
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Γραφείο τους.
7. Ενημερώνουν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της
αρμοδιότητάς τους για θέματα που σχετίζονται με τη διοί-

2. Ειδικότερα:

κηση, την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου και την απο-

α. Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται κοινή
σύσκεψη του Διευθυντή Εκπαίδευσης και των Σχολικών
Συμβούλων για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του διδακτικού έτους.
β. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στα πλαίσια της αρμοδιότητάς
τους, εάν επισημαίνουν προβλήματα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενημερώνουν τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο
και εισηγούνται τις λύσεις που θεωρούν αναγκαίες. Σε περίπτωση διαφωνίας τους αποφασίζει ο Προϊστάμενος του
οικείου Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής καθοδήγησης, ύστερα από έγκριση του Περιφερειακού Διευθυντή
εκπαίδευσης.

τελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων εκπαίδευσης.
8. Έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πειθαρχικών αποφάσεων
των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.
9. Εισηγούνται την ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, μεταφορά, μετονομασία, κατάργηση, υποβιβασμό των σχολικών
μονάδων, καθώς και την προσθήκη νέων Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΤΕΕ της περιοχής ευθύνης τους.
10. Συσκέπτονται με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης για θέματα
διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων.

Άρθρο 24
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων
των Γραφείων Εκπαίδευσης
1. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις οικείες Διευθύνσεις
του Νομού ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος και έχουν την ευθύνη διοίκησης, του συντονισμού και του ελέγχου της λειτουργίας των σχολικών μονάδων των περιοχών της ευθύνης
τους.
2. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών των
σχολικών μονάδων, των εκπαιδευτικών και των διοικητικών
υπαλλήλων που υπηρετούν στο γραφείο που προΐστανται.
3. Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια, τις
Νομαρχιακές Επιτροπές και την επιτροπή παρακολούθησης
και συντονισμού της διδακτέας ύλης και συγκροτούν όλες

11. Εποπτεύουν τα προγράμματα που εφαρμόζονται στα σχολεία της αρμοδιότητάς τους σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία, την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, την εκπαίδευση
των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, καθώς και
των λοιπών καινοτόμων δράσεων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
12. Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες του χώρου ευθύνης
τους, συζητούν τα διάφορα προβλήματα αρμοδιότητάς
τους, παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες και διατυπώνουν
υποδείξεις για επίλυσή τους.
13. Ενημερώνουν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων για
θέματα που αφορούν την αποτελεσματική άσκηση των διοικητικών καθηκόντων, συγκαλούν συσκέψεις κατά περιοχή
και οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα αρμο-

τις προβλεπόμενες επιτροπές εξετάσεων.
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διότητάς τους, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν καινοτομίες και νέα

εισηγούνται στα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, σύμφωνα με

μέτρα στη διοίκηση.

την κείμενη νομοθεσία.

14. Παρεμβαίνουν σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμ-

22. Τηρούν τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του εκ-

βουλο για τη διευθέτηση διαφορών ανάμεσα στους Διευθυ-

παιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της περι-

ντές και το διδακτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες της

οχής ευθύνης τους.

περιοχής ευθύνης τους, προκειμένου να επικρατεί ήρεμο

23. Καθορίζουν την περιφέρεια εγγραφής των μαθητών στις

παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο και να εξασφαλίζεται πνεύ-

σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή), ύστερα από ει-

μα συνεργασίας.

σήγηση των αρμοδίων οργάνων.

15. Εξετάζουν τις καταγγελίες που γίνονται σε βάρος των Διευ-

24. Εισηγούνται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης την ίδρυση και

θυντών, και των εκπαιδευτικών, ελέγχουν την αξιοπιστία

λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών

τους και στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι υφίσταται πρό-

Τμημάτων στα σχολεία του Γραφείου ευθύνης τους, σύμφω-

βλημα, ασκούν τις πειθαρχικές τους αρμοδιότητες.

να με τις κείμενες διατάξεις.

16. Φροντίζουν για τις υποδομές και για τα διδακτηριακά προ-

25. Εκδίδουν τις διαπιστωτικές πράξεις απόλυσης λόγω συ-

βλήματα των σχολείων και εισηγούνται αρμοδίως την επι-

μπλήρωσης 35ετίας ή ορίου ηλικίας των εκπαιδευτικών δη-

σκευή των διδακτηρίων και τον εξοπλισμό τους με έπιπλα,

μοσίων, ιδιωτικών και ξένων σχολικών μονάδων αρμοδιό-

σκεύη και εποπτικό υλικό, καθώς και τις αναγκαίες παρεμ-

τητας τους που είναι ισότιμες των δημοσίων.

βάσεις στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων των διδακτηρίων.

26. Χορηγούν τα μισθολογικά κλιμάκια και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονά-

17. Ενημερώνουν το Διευθυντή Εκπαίδευσης για σοβαρά προβλήματα που διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολικών
μονάδων και εισηγούνται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

δων, καθώς και στους διοικητικούς υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους.
27. Διαβιβάζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών και του διοικητικού προσω-

18. Συσκέπτονται με εκπροσώπους των Συλλόγων ή Ενώσεων
των Εκπαιδευτικών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συλλό-

πικού της αρμοδιότητάς τους στην υπηρεσία συντάξεων του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

γων ή Ενώσεων Γονέων για αντιμετώπιση προβλημάτων

28. Χορηγούν άδειες κανονικές, αναρρωτικές, ειδικές, γονικές,

σχετικών με την ασφάλεια, την υγιεινή των μαθητών, τις

μητρότητας, με αποδοχές και χωρίς αποδοχές και άδειες ε-

υποδομές των σχολείων και άλλα συναφή θέματα.

ξετάσεων στους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλή-

19. Συντάσσουν ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έ-

λους της περιοχής ευθύνης τους.

τους αναφορικά με τις δραστηριότητες που ανέπτυξε το

29. Μεριμνούν για θέματα σχολικής υγιεινής και σε συνεργασία

Γραφείο τους, την κατάσταση των σχολείων της περιφέρει-

με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους υπεύθυνους Αγωγής

ας ευθύνης τους, καθώς και τις ανάγκες των σχολικών μο-

Υγείας, τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (ΣΣΝ), το Δι-

νάδων και προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των δι-

ευθυντή του σχολείου, το Σύλλογο Διδασκόντων και τις αρ-

αφόρων προβλημάτων. Την έκθεση αυτή υποβάλλουν σε

μόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, παίρνουν τα απαραίτητα μέ-

δύο αντίγραφα στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, από τα

τρα για την προστασία της υγείας των μαθητών.

