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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η παρούσα εργασία διερεύνησε και αξιολόγησε το πλαίσιο λειτουργίας των 

πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της 

καθημερινότητας αυτών. Ασχολήθηκε με την οργάνωση και τη διοίκηση του 

συγκεκριμένου τύπου σχολείου, σε επίπεδο νομοθετικού πλαισίου, αλλά και 

περιγραφής της λειτουργίας τους, μέσα από την αναλυτική παρουσίαση στοιχείων 

που καλύπτουν ένα πλήρες σχολικό έτος. 

Αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό, τα οποία 

απαρτίζονται από πέντε επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο 

γίνονται οι απαραίτητες προσεγγίσεις των βασικών εννοιών που θα 

χρησιμοποιηθούν σε ζητήματα αξιολόγησης, οργάνωσης και διοίκησης, ενώ στο 

τρίτο παρουσιάζεται το βασικό νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών 

Σχολείων, με έμφαση στις πολυθέσιες σχολικές μονάδες.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, χρησιμοποιώντας τα μεθοδολογικά εργαλεία 

της «Μελέτης Περίπτωσης» και της «Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου», 

περιγράφονται ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας αυτών των σχολείων, 

παρουσιάζονται θέματα που αποτελούν «σημεία τριβής» ανάμεσα στους 

συντελεστές της εκπαίδευσης, καθώς και ελλείψεις του νομοθετικού πλαισίου. 

Συγχρόνως, για λόγους αμεσότητας, κατατίθενται προτάσεις για την επίλυση 

αυτών των ζητημάτων. 

Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, περιλαμβάνει τη γενική αξιολόγηση της 

οργάνωσης και διοίκησης των πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων, γίνεται 

συζήτηση και αποτυπώνονται οι τελικές διαπιστώσεις. 

Λέξεις κλειδιά: Δημοτικό Σχολείο, Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, 

Οργάνωση σχολείου, Διοίκηση σχολείου  

 

Abstract 
 

This essay has explored and evaluated the operational framework for the primary 

schools with a multiplicity of teaching posts, emphasizing on issues of their 

everyday operation. It has dealt with the organization and administration of the 

specific educational institute on a legislative framework level, as well as with the 

description of its operation, through the analytical data presentation for a whole 

school year. 
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It consists of two general parts, the theoretical one and the empirical one, which 

comprise five individual chapters. In the first and second chapters we have the 

necessary concept approaches for the basic concepts employed on issues of 

evaluation, organization and administration, whereas in the third chapter we have 

the basic legislative framework for the operation of primary schools, the emphasis 

being on the school facilities with a multiplicity of teaching posts. 

In the following chapter, issues of the daily operation of these schools are 

described, along with the presentation of controversial issues amongst the agents 

of education, as well as the shortcomings of the legislative framework, with the 

use of the methodological tools of “Case Study” and “Qualitative Content 

Analysis”. Simultaneously, for immediacy reasons, there are suggestions made for 

the settlement of these issues. 

The fifth and final chapter includes the general evaluation of the organization and 

administration of the schools with a multiplicity of teaching posts followed by a 

discussion and the final ascertainments are made. 

Key words: Primary School, Evaluation of the educational work, School  

Organization, School  Administration. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Διανύουμε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα και εκείνο που 

διαπιστώνουμε είναι ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν να αντιμετωπίσουν τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία τους. Τα χαρακτηριστικά του 

κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος μεταβάλλονται ταχύτατα, στοιχείο που 

απαιτεί την ανάλογη προσαρμογή και από την εκπαίδευση. 

Ο προηγούμενος αιώνας χαρακτηρίστηκε από την πολύπλευρη συζήτηση 

για τα θέματα της εκπαίδευσης, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες του οδήγησε το 

σχολείο σε μια κεντρική αντίληψη ότι πρέπει να προσαρμοστεί στην ανάγκη της 

μετάδοσης γνώσης και στη στήριξη του παιδιού, προκειμένου να αναπτύξει τις 

δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν, αργότερα, να γίνει ένα δημιουργικό 

μέλος της κοινωνίας. 

