
 

 

 

 

«Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» 

Νζα Διοίκηση για το Νζο Σχολείο 

 

1. Σκοπός  

Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα ηνλ νξζνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νπζηαζηηθήο ππνζηήξημεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο παηδαγσγηθήο αξηηφηεηαο θαη ηεο πςειήο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σην επίθεληξν ηίζεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα, θχηηαξν γφληκεο ππνδνρήο θαη 

ζπλδηακφξθσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θνξέαο παξαγσγήο θαη πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

θαη παηδαγσγηθψλ πξσηνβνπιηψλ κε θέληξν ην καζεηή θαη πξσηαγσληζηέο  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Φαξάζζεηαη κία πνιηηηθή παηδείαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλέρεηα, ζπλέπεηα, θαη φξακα γηα 

έλα ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, πνπ πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα, ζηαζεξφηεηα θαη επειημία πξνζαξκνγήο 

ζηελ ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε γλψζε. 

Η αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ 

θαη πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί εζληθή ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζε ζχγρξνλεο ζπλζήθεο, γηα λα 

νηθνδνκήζνπκε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ζέηεη σο κεγάιεο αμίεο ηε γλψζε, ηελ αξηζηεία θαη 

ηελ θαηλνηνκία.  

Με ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο απνθέληξσζεο, ηεο 

ππεπζπλφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζεζκνζεηείηαη: 

 Η απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ θαη ησλ 

ζηειερψλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ιήςε θαη πινπνίεζε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ.  

 Η ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα 

πξνγξακκαηίδεη, λα νξγαλψλεη, λα πινπνηεί θαη  λα αμηνινγεί απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηεο. 

  Ο ζπληνληζκφο ησλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ ζηήξημεο θαη επηζηεκνληθήο – παηδαγσγηθήο 

θαζνδήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ε αλαρσξνζέηεζή ηνπο, ψζηε 

λα βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην βαζηθφ θχηηαξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη κε 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 Ο ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

θαη ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 



 

 

 Η δηακφξθσζε απιήο θαη επέιηθηεο δηνηθεηηθήο δνκήο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ 

δηνίθεζεο. 

 Ο πεξηνξηζκφο ηεο πιεζψξαο ησλ Σηειερψλ θαη Υπεπζχλσλ, κε ηνλ, πνιιέο θνξέο, απηφλνκν 

θαη αζπληφληζην ξφιν, πνπ δεκηνπξγεί αληηθαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πνιχπινθα ζρήκαηα. 

 Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 Η βέιηηζηε αμηνπνίεζε πφξσλ, ε εμαζθάιηζε νηθνλνκίαο κέζσλ, ε αμηνπνίεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ε απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

 

2.  Η σθιζηάμενη καηάζηαζη 

Τν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αληαλαθιά ηε γεληθφηεξε εηθφλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε 

νπνία ζηε ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεληξσηηζκφ, ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη πςειέο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. Τν εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα 

παξακέλεη, παξά ηηο ζεζκηθέο βειηηψζεηο πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί, έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, αθνχ 

ειάρηζηεο νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζε ηνπηθφ-ζρνιηθφ επίπεδν. Η 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή παξάγεηαη κφλν ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεο δηνίθεζεο (Υπνπξγείν). 

Πιήζνο εγθπθιίσλ θαη λφκσλ ξπζκίδνπλ θπξίσο θεληξηθά θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθήλνληαο ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη ζηεξψληαο ην ζχζηεκα απφ ηελ απαξαίηεηε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα 

κέζα ζε ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.  

Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε πιεκκειήο 

επηθνηλσλία ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιφγσ ησλ πνιιψλ επηπέδσλ δηνίθεζεο, ν δηεθπεξαησηηθφο ξφινο 

ησλ ζηειερψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ην γεγνλφο φηη νη δεζκεπηηθέο 

θεληξηθέο απνθάζεηο ιεηηνπξγνχλ θάπνηεο θνξέο σο άιινζη αδξάλεηαο, θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε 

παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο εληζρχνληαη απφ ηε δεκηνπξγία ελφο πιεζσξηζηηθνχ θαη πνιχπινθνπ 

ζπλφινπ δνκψλ, νξγάλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο 

θαζνδήγεζεο, επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο.  