οποία το ένα παραμένει στο αρχείο της Διεύθυνσης και το

30. Εποπτεύουν και ελέγχουν τη λειτουργία και το έργο των

άλλο υποβάλλεται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκ-

ιδιωτικών σχολείων, των φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας

παίδευσης.

Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών(30) και α-

20. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

σκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 20 της παρούσας για τα
ιδιωτικά σχολεία της περιοχής τους.

21. Επιλαμβάνονται κάθε θέματος που αναφέρεται στην υπη-

31. Ειδικότερα οι προϊστάμενοι των Γραφείων Τεχνικής Επαγ-

ρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού των

γελματικής Εκπαίδευσης έχουν επιπλέον τις εξής αρμοδιό-

σχολείων, καθώς και των διοικητικών υπαλλήλων της περι-

τητες:

οχής ευθύνης τους και εκδίδουν τις απαραίτητες πράξεις ή
(30) Η με διακριτή διαγραφή φράση καταργήθηκαν σύμφωνα με την
παρ. 2ζ του άρθ. 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014)
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α) Συγκροτούν τη Νομαρχιακή Επιτροπή Ειδικών Εξετάσεων

6. Παρακολουθούν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία

και τις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων για την εισαγωγή

των σχολικών γυμναστηρίων, φροντίζουν για τη βελτίωση

αποφοίτων Β’ κύκλου ΤΕΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

και οικονομική επιχορήγησή τους και εισηγούνται στον οι-

β) Συγκροτούν τις επιτροπές αναβαθμολόγησης για τα μα-

κείο Νομάρχη τη λήψη μέτρων σε θέματα ανάπτυξης του

θήματα των ΤΕΕ που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής

αθλητισμού και καλής λειτουργίας των αθλητικών εγκατα-

μονάδας.

στάσεων.

γ) Σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Σχολικούς Συμβούλους συγκροτούν την επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδακτέας ύλης για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των μαθητών Β’ κύκλου ΤΕΕ.

7. Συμμετέχουν στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και
πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.
8. Συνεργάζονται με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους
Προϊσταμένους Γραφείων της Πρωτοβάθμιας σε ό,τι αφορά

32. «.Είναι εκκαθαριστές των αποδοχών όχι μόνο του προσω-

τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, τον αθλητι-

πικού που υπηρετεί στα Γραφεία Εκπαίδευσης, αλλά και του

σμό και τις άλλες σχολικές δραστηριότητες στα Δημοτικά

προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες αρμοδιό-

Σχολεία.

τητάς τους. Επίσης είναι εκκαθαριστές των αποδοχών των
Σχολικών Συμβούλων της περιοχής αρμοδιότητάς τους».

(31)

9. Ασκούν οποιαδήποτε αρμοδιότητα σχετική με τα Γυμναστήρια, τα Κολυμβητήρια και τα Αθλητικά Σωματεία, και γενικότερα τον εξωσχολικό αθλητισμό που εκχωρείται ύστερα

Άρθρο 25
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Προϊσταμένων
Γραφείων Φυσικής Αγωγής(32)

από ειδική εξουσιοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
10. Υποβοηθούν το έργο των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων

1. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής συντονίζουν όλες τις αθλητικές πράξεις στο χώρο ευθύνης τους. Συνεργάζονται με όλους τους φορείς εκπαίδευσης, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.

σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της εκπαίδευσης
στον τομέα της Φυσικής Αγωγής.
11. Οργανώνουν στο τέλος κάθε έτους, σε συνεργασία με τον
αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, απολογιστικές και προγραμματικές διασκέψεις των καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την

2. Στοχεύουν στη δημιουργία δικτύου ανατροφοδότησης υγιούς πνεύματος στους αθλητικούς αγώνες έτσι ώστε το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και οι αγώνες να έχουν τα χαρακτηριστικά της ευγενούς άμιλλας.

εφαρμογή των αθλητικών προγραμμάτων και την κατάρτιση νέων. Υποβάλλουν τα πορίσματα των διασκέψεων αυτών
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

3. Συντονίζουν τις αθλητικές δραστηριότητες, τις παρελάσεις
και λοιπές σχετικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων και
γενικά την αθλητική και γυμναστική κίνηση, σχολική και εξωσχολική, στο Νομό ή Νομαρχιακό διαμέρισμα, συνεργαζόμενοι με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο για τα σχολικά
θέματα.

12. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους συντάσσουν και υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, στον οικείο Νομάρχη και στον
οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης γενική έκθεση για τις δραστηριότητές τους, τα προβλήματα που εντόπισαν, καθώς
και προτάσεις για την επίλυσή τους.

4. Οργανώνουν, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό ΣύμΆρθρο 26

βουλο, τους τοπικούς ή περιφερειακούς σχολικούς αγώνες
και τις τοπικές γιορτές και φροντίζουν για την καλή διεξα-

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Τμημάτων Εκπαιδευτικών
Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και

γωγή τους.
5. Εισηγούνται την ίδρυση και λειτουργία νέων σχολικών γυμναστηρίων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς
και τη χορήγηση του αθλητικού υλικού.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Α΄ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων έχει αρμοδιότητα σε θέματα που αναφέρονται:

(31) Προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την ΥΑ 84172/ΙΒ/13-72010 (ΦΕΚ 1180/Β/6-8-2010)
(32) Τα γραφεία Φυσικής Αγωγής καταργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/2011)

1. Στη συνεργασία με τα αντίστοιχα Γραφεία και τις σχολικές
μονάδες που υπάγονται στη Διεύθυνση για τη διεκπεραίωση
όλων των θεμάτων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο.
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2. Στην ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, υποβιβασμό, συγχώ-

22. Επιπλέον, ο προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων τεχνι-

νευση, συστέγαση, μετατροπή, διαίρεση, μεταφορά, μετο-

κής επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητα και σε

νομασία και μεταστέγαση σχολικών μονάδων.