Αν και ο χρόνος που μας χωρίζει από τότε είναι μόλις είκοσι με τριάντα 

χρόνια, οι εξελίξεις στο παγκόσμιο περιβάλλον είναι ταχύτατες. Τεράστιες 

μετακινήσεις πληθυσμών, έντονα αυξανόμενος θρησκευτικός φανατισμός και 

κοινωνικός ρατσισμός, αστάθεια στο οικονομικό περιβάλλον κ.λπ. δημιουργούν 

συνθήκες μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Πρόκειται για μια κοινωνία 

που αφήνει τα παραδοσιακά της χαρακτηριστικά με τα στοιχεία συνοχής που την 

γνωρίζαμε, γίνεται πολυπολιτισμική, κοινωνικά πολυσύνθετη, απρόβλεπτη στην 

εξέλιξη της.  

Παράλληλα με τη μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών παρατηρείται 

έντονη μεταβολή και των προσωπικών χαρακτηριστικών των μελών της κάθε 

κοινωνίας. Ο σημερινός πολίτης δεν εμφανίζεται πρόθυμος να θυσιάσει στο βωμό 

των κοινωνικών απαιτήσεων και προσδοκιών την προσωπική του ελευθερία. 

Σήμερα μοιάζει να είναι πολύ μακριά το 1963, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος του 

Βιετνάμ και μαζί του το τεράστιο, παγκόσμιο φιλειρηνικό κίνημα, καθώς επίσης 

το 1968 και το 1973, με το καταλυτικό ξέσπασμα του φοιτητικού κινήματος στη 

Γαλλία και στην Ελλάδα. Κι ακόμη περισσότερο, τι άραγε θυμίζει τα κινήματα 

της αμφισβήτησης των δεκαετιών του 1960 και του 1970;  

Προβάλλει πλέον επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής της εκπαίδευσης στα 

νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στη σημερινή εποχή και, μαζί της, η 

οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, που είναι αναπόσπαστα τμήματα αυτής, 

θέλει ανάλογο επαναπροσδιορισμό. Είναι καιρός να αφήσουμε πίσω το παρελθόν 

και την κεντρική διαπίστωση ότι η διοικητική ιεραρχία της Πρωτοβάθμιας και 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας έχει τη μορφή πυραμίδας, που 

υπακούει στις αρχές και τους κανόνες του γραφειοκρατικού, συγκεντρωτικού 

συστήματος και να προχωρήσουμε στη νέα εποχή. 

Με την παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το 

οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας ενός τμήματος των σχολείων της 

χώρας, των πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων, και, αφού μελετήσουμε τον τρόπο 

που λειτουργούν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να αξιολογήσουμε όλα τα 

παραπάνω και να εξαγάγουμε τα ανάλογα συμπεράσματα, δίνοντας τη 

δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης.  

Η σχετική διερεύνηση θα χρησιμοποιήσει το μεθοδολογικό εργαλείο της 

«Μελέτης Περίπτωσης», που αφορά το πολυθέσιο Δημοτικό Σχολείο με 

ειδικότερη αναφορά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου και επικουρικά της 

«Ανάλυσης Περιεχομένου», η οποία έχει σημείο αναφοράς σε όλα τα κείμενα της 

σχολικής νομοθεσίας, που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος της έρευνάς μας.  

Ειδικότερα, η παρουσίαση του θεωρητικού μέρους θα στηριχτεί σε 

βιβλιογραφικά δεδομένα, ενώ το εμπειρικό μέρος θα βασιστεί κυρίως σε 

προσωπική περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων της 

καθημερινότητας στην Οργάνωση, Διοίκηση και Λειτουργία του Δημοτικού 

Σχολείου, αντλώντας στοιχεία από την εμπειρία του γράφοντος, ο οποίος είναι 

εκπαιδευτικός της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με είκοσι εννέα (29) έτη 

υπηρεσίας, από τα οποία τα είκοσι δύο (22) εργάζεται σε θέσεις ευθύνης της 

διοίκησης (Προϊστάμενος Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντής 

πολυθέσιων σχολικών μονάδων, Προϊστάμενος ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων 

και Αιρετός ΠΥΣΠΕ), ενώ τα τελευταία δέκα (10) σχολικά έτη είναι Διευθυντής 

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 

παρουσίαση και μελέτη σημαντικών ζητημάτων που εμφανίζονται στην 

καθημερινή λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, τα οποία χρήζουν προσοχής, 

καθώς σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν «σημεία τριβής» ή και ρήξης, με 

απρόβλεπτες συνέπειες για τη λειτουργία του κάθε σχολείου.  