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα: 

α. ζηε δνκή θαη ην ζχζηεκα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

β. ζηε δνκή θαη ην ζχζηεκα θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

γ. ζην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

 



 

 

3.  Η νέα δομή 

Σε επίπεδν πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ, ην ζχζηεκα είλαη αλαπηπγκέλν ζε ηέζζεξα επίπεδα 

(Πεξηθεξεηαθή δηεχζπλζε, Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο ζε επίπεδν λνκνχ, Γξαθείν Δθπαίδεπζεο ζε 

επίπεδν επαξρίαο, θαη Σρνιηθή Μνλάδα). Η ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη εμειίμεηο θαη νη 

λέεο δπλαηφηεηεο ησλ Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαζηζηνχλ ηα Γξαθεία 

Δθπαίδεπζεο μεπεξαζκέλε δνκή ρσξίο ιφγν χπαξμεο. Η χπαξμε ησλ Γξαθείσλ απνηειεί, έλα 

επηπιένλ επίπεδν δηνίθεζεο, κηα ελδηάκεζε (Σρνιεία – Γηεχζπλζε) γξαθεηνθξαηηθή δνκή, πνπ 

θαζηζηά ην ζχζηεκα δπζιεηηνπξγηθφ. Ο αξηζκφο ησλ πθηζηακέλσλ δνκψλ δηνίθεζεο είλαη 

εμαηξεηηθά δπζαλάινγνο πξνο ηηο παξαγφκελεο δηνηθεηηθέο απνθάζεηο θαη ππεξβνιηθά κεγάινο 

(450 δ/λζεηο θαη γξαθεία), δηακνξθψλνληαο έλα εμαηξεηηθά πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο (ελνίθηα 

θηηξίσλ, ζηειέρε, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί) πνπ δελ αμηνπνηείηαη 

παξαγσγηθά. 

Με ηελ θαηάξγεζε ησλ Γξαθείσλ Δθπαίδεπζεο  νη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, πνπ απνηεινχλ 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

είλαη:
  

α) Οη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, πνπ ππάγνληαη απεπζείαο ζη/νλ/ελ Υπνπξγφ 

Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.  

 β) Οη Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (λνκνχ), νη νπνίεο 

ππάγνληαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα Δθπαίδεπζεο. 

γ) Οη Σρνιηθέο Μνλάδεο πνπ ππάγνληαη ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο. 

 

4.  Η Στολική Μονάδα 

Σην πιαίζην ηεο λέαο δνκήο, ε ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο θαη ε κεηαηξνπή 

ηεο απφ θνξέα κε απνθιεηζηηθά εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε θνξέα γφληκεο ππνδνρήο θαη 

ζπλδηακφξθσζεο ηεο εζληθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί θεληξηθή επηδίσμε. Οηθνδνκείηαη 

κηα λέα θνπιηνχξα νξγάλσζεο, ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο ζην ζρνιείν, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο 

δεκνθξαηηθέο αξρέο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη ζηε δέζκεπζε φηη απηέο ζα πινπνηεζνχλ. 

Πξνσζείηαη ην «φξακα» ηεο απηφλνκεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δξάζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζην επαγγεικαηηθφ ήζνο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο, ζηελ πξνζπάζεηα 

ησλ καζεηψλ θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα λα επηηχρεη 

πςεινχο ζηφρνπο θαη λα δηακνξθψζεη ηελ ηδηαίηεξε ζρνιηθή θνπιηνχξα, ην απαξαίηεην ζεηηθφ 

θιίκα θαη κηα ηζρπξή παξάδνζε πνπ δεζκεχεη φινπο ζηε δπλακηθή πνξεία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο ζην κέιινλ. Έλα φξακα γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα, πνπ δελ επηβάιιεηαη απφ πάλσ ή απφ 

έμσ, αιιά πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αλεζπρηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ησλ καζεηψλ ηεο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο.  