θέματα που αναφέρονται :

3. Στη διάθεση ή παραχώρηση σχολικών διδακτηρίων και άλλων σχολικών χώρων σε φορείς.

α) Στο συντονισμό λειτουργίας των ΣΕΚ και Σχολικών Εργαστηρίων

4. Στην εισήγηση προς τους αρμόδιους φορείς για τη κατανομή
πιστώσεων και επιχορηγήσεις.

β) Στην κατανομή των σχολικών μονάδων στα ΣΕΚ
γ) Στον εξοπλισμό των εργαστηρίων κατεύθυνσης.

5. Στη λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Β΄ Το Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων έχει αρμοδιότητα σε θέμα-

6. Στη χωροταξική κατανομή των Σχολείων.
7. Στην αυξομείωση των μαθητών κατά τάξη και τη διαίρεση
τάξεων σε τμήματα

τα που αναφέρονται:
1. Στην υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού (τοποθετήσεις νεοδιόριστων και μετατιθεμένων, μονι-

8. Στην εφαρμογή των ωρολογίων, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας.

μοποιήσεις, προαγωγές, μεταθέσεις, εντάξεις μετατάξεις,
αποσπάσεις, πειθαρχικά κ.λπ.)

9. Στις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, αξιολόγηση, τίτλους
σπουδών και λοιπά μαθητικά θέματα.

2. Στην υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.

10. Στην ειδική αγωγή

3. Στη λύση της υπαλληλικής σχέσης για οποιοδήποτε λόγο του

11. Στη λειτουργία των τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακών τάξεων
ή τμημάτων υποδοχής.

εκπαιδευτικού προσωπικού.
4. Στη διαδικασία επιλογής και αναπλήρωσης των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Γραφείων εκπαίδευσης και

12. Στην οργάνωση των εξετάσεων, εξεταστικών κέντρων,
βαθμολογικών κέντρων ενδοσχολικών και πανελληνίων εξετάσεων.

των Διευθυντών, υποδιευθυντών, διευθυντών ΣΕΚ, υπευθύνων τομέων ΣΕΚ.
5. Στην υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού, διοικητι-

13. Στο σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, τις μαθητικές κοινότητες, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις καινοτόμες δράσεις των σχολείων.

κού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
6. Στην πρόσληψη εκπαιδευτικών για τα ιδιωτικά σχολεία και

14. Στην εκτίμηση των αναγκών των σχολικών μονάδων σε
εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε φύσης και σχέσης εργασίας.
15. Στην μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
16. Στη διάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.
17. Στην ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας ή ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία.

στην υπηρεσιακή κατάσταση αυτών.
7. Στην πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των ωρομισθίων.
8. Στην παραλαβή, έλεγχο και αποστολή δικαιολογητικών στο
ΥΠΕΠΘ για διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού.
9. Στη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων
χρόνου υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοη-

18. Στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών και
Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, Υπευθύνων Τομέων ΣΕΚ, αναπληρωτών Διευθυντών, προσωρινών αναπληρωτών Διευθυντών, Υποδιευθυντών καθώς και στην
απαλλαγή από τα καθήκοντά τους.

θητικού προσωπικού, στην έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, βιβλιαρίων ασθενείας κ.λπ.
10. Στην παρακολούθηση της λειτουργίας τω Σχολικών Επιτροπών.
11. Στην καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και αποζη-

19. Στην εποπτεία και έλεγχο των ιδιωτικών σχολικών μονάδων και φροντιστηρίων.

μιώσεων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
12. Στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και επιδότηση των μαθη-

20. Στην τήρηση αρχείων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων
που καταργήθηκαν και στην έκδοση τίτλων σπουδών.
21. Στον εξοπλισμό των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων
και στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

τών, καθώς και στη χορήγηση κρατικών και άλλων υποτροφιών σε μαθητές.
13. Στην επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων και στη
στέγαση και μεταστέγαση των σχολικών μονάδων.
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14. Στις αποσπάσεις των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή

οργάνων για την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθη-

της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επι-

κόντων.

στημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό.

15. Στην παραλαβή, διανομή ,επιστροφή των διδακτικών βιβλίων, των εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας και λοιπών βοηθημάτων.

2. Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας:
α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς
στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επί-

16. Στα σχολικά κυλικεία.

τευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην

17. Στη συγκρότηση και ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων.

κοινωνία.

18. Στις οργανώσεις γονέων.

β) Καθοδηγεί και βοηθεί τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους,

19. Στη διεξαγωγή διαγωνισμών.

και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες

20. Στη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών.

εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει

21. Στη χορήγηση άδειας μεταφοράς, άδειας χρήσης επωνυμίας

να αποτελεί παράδειγμα.

ή προσωνυμίας και στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.

γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα

22. Στα ιδρύματα και τα κληροδοτήματα.

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά,

23. Στις τηλεφωνικές συνδέσεις, συνδιαλέξεις και τα μεταφορι-

παιδαγωγικά και επιστημονικά.

κά μέσα.

δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο

24. Στην ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
των μαθητών.

τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου

25. Στη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού ΣΕ.

Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις

26. Στη χορήγηση επιδομάτων μεταπτυχιακών σπουδών στους

πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει

εκπαιδευτικούς.

θετικά κίνητρα σ’ αυτούς.

27. Στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου με σχέση
εργασίας ορισμένου χρόνου για την ειδική αγωγή.

ε) Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υπο-

28. Στις μετακινήσεις εκτός έδρας.

χρεώσεις που ανέλαβαν. Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευ-

29. Στην άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

τικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα της

30. Στη διαβίβαση δικαιολογητικών κανονισμού συντάξεων.

αξιολόγησής του τους στόχους της αξιολόγησης.

31. Στην παραπομπή στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή προς
εξέταση για απαλλαγή από την υπηρεσία λόγω πνευματικής

Άρθρο 28
Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων

ή σωματικής ανικανότητας.
32. Στην τήρηση αρχείου λειτουργούντων σχολείων και στατι-

1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος σχολείου συνεργάζεται με
τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους

στικών στοιχείων πάσης φύσεως.
33. Στην οργάνωση των εξετάσεων, εξεταστικών κέντρων και
βαθμολογικών κέντρων πανελλήνιων εξετάσεων.(33)

εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για
την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

βουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθε-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΕΚ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΕΚ

ρων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων
πολιτών.
2. Ειδικότερα:

Άρθρο 27
Έργο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων

α) Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους
τρίτους.
β) Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το
συντονισμό της σχολικής ζωής.