Έτσι, η έρευνα διαρθρώνεται σε δύο (2) μέρη, το Θεωρητικό και το 

Εμπειρικό και συνολικά σε πέντε (5) κεφάλαια. Το θεωρητικό μέρος 

περιλαμβάνει τα τρία (3) πρώτα κεφάλαια και το εμπειρικό μέρος τα δύο (2) 

επόμενα. Αναλυτικά: 
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Στο Πρώτο Κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια της Αξιολόγησης και 

επικεντρώνουμε την ανάλυσή μας στη σημασία της για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, τους σκοπούς, τα αντικείμενα, τους φορείς, τα κριτήρια και 

τη σχετική μεθοδολογία κατά την εφαρμογή της. 

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αναφερόμαστε στην έννοια της Διοίκησης της 

εκπαίδευσης και εξειδικεύουμε στις πέντε λειτουργίες της, δηλαδή τον 

Προγραμματισμό, τη Λήψη των Αποφάσεων, την Οργάνωση, τη Διεύθυνση και 

τον Έλεγχο. Επιπλέον αυτών προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά της 

αποτελεσματικής διοίκησης και οριοθετούμε το ελληνικό μοντέλο διοίκησης της 

εκπαίδευσης. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο κάνουμε εκτενέστατη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων, όπως ισχύει σήμερα, επικεντρώνοντας την 

προσοχή μας στα πολυθέσια σχολεία. Είναι γεγονός πως το νομοθετικό πλαίσιο 

λειτουργίας των σχολείων είναι ιδιαίτερα ευρύ. Στη σχετική βιβλιογραφία 

συναντάμε αρκετά συγγράμματα, που «ειδικεύονται» σε ζητήματα παρουσίασης 

και ανάλυσης του σχετικού πλαισίου, τα οποία ξεπερνούν τις εφτακόσιες (700) 

σελίδες. Για το λόγο αυτό περιοριστήκαμε στα βασικότερα νομοθετήματα που 

αφορούν το θέμα και κυρίως σε αυτά που άπτονται των όσων παρουσιάζονται στο 

επόμενο κεφάλαιο. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο, το οποίο αφορά το εμπειρικό μέρος, αναφερόμαστε 

σε απτά, καθημερινά δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα της λειτουργίας ενός 

πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου, σε χρονικό ορίζοντα ενός σχολικού έτους. 

Συγχρόνως, για λόγους αμεσότερης, κατά την άποψή μας, παρουσίασης των 

σχετικών διαπιστώσεων καταγράφουμε σχετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση 

των δυσλειτουργιών που εντοπίζονται κατά περίπτωση, κάτι που (ίσως) θα 

μπορούσε να και ενταχθεί στο επόμενο κεφάλαιο. Το μοντέλο παρουσίασης και 

ανάλυσης ακολουθεί τη χρονική ροή του σχολικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η 

Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. 

Τέλος, το Πέμπτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση της οργάνωσης 

και διοίκησης των Δημοτικών Σχολείων, με έμφαση στα πολυθέσια Δημοτικά 

Σχολεία, γίνεται γενική συζήτηση και αποτυπώνονται οι τελικές διαπιστώσεις. 

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον 

επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Κωνσταντίνου Χαράλαμπο, Καθηγητή του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
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για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει σε όλα τα χρόνια της επιστημονικής μας 

σχέσης, δηλαδή στο πρόγραμμα της «Εξομοίωσης», στο «Διδασκαλείο» και στο 

«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα», στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε η παρούσα 

εργασία. Επιπλέον αυτού, θέλω να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το 

συγκεκριμένο θέμα που μου εμπιστεύτηκε, το οποίο αποτελεί για μένα υπόθεση 

μακράς υπηρεσιακής ενασχόλησης, αλλά και για την ουσιαστική, επιστημονική 

και ανθρώπινη, στήριξη που μου παρείχε, ώστε να φθάσω στο σημερινό σημείο 

ολοκλήρωσης της διπλωματικής μου εργασίας. 