 

 

Σηελ θαηεχζπλζε απηή αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή, ηνπ ππνδηεπζπληή θαη ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ηνπο απνδίδνληαη λέεο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 

ζήκεξα αζθνχληαη απφ ηα θαηαξγνχκελα Γξαθεία Δθπαίδεπζεο, εμνξζνινγίδεηαη ε ζρέζε επζχλεο 

θαη εμνπζίαο, αίξνληαη επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ, βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο θαη νη πξνυπνζέζεηο 

άζθεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ, εληζρχνληαη νη ζεζκνί θαζνδήγεζεο θαη ζηήξημεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, απνδίδεηαη νπζηαζηηθφο ξφινο θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηα 

ζπιινγηθά φξγαλα, πξνσζείηαη ε αλάπηπμε δηθηχσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ εληαία αληηκεηψπηζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ. 

 

Ο διεσθσνηής ηοσ ζτολείοσ θαζίζηαηαη ν εγέηεο, ν εκςπρσηήο θαη ν δηεπθνιπληήο ησλ 

αιιαγψλ ζηε ζρνιηθή ηνπ κνλάδα. Έρεη επζχλε γηα ηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ επίδνζεο θαη 

θαιήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν.  

Απαιιάζζεηαη απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα ζηηο κεγαιχηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα: 

 ηελ νκαιή, αξκνληθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ην ζπληνληζκφ ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ 

θαη ησλ ππεξεζηαθψλ εληνιψλ, θαζψο θαη ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζρνιείνπ,  

 ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηελ εθπφλεζε θαη 

πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο βειηίσζήο ηεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε 

Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο, γηα ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, 

 ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο 

δηεχζπλζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο θαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, φπσο νη 

άδεηεο  απνπζίαο, 

 ηελ ειεθηξνληθή ελεκέξσζε ησλ αηνκηθψλ ππεξεζηαθψλ θαθέισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηελ αμηφπηζηε έγθπξε θαη έγθαηξε ειεθηξνληθή απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο απηναμηνιφγεζεο, 

 ηελ πξνψζεζε θαη ηελ επνπηεία εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ 

αληηζηαζκηζηηθήο αγσγήο (Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία, ηάμεηο ππνδνρήο θ.ι.π.) 

 ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, ηνπ ζπκβνπιίνπ ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ,  

 ηε δηαθάλεηα θαη ηελ θνηλσληθή ινγνδνζία θαη ηε ζπζηεκαηηθή επαθή κε ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο, 

 



 

 

Ο σποδιεσθσνηής ηοσ ζτολείοσ, ν νπνίνο επηιέγεηαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ, 

αναπιεξψλεη ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Βνεζά ην 

δηεπζπληή ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, έρεη κεησκέλν δηδαθηηθφ σξάξην θαη είλαη ππεχζπλνο 

γηα : 

  ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ πνπ ηνπ αλαζέηεη ν Γηεπζπληήο, 

 ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εγγξάθσλ, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ηνπ αξρείνπ,  

 ηε ιεηηνπξγία ηνπ νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο λα αθαηξνχληαη νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο 

απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, θαη γη' απηφ παξακέλεη ζην ρψξν κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην ππνρξεσηηθφ σξάξην παξακνλήο ζην ζρνιείν. 

 

Ο Σύλλογος Διδαζκόνηων ηοσ ζτολείοσ απνηειείηαη απφ φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαζψο θαη απφ ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, πνπ δηδάζθεη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη έρεη σο πξφεδξν ην δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. Σηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φηαλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιιφγνπ εμεηάδνληαη 

εηδηθά ζέκαηα καζεηψλ κεηέρνπλ θαη δχν εθπξφζσπνί ηνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Τα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ελεκεξψλνπλ ηνπο γνλείο θαη 

θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ κηα θνξά ην κήλα εθηφο σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπγθεθξηκέλε 

θαη δεζκεπηηθή γηα φινπο εκέξα θαη ψξα, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Σπιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ. 

Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ απνηειεί ζπιινγηθφ φξγαλν ράξαμεο θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Ωο ζπιινγηθφ 

φξγαλν, αιιά θαη θάζε κέινο, έρεη ηελ επζχλε γηα : 

 ηελ εθαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ηελ πγεία θαη πξνζηαζία ησλ 

καζεηψλ, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ, ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ ηεξάξρεζε  

ησλ αλαγθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. 

 ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ επειημίαο πνπ παξέρεη ζηε ζρνιηθή κνλάδα ην 

εζληθφ πιαίζην πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζρνιείνπ, πξνηείλνληαο ζην Γηεπζπληή εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, θαηλνηφκεο δξάζεηο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη καζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηελ ηνπηθή ηζηνξία, ηνλ 

πνιηηηζκφ, ην πεξηβάιινλ, ηηο παξαγσγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο πεξηνρήο γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 

  ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθνχ, δηδαθηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαη κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ απηφ πξνβιέπεηαη, αιιά θαη γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ην είδνο θαη ηε κνξθή 

ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 



 

 

 ηε ζπκπιήξσζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ηνπ πιαηζίνπ «Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ζρνιηθήο κνλάδαο», θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε φιε ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα.  

 

Τν Σσμβούλιο Στολικής Κοινόηηηας ζεζκνζεηείηαη σο φξγαλν θνηλσληθήο ινγνδνζίαο θαη 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απνηειείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή, σο πξφεδξν, έλα 

κέινο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη 

έλαλ εθπξφζσπν ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Τν Σπκβνχιην Σρνιηθήο Κνηλφηεηαο: 

 ζπκβάιιεη ζηε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ δξάζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηελ απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ππνζηεξίδεη ηελ νξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηε δηακφξθσζε πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

επηηπρή δηεθπεξαίσζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ, εθδξνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ, 

 είλαη απνδέθηεο, πξνσζεί πξνο ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκβάιιεη ζηε δηεπζέηεζε 

αηηεκάησλ ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ή κεκνλσκέλσλ κειψλ ηνπ, πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, 

 ζρεδηάδεη, επηθαηξνπνηεί θαη’ έηνο θαη πξνσζεί πξνο έγθξηζε απφ ην Σχιινγν Γηδαζθφλησλ ην 

ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Δπηθνπξεί ην Γηεπζπληή ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ, ηφζν ζηηο παξεκβάζεηο πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα, φζν θαη θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ. 

 

Ο δηεπζπληήο, ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην θαη ην ζπκβνχιην ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαινχληαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο  ζπλδεηηθνί θξίθνη κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, 

ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην ζρνιείν. Τν ζρνιείν ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

κεηαηξέπεηαη απφ θιεηζηή δνκή, πνπ εμππεξεηεί κφλν γηα κεξηθέο ψξεο ηεο εκέξαο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ζε ηνπηθφ πνιπδχλακν θέληξν γλψζεο, κε εξγαζηήξηα, 

βηβιηνζήθεο, ρψξνπο πνιηηηζκνχ, αζιεηηθέο ππνδνκέο, θ.ι.π., ην νπνίν ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο γηα πνιηηηζκφ θαη δηα - βίνπ εθπαίδεπζε ηεο επξχηεξεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε ηειηθφ ζηφρν 

λα ζπζπεηξσζνχλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο γχξσ απφ ην ζρνιείν, λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο (πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ελεκεξσηηθέο δηαιέμεηο, αλαςπρή, πνιηηηζκφο, άζιεζε). 

 

Η δεκνθξαηηθή νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνυπνζέηεη θαλφλεο, φξηα, θαηαλνκή 

ξφισλ θαη επζπλψλ, ηελ πεξηγξαθή ηεο παηδαγσγηθήο ειεπζεξίαο θαη εθπαηδεπηηθήο-ππεξεζηαθήο 



 

 

επζχλεο, ηελ ηεξαξρηθή δηάξζξσζε, ηε ζπλαίλεζε θαη ζπκκεηνρή, πνπ βαζίδνληαη ζηνλ 

πινπξαιηζκφ ησλ απφςεσλ θαη ηε ζπκπφξεπζε φισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Σηελ θαηεχζπλζε απηή εηζάγεηαη ν «Κανονιζμός λειηοσργίας ζτολικής μονάδας» 

πνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ, ησλ φξσλ θαη ησλ θαλφλσλ, πνπ απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο 

γηα ηελ επφδσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ ηνπ δξάζεσλ, κε ηξφπν πνηνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Οη θαλφλεο απηνί απνζθνπνχλ 

ζην λα δηαηππσζνχλ κε ζαθήλεηα νη ξφινη, νη ζεζκηθψο αλαπηπζζφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ 

θαη νη φξνη πξνζθνξάο φισλ -εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ-θεδεκφλσλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο-  

κε ηειηθφ ζηφρν ηε δηακφξθσζε παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δηδαθηηθνχ θιίκαηνο πνπ 

βαζίδνληαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηελ απνδνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε.  