(33) Η παρ 33 αναδιατυπώθηκε με την παρ. 7 της Φ.353.1/1/4517/Δ1/17-12003 -ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003 ΥΑ

γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις
κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσια-
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κές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για

ιγ) Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το

την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλό-

γραμματέα του σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό

γου των Διδασκόντων.

για την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και των

δ) Προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το
Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου και τους
Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξε-

πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις.
ιδ) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει
στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

ων υποδοχής, φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων δι-

ιε) «Χορηγεί στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της

ευρυμένου ωραρίου, Ολοήμερου σχολείου και των λοιπών

σχολικής μονάδας που προΐσταται τις άδειες που προβλέ-

εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την

πονται από τα άρθρα 48, 50 (ειδικές), 53 παρ. 6−7 (παρα-

οργάνωση και τη λειτουργία αυτών.

κολούθησης σχολικής επίδοσης), 54 (αναρρωτικές) και 60

ε) Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις,

(εξετάσεων) του Ν. 3528/2007 (26 Α΄), όπως ισχύουν, ενη-

για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την έκδοση

μερώνοντας αμελλητί τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευ-

των αποτελεσμάτων και όσες άλλες προβλέπονται για τη

σης.».

λειτουργία του σχολείου.

Άρθρο 29

στ) Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών

διοικητικό προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων

ζ) Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους
μαθητές, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του
Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Κα-

το έργο του σχολείου.
η) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Διευθυντής ενημερώνει
και φυλάσσει τους φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών του σχολείου του και, σε περίπτωση μετάθεσης, τους διαβιβάζει στα νέα τους σχολεία.
θ) «Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής των
στοιχείων εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού
της σχολικής μονάδας στο Γραφείο ή τη Διεύθυνση Εκπαί-

ταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό.
2. Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγείται
την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού
μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων
του.
3. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύ-

δευσης.» (34)
ι) Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού
κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών
σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
ια) Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και
τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί αντίγραφα
των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών

νταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.
4. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για το έργο της
σχολικής επιτροπής. Μεριμνά μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων
εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
5. Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την κα-

με την εκπαίδευση.
ιβ) Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές, ορίζει με πράξη του έναν υποδιευθυντή ως νόμιμο αναπληρωτή του και καταμερίζει
τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σ' αυτούς.

θαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των
μαθητών.
6. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφο-

(34) Προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με την ΥΑ 84172/ΙΒ/13-72010 (ΦΕΚ 1180/Β/6-8-2010)
(34) Η περ. ιε του αρθ. 28 προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με
την ΥΑ Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 (ΦΕΚ 2648/Β/7-10-2014)

ρούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των
προγραμμάτων εκπαίδευσης.
7. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύ-
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θυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση

προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για

της πειθαρχίας.

το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ' αυτά. Ο ίδιος έχει

8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση

την ευθύνη της οργάνωσής τους.

απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρό-

2. Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή το Διευθυντή

γραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού

Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συ-

σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.

σκέψεις με αυτούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που

9. Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε
συνεργασία με τον Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό.

αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.
3. Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Σχολικούς
Συμβούλους, πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαι-

10. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρό-

δευτικών στο διδακτικό τους έργο.

γραμμα ενημέρωσης των γονέων, το οποίο κοινοποιεί στο

4. Ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυ-

σύλλογο γονέων και τον οικείο Διευθυντή ή Προϊστάμενο

ντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο Γραφείου για την

Γραφείου Εκπαίδευσης.

πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων πολιτιστικών επι-

11. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων, ορίζει τους επιτηρητές και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων.

σκέψεων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς
και σε παραγωγικές επιχειρήσεις.
5. Ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου για τις ελλείψεις σε διδακτικό προ-

12. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να

σωπικό.

ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 31
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων

13. Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συ-

σε σχέση με τους μαθητές

στάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που διδάσκοντες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο
των Διδασκόντων, το διοικητικό του Προϊστάμενο και τον
αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον, παρ’ όλα αυτά, δεν
υπάρξει αποτέλεσμα, αναφέρεται γραπτά στο Διευθυντή
Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου.
14. Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού
προσωπικού από το σχολείο και από τις συνεδριάσεις του
Συλλόγου των Διδασκόντων και ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος.
15. Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για τη συμπλήρωση αυτή ενημερώνει άμεσα τον Προϊστάμενο Γρα-

1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συγκροτεί τα τμήματα
κάθε τάξης και κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με
βάση τις ισχύουσες διατάξεις και σύμφωνα με τις αρχές της
παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.
2. Εκδίδει και υπογράφει τους τίτλους σπουδών ως υπεύθυνος
και συνυπογράφουν ως συνυπεύθυνοι, ο εκπαιδευτικός που
συνέταξε τον τίτλο και οι διδάσκοντες, εφόσον απαιτείται.
3. Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση
της σχολικής ζωής, μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας.
4. Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική
φοίτηση των μαθητών στο σχολείο.
5. Συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών φιλικού παιδαγωγικού
κλίματος μεταξύ μαθητών και διδασκόντων.
6. Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη.

φείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης.

7. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμεΆρθρο 30

νες διατάξεις για την εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μη-

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολείων
σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους,
το Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου
1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το

τρώα ή δημοτολόγια.
8. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται
και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής
στο αρχείο του σχολείου.