Θερμές ευχαριστίες ανήκουν ασφαλώς και στους δύο συνεπιβλέποντες 

καθηγητές μου, δηλαδή στον κ. Μπάκα Θωμά, Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και την κ. 

Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι, με τις υποδείξεις 

και τις ουσιαστικές παρεμβάσεις τους, συνέβαλαν καθοριστικά στην τελική 

μορφή της εργασίας μου. Επιπλέον, ότι στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου 

σπουδών, είχα την ιδιαίτερη τύχη να παρακολουθήσω τις διαλέξεις του κ. Μπάκα 

και της κ. Νικολάου και οφείλω να ομολογήσω ότι αποκόμισα πολύ χρήσιμα 

επιστημονικά εφόδια για τη συνέχιση του εκπαιδευτικού μου έργου. 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή θα μου επιτραπούν τρεις καθαρά προσωπικές 

αναφορές. Αφιέρωσα τη Διπλωματική μου Εργασία στη σύζυγό μου, Ελένη, 

καθώς με την αμέριστη ηθική της συμπαράσταση ολοκληρώνεται η διετής 

προσπάθεια που «μαζί» κάναμε, καθώς και στα παιδιά μου, Λάμπρο και 

Αλεξάνδρα, φοιτητές σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για να έχουν πάντα στο 

νου τους, ότι η υπόθεση της μάθησης αποτελεί «δια βίου» επιλογή.  

Εσκεμμένα, άφησα τελευταίους τους γονείς μου, Λάμπρο και Αλίκη, στους 

οποίους οφείλω τα μέγιστα. Ειδικά, όμως, στον πατέρα μου, σήμερα συνταξιούχο 

δάσκαλο, καταξιωμένο διοικητικό στέλεχος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην Αιτωλοακαρνανία, οφείλω την ενασχόλησή μου, σ’ αυτό το βαθμό, με τη 

διοίκηση της εκπαίδευσης. Είναι ο άνθρωπος που από την πρώτη ημέρα του 

διορισμού μου ως αναπληρωτή δασκάλου με καθοδήγησε, με τον καλύτερο 

τρόπο, στα μονοπάτια της «αποτελεσματικής διοίκησης».  

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνω πως στην παρούσα εργασία, για λόγους 

συντομίας, γίνεται χρήση του αρσενικού γένους. Όμως, σε επιμέρους και 

εξειδικευμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το θηλυκό γένος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

1.1 Η αξιολόγηση ως έννοια και αντίληψη 
 

Η αξιολόγηση από τη φύση της αποτελεί αναπόσπαστη διαδικασία κάθε 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Καθετί που κάνουμε αξιολογείται, είτε από εμάς 

τους ίδιους, είτε από τους γύρω μας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση και την 

εξέλιξή του. «Σε ευρύ επίπεδο θα υποστηρίζαμε ότι δεν υπάρχει τομέας της 

ανθρώπινης δραστηριότητας από τον οποίο να απουσιάζει η διαδικασία της 

αξιολόγησης είτε σε επίσημη (τυπική) είτε σε ανεπίσημη (άτυπη) μορφή. Κάθε 

ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε αυτή αποτελεί μια κοινή προσπάθεια από την 

καθημερινή ζωή είτε αυτή παίρνει οργανωμένη και συστηματική μορφή, ενέχει το 

στοιχείο της αξιολόγησης, η οποία μπορεί να αποτελεί μια απλή κριτική (κρίση) ή 

να ακολουθεί τη μεθοδολογικά τυπική διαδικασία της αποτίμησης-έκβασης του 

αποτελέσματος. Με την έννοια αυτή, η αξιολόγηση, ως ένα αυτονόητο και εκ των 

πραγμάτων επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο που συνδέεται με την αποτίμηση 

μιας οποιοσδήποτε ατομικής ή συλλογικής δραστηριότητας καθώς και του 

αποτελέσματός της, αποτελεί το τελευταίο στάδιο κάθε οργανωμένης και συ-

στηματικής διαδικασίας, την οποία χαρακτηρίζει πρωταρχικά ο σχεδιασμός-

προγραμματισμός και στη συνέχεια η υλοποίηση-εφαρμογή του.» (Κωνσταντίνου, 

X., 2007, σ. 13).  