Σην πιαίζην ηνπ «Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ζρνιηθήο κνλάδαο» εθζπγρξνλίδεηαη θαη εληζρχεηαη 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (π.ρ. ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ), ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ζέκαηα, φπσο ε ηαθηηθή ιεηηνπξγία ηνπο πέξαλ 

ησλ ειάρηζησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν.1566/85, ε 

πξνεηνηκαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ φπσο έθδνζε πξφζθιεζεο, θαζνξηζκφο ζεκάησλ, εηζεγεηψλ θαη 

πεξίιεςεο εηζεγήζεσλ, θ.ά., αιιά θαη λα δνζνχλ θίλεηξα ζηα κέιε ηνπο γηα ζπκκεηνρή θαη 

αλάιεςε δεκηνπξγηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ, ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ ζήκεξα ιεηηνπξγεί 

αλαζρεηηθά θαη ζπκβάιιεη ζηελ αδξαλνπνίεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Τν πεξηερφκελν ηνπ 

πιαηζίνπ «Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ζρνιηθήο κνλάδαο» θαη ν ηξφπνο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηε ζπκκεηνρή φιεο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ ΥΠΓΒΜΘ. 

 

Δηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο «Ενόηηηας ζτολικών μονάδων». Σχκθσλα κε απηφλ, φκνξεο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηνπ ίδηνπ δήκνπ νκαδνπνηνχληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ελφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ εληαία αληηκεηψπηζε δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ. 

Τελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ αλαιακβάλεη ν δηεπζπληήο πνπ θαηέρεη ηε κεγαιχηεξε πξαγκαηηθή 

δηνηθεηηθή εκπεηξία, ν νπνίνο πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζπληνληζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

ελφηεηαο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο 

ελφηεηαο. Έξγν ηνπ Σπληνληζηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη ε ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ηα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ εγγξαθψλ θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ, ηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζηηο 

ηάμεηο ππνδνρήο θαη ηα ηκήκαηα έληαμεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ελφηεηαο, ηε ζπκπιήξσζε 

σξαξίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ, ηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε θνηλψλ 

βηβιηνζεθψλ θαη εξγαζηεξίσλ, ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δξάζεσλ, εθδξνκψλ – επηζθέςεσλ θαη γεληθά 

εθδειψζεσλ, ηελ νξγάλσζε ελδνζρνιηθήο - δηαζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ηελ ελίζρπζή ηνπο κε 



 

 

εηδηθνχο, νη νπνίνη ζα θαιχπηνπλ φια ηα ζρνιεία ηεο ελφηεηαο (π.ρ. ςπρνιφγνο, θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο) θαη γηα θάζε άιιν ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

5.  Η Διεύθσνζη Εκπαίδεσζης Περιθερειακής Ενόηηηας 

Πέξαλ ησλ εκθαλψλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, είλαη παξάιιεια απνδεθηή 

απφ φινπο ε δηαπίζησζε πσο ε πιεζψξα ησλ ζηειερψλ θαη ππεπζχλσλ θαζνδήγεζεο, κε ηνλ, 

πνιιέο θνξέο, απηφλνκν θαη αζπληφληζην ξφιν, αληί λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ππνζηήξημε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, δεκηνπξγεί αληηθαηηθέο θαηαζηάζεηο, πνιχπινθα ζρήκαηα θαη 

δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα ζηνηρεία εθζπγρξνληζκνχ θαη βειηίσζεο ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα. Η χπαξμε ππεχζπλσλ γηα θάζε ηη πνπ επηρεηξήζεθε λα εηζαρζεί ζην εθπαηδεπηηθφ καο 

ζχζηεκα εδψ θαη δπν δεθαεηίεο δεκηνχξγεζε κηα πνιπεπίπεδε εθπαηδεπηηθή θαζνδεγεηηθή δνκή, 

πνπ ιεηηνπξγεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξάγνληαο εζσηεξηθέο αληηθάζεηο. Πξνθαιεί 

δπζιεηηνπξγία, πνπ αληί λα πξνσζεί ηηο θαηλνηνκίεο, ζηελ νπζία ηεκαρίδεη ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