Σύλλογο των Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους
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Άρθρο 32

στ) Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτι-

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών
σε σχέση με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής
και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης
1. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας καλεί τα μέλη του Σχολικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του οργάνου με γραπτή
πρόσκληση που την απευθύνει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες
νωρίτερα και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ύστερα από
εισηγήσεις των οργάνων που μετέχουν στο Σχολικό Συμ-

κών βιβλίων σε συνεργασία με τον διδάσκοντα που ορίζει
ο Σύλλογος.
ζ) Τηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου και φροντίζει για την
παραλαβή και καλή λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών εξοπλισμού του σχολείου.
η) Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και μαθητικών εκλογών.
θ) Σε περίπτωση απουσίας του Υποδιευθυντή, ο Σύλλογος
των Διδασκόντων, αναθέτει σε μέλη του τις παραπάνω

βούλιο.
2. Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρω-

αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή.
Άρθρο 34 (35)

ση και συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες διευθυντών

3. Παρέχει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμ-

και υποδιευθυντών ΣΕΚ και υπευθύνων ΣΕ

φέρον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος οφεί-

Άρθρο 35
Καθήκοντα και αρμοδιότητες υπευθύνων

λει να γνωρίζει.

τομέων εργαστηρίων
Άρθρο 33

Α’. Καθήκοντα υπευθύνου τομέα ΣΕΚ

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υποδιευθυντών
των σχολικών μονάδων

Ο υπεύθυνος τομέα εργαστηρίων του ΣΕΚ προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο ΣΕΚ και συγκεκριμένα:

1. Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας αναπληρώνει το Δι-

1. Οργανώνει και προγραμματίζει τις εργαστηριακές ασκήσεις

ευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθεί στο κα-

των εργαστηρίων κατεύθυνσης, που είναι ενταγμένα στον

θημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμο-

Τομέα του, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα και τις

διότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται

δυνατότητες του εξοπλισμού των εργαστηρίων, σε συνερ-

περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του

γασία με τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν το μάθημα

σχολείου.

και καταθέτει τον προγραμματισμό στο Διευθυντή του ΣΕΚ,

2. Ειδικότερα ο Υποδιευθυντής:

στην αρχή του σχολικού έτους.

α) Αναπληρώνει το Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν

2. Ελέγχει και υποβοηθεί, σε συνεργασία με τον οικείο σχολικό

υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, και παραμένει στο σχο-

σύμβουλο τους εκπαιδευτικούς του Τομέα, για τη σωστή

λείο όλες τις εργάσιμες ώρες.

άσκηση των καθηκόντων τους, την εφαρμογή καταλλήλων

β) Συνεργάζεται με το Διευθυντή και τον βοηθεί για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

εκπαιδευτικών μεθόδων και την εφαρμογή του αναλυτικού
προγράμματος.

γ) Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και

3. Επιβλέπει και καθοδηγεί τις εργασίες προληπτικής συντήρη-

τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του

σης που γίνονται σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήμα-

σχολείου.

τα από το προσωπικό του ΣΕΚ.

δ) Συντάσσει τα απογραφικά δελτία συμπληρώνει και αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία

4. Επιβλέπει και καθοδηγεί τις εργασίες επισκευής του εξοπλισμού των εργαστηρίων.

και όσα άλλα ζητούνται από αυτές.
ε) Καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε
συνεργασία με τους διδάσκοντες και έχει την ευθύνη για
την εφαρμογή του.

(35) Ολόκληρο το άρθρο 34 καταργήθηκε με το άρθρο 15 της ΥΑ
96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/Β/1-7-2015)
(35) Η περ. ιε του αρθ. 28 προστέθηκε και ισχύει ως άνω σύμφωνα με
την ΥΑ Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 (ΦΕΚ 2648/Β/7-10-2014)
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5. Φροντίζει και ελέγχει τη σωστή τήρηση του αρχείου του ε-

γωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους

ξοπλισμού των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν

σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο

στον Τομέα.

πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση

6. Ελέγχει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής,
όπως αυτοί καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, στους
χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που ανήκουν στον
Τομέα.

των Σχολικών Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης
της εκπαίδευσης.
2. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και
συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριο-

7. Ενημερώνει σε σχετική έκθεση το Διευθυντή, σχετικά με την

τήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις

εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει πραγματοποιηθεί μέ-

οδηγίες του ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και

χρι το μήνα Ιούνιο κάθε σχολικού έτους και διατυπώνει προ-

των Σχολικών Συμβούλων.

τάσεις σχετικά με τη συμπλήρωση ή ανανέωση του εξοπλι-

3. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά

σμού για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εργα-

τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους

στηρίων κατεύθυνσης του Τομέα, για το επόμενο σχολικό

διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαι-

έτος ή όταν ζητηθεί από το Διευθυντή του ΣΕΚ.

τερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

8. Φροντίζει για την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που δι-

4. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικό-

δάσκουν σε εργαστήρια του Τομέα του, όταν απουσιάζουν

τητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως με

και αναφέρει σχετικά στο Διευθυντή.

το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

9. Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων του ΣΕΚ ασκεί καθήκοντα

5. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου

Υποδιευθυντή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει μετά από

Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμι-

πρότασή του από το σύλλογο διδασκόντων του ΣΕΚ.

νάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με

10. Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων ΣΕΚ προηγείται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου.

τις κείμενες διατάξεις, και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.

Β’. Καθήκοντα υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου

6. Δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη

Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων του Σ.Ε. ασκεί καθήκοντα

διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους. Οι

ανάλογα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α’ του παρόντος

επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα από σχετική συνεννόηση

άρθρου.

με το διδάσκοντα. Μετά το πέρας της επίσκεψης οι Σχολικοί
Σύμβουλοι εξετάζουν και συζητούν με το διδάσκοντα τα τυ-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

χόν διδακτικά και μεθοδολογικά προβλήματα που διαπιΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΠ), ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (ΣΔ)

στώθηκαν.
7. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν

Άρθρο 36
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των

τους νόμους, τα διατάγματα, τις αποφάσεις, τις οδηγίες, τις

εκπαιδευτικών διδασκόντων

εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης.
Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και
η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική
ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και
κατ’ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς.

εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη
συλλογική λειτουργία του.
8. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με
ασκούμενους φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. Προηγείται
σχετική ενημέρωση από το Διευθυντή του σχολείου και ένταξη αυτών των διδασκαλιών στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας.
9. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γο-

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί :
1. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδα-

νείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για
τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
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10. Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και

18. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευ-

τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.

θύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και

Ενδιαφέρονται για η δημιουργία υγιεινών συνθηκών παρα-

επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και

μονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλλουν στην

ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την

19. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην

τάξη και το σχολείο.

τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται

11. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της

μετά την αποχώρησή αυτών.

διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολό-

20. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Δι-

γιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και

ευθυντές των σχολικών μονάδων, τους Διευθυντές Εκπαί-

λήξης των μαθημάτων.

δευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων ή τους Σχολικούς

12. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά
την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φο-

Συμβούλους, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ρά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύ-

21. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτι-

νολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο

κής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες των

κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.

μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.

13. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους

22. Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των

στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον,

μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κη-

λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την

δεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. Επίσης διορ-

πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν

θώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και τους

κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπι-

ενημερώνουν σχετικά.

σθούν πιθανά προβλήματα.

23. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με

14. Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανα-

τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της α-

κοινώσεις προς τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες

γωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και

μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλό-

επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται

γου Διδασκόντων.

θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης,

15. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη

όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται

διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφο-

απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται

ρούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές

με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να α-

και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

νταποκριθεί σ’ αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτι-

16. Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παι-

κός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.

δαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σε-

24. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το

βόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθη-

σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου

τών. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από

για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.

την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο.

25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα

Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν

με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους

το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτό να εφαρμό-

μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή.

ζονται οι κείμενες διατάξεις.

26. Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τε-

17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα

χνολογίες. Προς το σκοπό αυτό οφείλουν να αναζητούν, σε

από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και

συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, τρόπους εξοικεί-

άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαι-

ωσης με τη χρήση τους.

δευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι προ-

27. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου

σφερόμενες υπηρεσίες από κάθε εκπαιδευτικό καθορίζονται

όπως στην Ενισχυτική Διδασκαλία, στο Ολοήμερο σχολείο

με πράξη του Διευθυντή του σχολείου.
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και στα προγράμματα τάξεων υποδοχής, όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα.

8. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την επιφύλαξη της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 5, και το χρόνο πραγματοποίησης της συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή

Άρθρο 37
Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (ΣΔ)

εκείνα τα μέλη του Συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του
οργάνου σε έκτακτη συνεδρίαση. Εισήγηση επί των θεμάτων

1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (ΣΔ) είναι συλλογικό όργανο
του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο
του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε
στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
2. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέση Υποδιευθυντή και δεν έχει ορισθεί νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή, όταν αυτός
απουσιάζει, προεδρεύει στο Σύλλογο Διδασκόντων ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός και επί ισοβάθμων εκείνος
που έχει τον περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό.
3. Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και
η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις
του είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
4. Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου:
α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού
έτους.

κάνει ο Διευθυντής ή άλλος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται
από το Διευθυντή.
9. Για το χρόνο πραγματοποίησης των τακτικών συνεδριάσεων και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα μέλη λαμβάνουν γνώση δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα
σύγκλησης του συλλόγου σε συνεδρίαση. Η γνωστοποίηση
αυτή γίνεται με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.
10. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων
μπορούν να πραγματοποιούνται και με προφορική ειδοποίηση, χωρίς τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου.
11. Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί να γραφτεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα
από το Διευθυντή, το οποίο πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως
ως επείγον. Μπορεί επίσης να εισαχθεί νέο θέμα ως επείγον
ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας του Συλλόγου.
12. Για τις συνεδριάσεις που διακόπτονται, εφόσον έχει οριστεί
ημερομηνία για την ολοκλήρωσή τους, δεν απαιτείται νέα
ειδοποίηση.
13. Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία
και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη
είναι περισσότερα από τα απόντα.

β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετράμηνου.
γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, απολυτηρίων, ή πτυχιακών εξετάσεων και
δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους.
5. Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων συγκαλούνται για συγκεκριμένα θέματα:

14. Οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι
προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει
την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από

α) Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και
β) Ύστερα από γραπτή αίτηση προς το Διευθυντή τουλάχιστον από το ένα τρίτο των μελών του συλλόγου, στην
οποία αναγράφονται το θέμα ή τα θέματα και ο εισηγητής.

την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία.
15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνο-

6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα
θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα
με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή
ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα.
7. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών

νται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και
υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα

διδασκαλίας των μαθημάτων.
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παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι από-

2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλο-

ψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμί-

γος των Διδασκόντων πρέπει:

ζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν εί-

α) Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το

ναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις
αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές.

παρακολουθεί και, τέλος, να το αξιολογεί.
β) Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να
επιμορφώνονται διαρκώς, να ανανεώνουν τις γνώσεις

16. Τα πρακτικά τηρεί ο γραμματέας του σχολείου ή εκπαιδευτικός που ορίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων.
17. Οι Σύλλογοι των Διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχο-

τους στον επιστημονικό τομέα και στις επιστήμες της αγωγής (ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), για
να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους.

λείων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, μπορούν να συνεδριάζουν

γ) Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις φαινομένων σχολικής

από κοινού τακτικά ή έκτακτα για την αντιμετώπιση προ-

αποτυχίας και διαρροής των μαθητών, εφαρμόζοντας κα-

βλημάτων που προκύπτουν από τη συστέγαση των σχολεί-

τάλληλα αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για

ων. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Διευθυντής της σχο-

την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

λικής μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης

δ) Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά

καθηκόντων ως Διευθυντής και σε περίπτωση ταυτόχρονης

μέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική πράξη

τοποθέτησης, εκείνος που προηγείται στη σειρά αξιολόγη-

για την αποτελεσματικότερη άσκηση του εκπαιδευτικού

σης.

έργου.

18. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων των
σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παίρνουν μέρος,

Άρθρο 39
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων

με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωποι των μαθητών, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν και εφόσον αυτά ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτή-

Α’ Γενικά:
1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν
από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαι-

των.
19. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι δυνατή η συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης και Προϊσταμένου Γραφείου, εάν το ζητήσει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών ή εάν οι ίδιοι το επιθυ-

δευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος.
α) Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών του και με βάση αυτές υποβάλλει πρόταση στο Σχολικό Σύμβουλο ή στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή
στον Προϊστάμενο Γραφείου, κατά περίπτωση, προκειμέ-

μούν.