Ο όρος «αξιολόγηση» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες 

Πολιτείες της Αμερικής το 1930, με σκοπό την επισήμανση πρακτικών μέσα σε 

μορφωτικές ενέργειες που απευθύνονταν σε ενήλικες, ενώ στην Ευρώπη έκανε 

την εμφάνισή του και άρχισε να χρησιμοποιείται με τη σημερινή επιστημονική 

του έννοια, στις αρχές του 1970 (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε., 2009, σ. 15). Η 

ετυμολογική προέλευση της λέξης παραπέμπει στην εκτίμηση ή στον 

προσδιορισμό της αξίας σε «κάτι», χωρίς όμως η αξία να αντιμετωπίζεται με την 

έννοια της υλικής της διάστασης. Αυτό το «κάτι» μπορεί να είναι πρόσωπα, 

πράγματα, θεσμοί, συστήματα, κλπ (Ρέλλος, Ν., 2006, σ. 54). 

Σε σχέση με τον ορισμό της έννοιας της αξιολόγησης, οι μελετητές 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Στη διεθνή βιβλιογραφία βρίσκουμε αρκετούς 

όρους, που εμπεριέχουν την έννοια της αξιολόγησης, όπως «evaluation», 
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«assessment», «measurement», «appraisal», χωρίς αυτοί να είναι συνώνυμοι 

(Keeves, J.P., 1997). Στην ελληνική γλώσσα συναντάμε τους όρους «εκτίμηση», 

«αποτίμηση», «μέτρηση», «βαθμολογία», «εξετάσεις» κ.λπ. (Κασσωτάκης, Μ. & 

Φλουρής, Γ., 2005, σ. 455). Ειδικά με τον όρο «μέτρηση» συνήθως εκφράζουμε 

ποσοτικά ένα μέγεθος ή τη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων χαρακτηριστικών, 

πραγμάτων, ατόμων ή καταστάσεων που μπορούν να παρατηρηθούν 

αντικειμενικά και θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν αυτό που επιθυμούμε να 

μετρήσουμε (Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ., 2005, σ. 457). Ειδικότερα, στον 

τομέα των Επιστημών της Αγωγής και στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, με 

τον όρο μέτρηση εννοούμε: «την απόδοση στα αντικείμενα, στα πράγματα και στα 

πρόσωπα αριθμητικών τιμών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι σχέσεις που υπάρχουν 

ανάμεσα στις τιμές αυτές να αντιστοιχούν στις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ 

εκείνων, στα οποία αποδίδονται» (Κασσωτάκης, Μ. Ι., 2003, σ. 19). 

Όπως διαπιστώνεται, η αξιολόγηση και η μέτρηση είναι βέβαια 

αλληλένδετες έννοιες, αλλά όχι ταυτόσημες, καθώς η πρώτη εμπεριέχει το 

στοιχείο της προσωπικής κρίσης, ενώ η δεύτερη υλοποιείται με μεγάλη ακρίβεια 

(Ρέλλος, Ν., 2006, σ. 57). Η μέτρηση, κατά κύριο λόγο, προηγείται της 

αξιολόγησης, ενώ υποστηρίζεται ότι η αξιολόγηση είναι η ποιοτική έκφραση των 

συγκρίσεων των αποτελεσμάτων των μετρήσεων (Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, 

Γ., 2005, σ. 457). Σε κάποιες περιπτώσεις, αντί του όρου «μέτρηση», γίνεται 

χρήση του όρου «εκτίμηση», όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις αναφοράς σε 

κοινωνικές σχέσεις, προσωπικά βιώματα κ.λπ., καθώς τα φαινόμενα αυτά είναι 

αδύνατο να μετρηθούν με απόλυτο τρόπο (π.χ. μέσα μαθηματικού τύπου), αλλά 

μόνο με μια περιγραφική εκτίμηση (Κασσωτάκης, Μ. Ι., 2003, σ. 21). 