θαη εληέιεη ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 

Παξάιιεια, ε ιεηηνπξγία ησλ 800 νινήκεξσλ ζρνιείσλ κε εληαίν αλακνξθσκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ πξνβιέπεη ηε ζπλχπαξμε ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, δαζθάισλ, εθπαηδεπηηθψλ 

θπζηθήο αγσγήο, μέλσλ γισζζψλ, κνπζηθήο, εηθαζηηθψλ, ζεαηξηθήο  αγσγήο θαη πιεξνθνξηθήο 

θαηέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θνηλνχ ζρεδηαζκνχ, ελφηεηαο κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζην Νέν Σρνιείν θαη εληαίνπ θαζνδεγεηηθνχ θαη ππνζηεξηθηηθνχ κεραληζκνχ.  

Σηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ πξνσζείηαη: 

 ε θαηάξγεζε ησλ Γξαθείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπ/ζεο θαη πεξηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ 

δηνίθεζεο, 

 ε ελνπνίεζε ησλ δνκψλ (δηνηθεηηθψλ θαη θαζνδεγεηηθψλ - ππνζηεξηθηηθψλ) πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θνηλά ζέκαηα Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο 9ρξνλεο 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κε ηε ζχζηαζε εληαίαο δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο, 

 ν εμνξζνινγηζκφο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, ε βέιηηζηε 

αμηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ (κείσζε ησλ ελνηθηαδφκελσλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ηηο πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο, ζπζηέγαζε φπνπ είλαη δπλαηφ θ.ι.π.), 

 ε αλαδηνξγάλσζε, ν εμνξζνινγηζκφο, ε ελίζρπζε θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

επηζηεκνληθήο – παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ε ζχζηαζε 

λέαο, εληαίαο δνκήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Η ίδξπζε δνκήο Σηήξημεο θαη Καζνδήγεζεο δελ απνηειεί λέα δνκή, αιιά ελνπνίεζε 

ππαξθηψλ δνκψλ επηκφξθσζεο, ππνζηήξημεο, ππεχζπλσλ θαη ζηειερψλ θαζνδήγεζεο (ζρνιηθνί 



 

 

ζχκβνπινη ππεχζπλνη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, ππεχζπλνη ππνζηήξημεο λέσλ ηερλνινγηψλ, ππεχζπλνη 

γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, θέληξα δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη θάζε είδνπο πξνζσπηθφ, δνκή θαη ππνδνκή πνπ αθνξά ζηε ζηήξημε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ) ζε έλα εληαίν θέληξν. Η ζχζηαζε ησλ δνκψλ 

ζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο δελ επηθέξεη λέεο δαπάλεο, γηαηί νη ζρνιηθνί ζχκβνπινη θαη νη 

ππεχζπλνη δξάζεσλ ήδε έρνπλ γξαθεία. 

 ε πξφβιεςε κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ (2011-15), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή 

πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή εμαθνινπζνχλ ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπο νη δηαθξηηέο δηεπζχλζεηο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ή ζχλνια πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ θαη 

έρνπλ αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο «θαιιηθξαηηθνχο» δήκνπο ή ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. 

Παξάιιεια ζπληζηψληαη θνηλέο γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Γηεπζχλζεηο 

Σηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ δηεπζχλζεσλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο  Γηεχζπλζεο Σηήξημεο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, 

ζπληζηάηαη Σπληνληζηηθφ Σπκβνχιην Δθπαηδεπηηθνχ Σρεδηαζκνχ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ Σηήξημεο θαη ηνπο δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.   

Οη Γηεπζχλζεηο Σηήξημεο θαη ην Σπληνληζηηθφ Σπκβνχιην Δθπαηδεπηηθνχ Σρεδηαζκνχ  

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο απνηεινχλ ην πξψην βήκα γηα ηελ εληαηνπνίεζε ησλ δηαθξηηψλ βαζκίδσλ 

ηεο εθπαίδεπζεο καο, γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, γηα ηνλ εληαίν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Με 

ηνλ Δθπαηδεπηηθφ  Σρεδηαζκφ  Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο δίλνληαη ζχγρξνλεο απαληήζεηο ζηα 

εληνπηζκέλα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αλαγθαίαο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο, γεθπξψλεηαη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο δπν βαζκίδεο θαη δίλεηαη 

ζαθήο θαηεχζπλζε γηα ην κέιινλ ησλ δνκψλ ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο, γηα εληαία δηνηθεηηθή δνκή 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο 

ηελ 31.7.2015 .  