νου να αντιμετωπισθούν με την ενδοσχολική επιμόρφωΆρθρο 38

ση. Ο Σύλλογος συνεκτιμά και τις αντίστοιχες προσπάθει-

Έργο του Συλλόγου των Διδασκόντων

ες που έγιναν κατά τα προηγούμενα έτη.

1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει

β) Σχετικά με την αναγκαιότητα των αντισταθμιστικών εκ-

την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της

παιδευτικών παρεμβάσεων λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα

εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότη-

της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά το προηγούμε-

τες. Στο έργο του σχολείου περιλαμβάνονται τρεις κυρίως

νο διδακτικό έτος και τα συμπεράσματα της αυτοαξιολό-

εκπαιδευτικοί σκοποί.

γησης του σχολείου για το διάστημα αυτό. Συνεκτιμά, δη-

α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και των νοη-

λαδή εάν εφαρμόστηκαν προγράμματα Ενισχυτικής Διδα-

τικών ικανοτήτων των μαθητών.

σκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ένταξης παλιν-

β) Η συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών
που θα στηρίξουν τις αξίες τους και θα επηρεάσουν τη
συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση
για τη ζωή και την κοινωνία.

νοστούντων ή άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών, σε
ποιους μαθητές και με ποιο αποτέλεσμα.
γ) Στον τομέα των μέσων, των πόρων και των προγραμμάτων εσωσχολικής ζωής λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες

γ) Η καλλιέργεια και διεύρυνση των ψυχοκινητικών ικανο-

του σχολείου.

τήτων του μαθητή για την απόκτηση δεξιοτήτων και την
ομαλή ένταξή του στην κοινωνία.
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2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον

σης Εκπαιδευτικών ή με τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ την οργά-

αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί παρεμβαί-

νωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε

νει διορθωτικά.

ενδοσχολικό επίπεδο ή συμμετέχει σε γενικότερα προγράμ-

3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση,

ματα επιμόρφωσης, όταν διαπιστώνονται ανάγκες, όταν ει-

κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στό-

σάγονται καινοτομίες ή επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν ει-

χων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελε-

δικά προβλήματα της σχολικής μονάδας. Τα προγράμματα

σματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών.

αυτά πραγματοποιούνται εκτός ωρών διδασκαλίας.

Η έκθεση αυτοαξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται

11. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για την πραγματοποί-

και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που

ηση εκδρομών, περιπάτων ή επισκέψεων, σύμφωνα με τις

έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του

κείμενες διατάξεις.

σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊ-

12. Ενημερώνει, σε συνεργασία με το Διευθυντή, τους γονείς

στάμενο Γραφείου. Όταν δεν υπάρχει Προϊστάμενος Γρα-

και κηδεμόνες, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο ή τετράμηνο,

φείου ή έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά

4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση

των μαθητών. Η ενημέρωση γίνεται εκτός των ωρών εργα-

του Διευθυντή του σχολείου, την ανάθεση στο διδακτικό
προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και
τα τμήματα.

σίας του σχολείου.
13. Συνεργάζεται με όλα τα στελέχη Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και της Διοίκησης για τον καλύτερο συ-

5. Οργανώνει τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη του,

ντονισμό και την υλοποίηση του διδακτικού έργου, την α-

ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, έτσι ώστε να αξιο-

νταλλαγή απόψεων και την αντιμετώπιση των διάφορων

ποιούνται οι δυνατότητες όλων των μελών του και να εξα-

διδακτικών και άλλων ζητημάτων που ενδεχομένως προκύ-

σφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ομαλή λειτουργία

πτουν.

της σχολικής μονάδας.

14. Ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, τους υπεύθυ-

6. Εισηγείται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο

νους των τμημάτων ή τάξεων για την παρακολούθηση της

του Γραφείου και στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο τη λει-

φοίτησης των μαθητών. Επίσης ορίζει τους συμβούλους των

τουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Δι-

αντίστοιχων μαθητικών κοινοτήτων.

δακτικής Στήριξης και τάξεων υποδοχής.

15. Όταν ο Σύλλογος, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να α-

7. Αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου ώρες του

ναθέσει στους εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή

προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη συμπλήρωση

την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει

του ωραρίου. Επίσης, αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία στο

ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο

πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως η νομοθεσία

Σχολικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση αδυναμίας να ανατεθούν

προβλέπει.

εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του σχολείου, την από-

8. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων που ανοί-

φαση παίρνει ο Διευθυντής.
Β’. Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

γουν το σχολείο στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό ευαι-

1. Αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία για την κάλυψη των ωρών

σθητοποιούνται και προβληματίζονται οι μαθητές και δια-

του ωρολογίου προγράμματος σε εκπαιδευτικούς του ίδιου

μορφώνουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.

σχολείου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη για την ποιοτική

2. Ορίζει τους εκπροσώπους του στην επιτροπή ελέγχου της

βελτίωση και την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσε-

λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, η οποία επιτροπή σε

ων, ιεραρχώντας και προτείνοντας στη σχολική επιτροπή,

συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες παρακολουθεί τις

μέσω του Διευθυντή, την κάλυψη των αναγκών και αναθέ-

συνθήκες λειτουργίας του.

τοντας στα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

3. Αποφασίζει για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθη-

10. Αποφασίζει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους,

τών, για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέ-

με τα Επιμορφωτικά Κέντρα και τον Οργανισμό Επιμόρφω-

ταση ή απόρριψη στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση
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τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Δ’ Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων της
Δημοτικής Εκπαίδευσης

4. Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύ-

1. Παραπέμπει τους μαθητές σε κατατακτήριες εξετάσεις, ορ-

ουσες διατάξεις ποινές. Στο τέλος του διδακτικού έτους α-

γανώνει αυτές και επικυρώνει τα αποτελέσματά τους, σύμ-

ποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής, τεκμηριώνο-

φωνα με τις κείμενες διατάξεις

ντας τις αποφάσεις του.

2. Στα συστεγαζόμενα σχολεία το ωρολόγιο πρόγραμμα δια-

Γ’. Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων των ΣΕΚ

μορφώνεται ύστερα από συνεργασία των Διευθυντών και

1. Προτείνει στο διευθυντή τον αριθμό, το είδος και τους χώ-

του διδακτικού προσωπικού των σχολείων αυτών, ώστε να

ρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης που θα λειτουργήσουν.