Γενικά, η αξιολόγηση μπορεί να εκληφθεί ως ο καθορισμός της αξίας ενός 

προσώπου, πράγματος, ενέργειας και κατάστασης ή η απόδοση μιας ιδιότητας, ως 

προϊόν σύγκρισης, με κάτι άλλο, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (Κασσωτάκης, 

Μ., 1989). Σύμφωνα με τον OECD (ΟΟΣΑ) οι αξιολογήσεις είναι συστηματικές 

αναλύσεις των σπουδαιότερων πλευρών ενός οργανισμού με έμφαση στην 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα χρήσης τους. Ο κύριος 

σκοπός των αξιολογήσεων είναι να συμβάλλουν στη βελτίωση της λήψης 

αποφάσεων, στην κατανομή των πόρων και του επιπέδου υπευθυνότητας (OECD, 

1998). 
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Βέβαια, υπάρχουν στη βιβλιογραφία και μια σειρά επιπλέον προσεγγίσεις 

του όρου. Έτσι «αξιολόγηση είναι η διαδικασία της σχεδίασης, συλλογής και 

παροχής πληροφοριών οι οποίες αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την επιλογή 

μεταξύ εναλλακτικών λύσεων» (Stufflebeam et al, 1971, όπ. αναφ. στο: 

Δημητρόπουλος, Ε., 2010, σ. 25), (Φασούλης, Κ., 2001), (Παλαιοκρασάς, Σ., et 

al, 1997). Την παραπάνω άποψη συμπληρώνει ο Καψάλης, ο οποίος τονίζει ότι η 

αξιολόγηση είναι «μία διαδικασία κατά την οποία αποδίδουμε μία αξία σε κάτι 

σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούμε. Η αξιολόγηση 

προϋποθέτει τη μέτρηση, κατά την οποία καθορίζεται το ποσοτικό μέγεθος ενός 

πράγματος με βάση μια δεδομένη μονάδα μέτρησης. Από την πλευρά της η μέτρηση 

προϋποθέτει την εξέταση, τη συλλογή δηλαδή στοιχείων στα οποία θα στηριχτεί η 

μέτρηση και καταλήγει στην έκφραση του αποτελέσματος» (Καψάλης, Α., 1998).  

Η συγκεκριμένη θεώρηση συνδέει απόλυτα την έννοια της αξιολόγησης με 

αυτή της μέτρησης, σε μια σχέση αλληλεπίδρασης, εφόσον η μέτρηση γίνεται με 

κάποιο σκοπό αξιολόγησης και η αξιολόγηση κάποιου σκοπού απαιτεί ανάλογη 

κλίμακα μέτρησης (Καψάλης, Α.–Χανιωτάκης, Ν., 2011). Ακόμη ο Πασιαρδής 

αναφέρει πως: «αξιολόγηση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία η εκπαιδευτική 

ηγεσία λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τη βοηθήσουν στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με αλλαγές στην κατάσταση του προσωπικού, όπως 

μισθολογική ή βαθμολογική αναβάθμιση και προαγωγή» (Πασιαρδής, Π., 1996, σ. 

9)  

Προσπαθώντας να συνοψίσουμε τις παραπάνω προσεγγίσεις, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι η «αξιολόγηση» «αποβλέπει να προσδιορίσει, όσο πιο 

συστηματικά, έγκυρα, αξιόπιστα και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, τη 

λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας 

σε σχέση με τους στόχους της αλλά και με συγκεκριμένα κριτήρια και συγκεκριμένη 

μεθοδολογία» (Κωνσταντίνου, X., 2007, σσ. 37-51), ώστε «να διαπιστωθεί ο 

βαθμός επίτευξης του αρχικά σχεδιασμένου στόχου και βεβαίως των παραμέτρων 

που παρεμπόδισαν την επίτευξή του και στη συνέχεια να ληφθούν τα απαραίτητα 

μέτρα για την ανατροφοδότηση και συνεπώς τη βελτίωση της αξιολογούμενης 

δραστηριότητας» (Κωνσταντίνου, Χ., ό.π). 