 

6.  Η Περιθερειακή Διεύθσνζη Εκπαίδεσζης 

Η ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ θαη επνπηηθνχ ξφινπ ηνπ ππνπξγείνπ, ε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ 

πξνο ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ιήςε θαη 

πινπνίεζε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο απνηεινχλ 

πνιηηηθέο επηινγέο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο απνθεληξσηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

μεθίλεζε κε ηε  δεκηνπξγία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο. Με ηνλ ζεζκφ ησλ 



 

 

Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ έρεη εληαηνπνηεζεί ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ε δηνίθεζε θαη ε 

επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά δελ έπαςε ε άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο δφζεθαλ λα πξνυπνζέηεη πνιιέο θνξέο θαη γηα ηα πην απιά ηελ έγθξηζε 

ησλ θεληξηθψλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο απνζθνπνχλ ζηελ ηαρχηεξε 

επηθνηλσλία ηεο δηνίθεζεο κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, απαιιάζζνληαο ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο απφ 

δπζαλάινγν κε ηελ αλαγθαηφηεηα γξαθεηνθξαηηθφ θνξηίν, ψζηε λα αθεζνχλ απεξίζπαζηεο ζην 

επηηειηθφ ηνπο έξγν. 

Πξνθεηκέλνπ ε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο λα απνηειέζεη νπζηαζηηθφ θχηηαξν 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ιήςεο θαη πινπνίεζεο απνθάζεσλ, κεηαθέξνληαη ζην επίπεδν απηφ 

ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο, φπσο:  

 ε εμεηδίθεπζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν,  

 ε νξγάλσζε ηεο εηζαγσγηθήο θαη ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε 

εμεηδίθεπζε θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επηκφξθσζε, 

 ε νξγάλσζε θαη ε ζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο,θαη ε  

επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο επίηεπμεο ησλ εζληθψλ επηπέδσλ πνπ έρνπλ ηεζεί αλά κάζεκα, 

 ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε, πξναγσγή, ζπγρψλεπζε κεηαθνξά θαη 

κεηαηξνπή ζρνιηθψλ κνλάδσλ,  

 ε νξγάλσζε ηνπ Σρνιηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αγσγή Υγείαο, ηελ Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, θ.ά.,  

 ε κέξηκλα γηα φια ηα καζεηηθά ζέκαηα (ζίηηζε, κεηαθνξέο, ζηέγαζε, θαηαζθελψζεηο, θιπ). 

 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ξφινο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ζην λέν πεξηβάιινλ είλαη 

πνιπδηάζηαηνο. Η άκεζε ζρέζε θαη επηθνηλσλία κε ηηο ηνπηθέο δνκέο, ηεο επηηξέπεη λα γλσξίδεη ηηο 

ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θη έηζη ε ζρέζε κε ην Υπνπξγείν κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ακθίδξνκα, λα 

πξνθαιεί, δειαδή, ηελ έθδνζε νδεγηψλ θαη εγγξάθσλ πνπ λα ζηεξίδνπλ εμεηδηθεπκέλα ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο θάζε πεξηθέξεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ νη πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο εληζρχνληαη 

επηζηεκνληθά θαη δηνηθεηηθά θαη ζην νξγαλφγξακκά ηνπο πεξηιακβάλνληαη λέα ηκήκαηα, ψζηε λα 

κεηεμειηρζεί ζε πιήξσο απνθεληξσκέλε θαη νινθιεξσκέλε ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο γηα 

λα κπνξεί  λα αλαδείμεη ηηο  ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαξηίδεη θαη λα 

πινπνηεί «Πξνγξακκαηηθέο Σπκθσλίεο» κε ηηο αηξεηέο πεξηθέξεηεο. Παξάιιεια πξνσζείηαη ε 

ελνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ζε απηφ ην επίπεδν, φπσο ελνπνηεκέλα αληηκεησπίδνληαη θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα ησλ δχν βαζκίδσλ.   