διευκολύνεται η αμοιβαία συμπλήρωση του ωραρίου των

2. Προτείνει στο διευθυντή την ένταξη των εργαστηρίων κα-

εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών και να εξασφαλίζονται

τεύθυνσης στον αντίστοιχο τομέα.

η δυνατότητα εφαρμογής ενιαίου ωρολογίου προγράμμα-

3. Προτείνει στο διευθυντή, την ανάθεση της διδασκαλίας των
μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει διατεθεί
στο ΣΕΚ και με προτεραιότητα σε τμήματα μαθητών των
σχολικών μονάδων από τις οποίες προέρχονται.
4. Προτείνει στο διευθυντή την κατανομή των εργασιών του
ΣΕΚ μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση αδυναμίας πρότασης, για την κατανομή εργασιών αποφασίζει ο Διευθυντής
του ΣΕΚ.

τος.
3. Εισηγείται στο Γραφείο Εκπαίδευσης ή στη Διεύθυνση τη
λειτουργία τμημάτων διευρυμένου ωραρίου.
4. Αποφασίζει από την αρχή της σχολικής χρονιάς τον τρόπο
με τον οποίο θα γίνει η αναπλήρωση εκπαιδευτικών που ενδέχεται να λείψουν για μικρό χρονικό διάστημα.
Ε’ Ειδικές αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων
προσχολικής αγωγής

5. Κατά τις τακτικές συνεδριάσεις, μετά το τέλος των τετραμή-

1. Το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου διενεργεί την

νων, αξιολογεί τη διδακτική πράξη σε σχέση με τα προ-

κλήρωση για την επιλογή των νηπίων που θα εγγραφούν,

γράμματα των σχολείων και προτείνει λύσεις.

όταν ο αριθμός των υποψηφίων δεν επιτρέπει την ικανο-

6. Το διδακτικό προσωπικό του ΣΕΚ συμμετέχει στους συλλό-

ποίηση όλων των αιτήσεων.

γους διδασκόντων των σχολικών μονάδων που ανήκουν.

2. Πέντε ημέρες πριν από τη λήξη του τριμήνου και όποτε προ-

Εάν την ώρα που συνεδριάζει ο σύλλογος μιας σχολικής μο-

κύψει ανάγκη, σε κάθε νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται

νάδας οι εκπαιδευτικοί του ΣΕΚ ασχολούνται με την άσκηση

συσκέψεις του διδακτικού προσωπικού, με σκοπό την εκτί-

μαθητών άλλου σχολείου, συμμετέχουν στον σύλλογο μόνο

μηση της προόδου των νηπίων και την ανταλλαγή απόψεων

μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή του ΣΕΚ.

για τη χάραξη γενικών κατευθύνσεων σχετικών με τη λει-

7. Για γενικότερα ζητήματα παιδαγωγικά, διδακτικά, εισηγείται

τουργία του Νηπιαγωγείου. Στις συσκέψεις αυτές μπορεί να

στις σχολικές μονάδες που είναι αρμόδιες για να αποφασί-

πάρει μέρος και ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος ή ο Διευθυ-

σουν.

ντής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου. Οι συ-

8. Υποβοηθά και στηρίζει τη συνεργασία του ΣΕΚ και των σχολικών μονάδων με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς στους περιοχής.

σκέψεις γίνονται εκτός ωραρίου.
3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων Προσχολικής αγωγής έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, για

9. Αξιοποιεί τις δυνατότητες εκπαιδευτικών και μαθητών για

την εφαρμογή του ημερήσιου προγράμματος, την προστα-

κατασκευές εργαστηριακών ασκήσεων, συσκευών και ορ-

σία των νηπίων, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και

γάνων που υποβοηθούν στους σκοπούς και τη λειτουργία

την οργάνωση της σχολικής μονάδας.

των εργαστηρίων.

4. Τα μέλη του συλλόγου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ισό-

10. Διατυπώνει στο διευθυντή στο τέλος κάθε διδακτικού έτους, προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας
των εργαστηρίων.

τιμα και με βάση τη συναδελφικότητα και το σεβασμό της
προσωπικότητας εκάστου μέλους σε όλα τα προγράμματα.
5. Ο Σύλλογος προσχολικής αγωγής δεν ορίζει εφημερεύοντες

11. Αναλαμβάνει την οργάνωση της παρουσίασης των εργασιών

κατά τη λειτουργία του νηπιαγωγείου αλλά κάθε νηπιαγω-

κάθε τομέα, με έκθεση έργων στο τέλος του διδακτικού έ-

γός έχει την αποκλειστική ευθύνη της επιτήρησης των νηπί-

τους και κατά τη διάρκειά του.

ων του τμήματός της.
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6. Το διδακτικό προσωπικό των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων συνέρχεται σε κοινές συνεδριάσεις με πνεύμα συνεργασίας, ώστε τα νηπιαγωγεία να λειτουργούν ως ενιαίες
σχολικές μονάδες και να επιτυγχάνουν από κοινού τους
σκοπούς τους. Σε περίπτωση διαφωνίας την απόφαση παίρνει, ανάλογα με το θέμα, ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος ή ο
Διευθυντής Εκπαίδευσης. Στις κοινές συνεδριάσεις προεδρεύουν εκ περιτροπής οι προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων.
ΣΤ’ Συμβούλιο τμήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Το συμβούλιο του τμήματος αποτελείται από όλους τους
διδάσκοντες στο τμήμα και προεδρεύει σ’ αυτό ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής,
εφόσον διδάσκουν σ' αυτό.
2. Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα
σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την
πρόοδο των μαθητών του τμήματος.
3. Συγκαλείται από τον προεδρεύοντα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δυο τουλάχιστον διδάσκοντες.
4. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορεί να μετέχει και ο
πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του τμήματος.
5. Το συμβούλιο του τμήματος συνεδριάζει κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των
εκπαιδευτικών.
6. Το συμβούλιο του τμήματος δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά είναι όργανο εισηγητικό προς το Σύλλογο
των Διδασκόντων, που έχει και την τελική ευθύνη της λήψης
αποφάσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2002
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
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