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς εξελίξεις είναι ραγδαίες. Το παγκόσμιο 

κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον κυριαρχείται από τους νόμους της αγοράς, με 

αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας. Οι όροι «ανταγωνισμός», 
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«ποιότητα» και «αποτελεσματικότητα», είναι ιδιαίτερα συνηθισμένοι και ο 

τρόπος, με τον οποίο αυτοί θα επιτευχθούν, είναι αποδεκτό πως περνάει μέσα από 

την αξιολόγηση σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της οποίας είναι και η Ελλάδα, 

υποστηρίζεται η αναγκαιότητα της αξιολόγησης, ως μιας συστηματικής 

διαδικασίας, με στόχους, αυστηρό σχεδιασμό, προσδιορισμένες τεχνικές και 

αποτελέσματα, που μπορούν να αναπαραχθούν από τον οποιοδήποτε αξιολογητή 

που χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους και δεδομένα. Η αξιολόγηση οφείλει να 

προσαρμόζεται στις τρέχουσες ανάγκες, ενώ πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ευρύτερες πολιτικές συγκυρίες, αλλά και τους διαθέσιμους πόρους, να απαντά με 

σαφήνεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στα ερωτήματα που τίθενται, 

παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες στα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων 

(Παμουκτσόγλου, Α., 2003).  

1.2 Η σημασία της αξιολόγησης στην εκπαίδευση 
 
Καθώς η αξιολόγηση αφορά διάφορες συλλογικές ανθρώπινες 

δραστηριότητες, δεν θα μπορούσε να μην αντιπροσωπεύει και μιας μεγάλης 

εμβέλειας κοινωνική προσπάθεια, όπως είναι η λειτουργία και η οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Κωνσταντίνου, X., 2007). Σε όλες τις εξελιγμένες 

χώρες, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης, 

αναπτύχθηκαν κάποιες μορφές αξιολόγησης. Αρχικά εμφανίστηκε αποκλειστικά 

και μόνο μέσα στο σχολείο με κύριο αντικείμενο την αξιολόγηση των μαθητών. 

Είχε ως στόχο της να αποτυπώσει την ποσότητα των γνώσεων που αποκτώνται 

από τους μαθητές στη σχολική μονάδα, κάτι που ακόμη και σήμερα εξακολουθεί 

να μη θεωρείται οριστικά αντικειμενικό, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει 

επιτευχθεί (Κατσαρού, Ε. & Δεδούλη, Μ., 2008). 

Ήταν φυσικό επακόλουθο την αξιολόγηση των μαθητών να ακολουθήσουν 

οι εκπαιδευτικοί, ως οι βασικοί συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και 

οπωσδήποτε, γενικότερα η εκπαίδευση. Έτσι σήμερα μιλάμε για την 

«εκπαιδευτική αξιολόγηση», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης, 

περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές της, καθώς εκτείνεται στην αξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του και 

στην αξιολόγηση του μαθητή (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε., 2009, σ. 21).  

Στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών η επιστημονική κοινότητα έχει 

αναπτύξει ιδιαίτερη «συζήτηση» αναφορικά με την έννοια της εκπαιδευτικής 
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αξιολόγησης. Έχουν διατυπωθεί πλήθος απόψεων σε σχέση με τους τομείς του 

έργου που απευθύνεται και το περιεχόμενό της.  

Έτσι κατά τον Μπουζάκη, «η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι το σύνολο των 

οργανωμένων και συστηματικών διαδικασιών που στοχεύουν στην αποτίμηση και 

τον προσδιορισμό της πορείας των αποτελεσμάτων όλων των παραγόντων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, βιβλίων, προγραμμάτων, μεθόδων, υποδομής, μαθητών 

και εκπαιδευτικών» (Μπουζάκης, Σ., 1998), ενώ, σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο, 

ως εκπαιδευτική αξιολόγηση θεωρείται «η συστηματική και οργανωμένη 

διαδικασία κατά την οποία διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα, πλαίσια ή 

αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού εκτιμούνται με βάση 

προκαθορισμένα κριτήρια και μέσα και προκαθορισμένους σκοπούς» 

(Δημητρόπουλος, Ε., 2010, σ. 30).  

