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Θεματικές Ενότητες

• Καθήκοντα εκπαιδευτικών και 
στελεχών εκπαίδευσης

• Διοίκηση σχολικής μονάδας
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Νομοθετικό πλαίσιο

• Ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136/τ. Α΄/3-8-
2021)

• Ν. 4547/2018 (Φ.Ε.Κ. 102/τ. Α΄/12-6-
2018)
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Στελέχη της εκπαίδευσης

• Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

• Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της 
Εκπαίδευσης.

• Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

• Σύμβουλος Εκπαίδευσης. 

• Προϊστάμενος Κέντρου Διεπιστημονικής 
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). 4



Στελέχη της εκπαίδευσης

• Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαίδευσης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

• Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

• Διευθυντής, Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας 
(Γ/σιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Πρότυπο ή Πειραματικό, Ε.Α.Ε. )

• Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.). 
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Έργο του Περιφερειακού Επόπτη 
Ποιότητας της εκπαίδευσης

Άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του 
βέλτιστου συντονισμού του έργου των:    

α) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

β) ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και

γ) Κ.Ε.ΠΕ.Α.

• Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.). 
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Έργο του Επόπτη Ποιότητας της 
εκπαίδευσης

Άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του 
βέλτιστου συντονισμού του έργου των:    

α) Συμβούλων Εκπαίδευσης,

β) Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,

Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε. 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σ. Ε. Π. 

γ) Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ

• Σώμα των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε.
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Έργο του Συμβούλου Εκπαίδευσης

• Η παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών, των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

• Η επιμόρφωση, η ανάπτυξη καινοτόμων 
πρωτοβουλιών στον χώρο της εκπαίδευσης.

• Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

• Ο συλλογικός προγραμματισμός και 
αυτοαξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας 
και των δομών υποστήριξης. 

• Η παιδαγωγική ευθύνη σχολικών μονάδων και Ε.Κ. 8



Ενδοσχολικοί Συντονιστές

• Η υποστήριξη και ο συντονισμός των εκπαιδευτικών ανά 
ομάδες ειδικοτήτων ή ανά ομάδες τάξεων διδασκαλίας. 

• Ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης. 

• Η οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και η ανταλλαγή 
καλών επαγγελματικών πρακτικών. 

• Η εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων 
διδασκαλίας και η αξιολόγησή τους 

• Ο προγραμματισμός των διαδικασιών αξιολόγησης των 
μαθητών. 9



Παιδαγωγικός σύμβουλος –
μέντορας στη σχολική μονάδα

• Για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ένταξης στη 
σχολική μονάδα 

νεοδιοριζόμενου ή 

πρόσφατα τοποθετημένου στη σχολική μονάδα       

μόνιμου ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπ/κού

με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη 

ορίζεται από τη Δ/νση του σχολείου ο παιδαγωγικός 
σύμβουλός - μέντοράς του.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1340/2002 -
Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002)

• Διδάσκουν στους μαθητές .

• Συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό 
δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας

• Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το 
μάθημά τους.

• Συνεργάζονται με τους μαθητές. 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου 
Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και 
στα σεμινάρια επιμόρφωσης. 

• Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου 
και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις 
αποφάσεις, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα 
βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες 
του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη 
συλλογική λειτουργία του.
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών 
τους .

• Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα

• Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των 
μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και 
συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν 
κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να 
αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 13



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες 
ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για 
να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που 
συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε εκπαιδευτικό 
καθορίζονται με πράξη του Διευθυντή του 
σχολείου.

• Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

• Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της 
διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν 
τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το 
ημερήσιο δελτίο απουσιών.

• Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του 
σχολείου όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια 
όργανα.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

• Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) 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. 16



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

• Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο 
Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του. 

• O 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.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

• Ο Σ. Δ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι 
αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα 
μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

• Οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία 
τάσσεται ο πρόεδρος. 

• Στις συνεδριάσεις του Σ. Δ. παίρνουν μέρος, σε 
ορισμένες περιπτώσεις και με δικαίωμα λόγου, 
εκπρόσωποι των μαθητών. 18



ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο/Η  Διευθυντής/ντρια

• είναι διοικητικός/κή αλλά και επιστημονικός 
παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο της σχολικής 
μονάδας.

• συνεργάζεται με τα Στελέχη της Εκπ/σης, τους/τις 
εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους 
γονείς για την από κοινού επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων. 
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο/Η  Διευθυντής/ντρια

• ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες 
συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, 
υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιη-
μένων πολιτών.

• Ο/Η Υποδιευθυντής/ντρια αναπληρώνει τον 
Διευθυντή/ντρια σε όλες τις λειτουργίες του και 
βοηθά στο καθημερινό έργο. 
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Ν. 4823/2021: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΟΛΟΥ Δ/ΝΤΗ

• Θέσπιση υποστηρικτικών οργάνων 

1. Ενδοσχολικοί Συντονιστές

2. Μέντορες

3. Υποδιευθυντές (επιλογή μετά από εισήγηση 
δ/ντη)

• Υποχρεωτική διοργάνωση ετήσιων επιμορφώσεων

• Αξιολογητής των εκπαιδευτικών του σχολείου –
Παρατηρήσεις μαθημάτων.
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Ν. 4823/2021: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΟΛΟΥ Δ/ΝΤΗ

• Δυνατότητα αξιοποίησης σχολικών εγκαταστάσεων 
(εκτός σχολικού ωραρίου)

• Δυνατότητα εξασφάλισης επιπλέον πόρων μέσα 
από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και αυκολότερη
αποδοχή δωρεών και χορηγιών.
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Ν. 4823/2021: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΟΛΟΥ Δ/ΝΤΗ

• Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων 
των άρθρων 47 και 47Α  του ν. 4547/2018 από τον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας

• … ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, 
όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις 
ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου 
διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από 
τον σύλλογο ….
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Ν. 4823/2021: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΟΛΟΥ Δ/ΝΤΗ

• Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή 
του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή τις 
προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας 
των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.

• Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή αποφασίζει την ανάθεση. 

• Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης την 
απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής
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Ν. 4823/2021: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΟΛΟΥ Δ/ΝΤΗ

• Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας δύναται να 
αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη 
σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, 
υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την 
εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών.

• Ο Διευθυντής αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την 
εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του 
διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου.
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