Σύμφωνα με τους Worthen & Sanders «εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι η 

προσπάθεια για συλλογή πληροφοριών, που θα χρησιμεύσουν στην κρίση της αξίας 

ενός προγράμματος, μιας διαδικασίας, ενός προϊόντος, ενός αποτελέσματος, ενός 

σκοπού ή της πιθανής χρησιμότητας κάποιων εναλλακτικών λύσεων, που 

σχεδιάστηκαν για την υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών» (Worthen B.R. & 

Sanders J.R., 1973), ενώ ο Tuckman την ορίζει ως την «εργασία όπου τα μέρη, οι 

διαδικασίες ή τα αποτελέσματα ενός προγράμματος εξετάζονται για να 

διαπιστώσουμε αν είναι ικανοποιητικά, ειδικά σε αναφορά με τους σκοπούς του 

προγράμματος που θέσαμε, τις προσδοκίες μας ή τα πρότυπά μας» (Tuckman, 

B.W., 1975, όπ, αναφ. στο Δημητρόπουλος, Ε., 2010) 

Έτσι βασικός στόχος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι η γνώση του 

επιτελούμενου έργου στο εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά, αλλά και σε κάθε 

σχολική μονάδα ειδικά, με στόχο τη βελτίωση ή και την αλλαγή του 

εκπαιδευτικού συστήματος, όταν είναι αναγκαίο (Καψάλης, Α.–Χανιωτάκης, Ν., 

2011). Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος «η αξιολόγηση της 

εκπαίδευσης πρέπει:  

 Να συμβάλλει στη διεύρυνση της γνώσης για το επιτελούμενο σε κάθε 

εκπαιδευτική μονάδα έργο. 

 Να προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων και να ενθαρρύνει τις 

πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

 Να υποστηρίζει τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.  
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 Να λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών 

και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος» (Σολομών, Ι., 1999, σ. 15). 

Συμπερασματικά η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο τμήμα μιας 

συστηματικής και οργανωμένης διαδικασίας, με συγκεκριμένα και σαφή 

κριτήρια, που σκοπό έχει να καθορίσει την αξία ενός προσώπου, ενός έργου ή 

μιας εργασίας. Εκφράζει, δηλαδή, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα της 

σύγκρισης των μετρήσεων, είτε μεταξύ τους, είτε προς κάποιο υπόδειγμα 

αναφοράς. Κατά συνέπεια και η εκπαιδευτική αξιολόγηση, ως μία σύνθετη 

εκπαιδευτική διαδικασία, έχει ως αντικείμενό της το σύνολο του εκπαιδευτικού 

έργου, το οποίο αναφέρεται σε όλους τους συντελεστές της εκπαίδευσης 

(έμψυχους και μη). Πρόκειται δηλαδή, για μια διαδικασία με συγκεκριμένο και 

δεοντολογικό περιεχόμενο (ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008, σ. 393, 

Κωνσταντίνου, Χ., 2007, Δημητρόπουλος, Ε., 2010). 

1.3 Το εκπαιδευτικό έργο και η αξιολόγησή του 
 
Η χρήση του όρου «εκπαιδευτικό έργο» εμφανίστηκε στη χώρα μας μετά 

την κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή το 1982, με την ψήφιση του Νόμου 

1566/1985. Σκοπός της πολιτείας ήταν να εφαρμοστεί και πάλι η αξιολόγηση, 

επαναπροσδιορίζοντας όμως την έννοιά της, με στόχο να νομιμοποιηθεί η 

διαδικασία της, αποφορτιζόμενη σημασιολογικά από την ελεγκτική της διάσταση 

(ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008, σ. 392). 

Είναι γεγονός πως η περίοδος των Επιθεωρητών έχει αφήσει μελανά τα 

σημάδια της στον εκπαιδευτικό κόσμο. «Οι επιθεωρητές καθόριζαν σε σημαντικό 

βαθμό με την «έκθεση» τους την υπηρεσιακή σταδιοδρομία και την μισθολογική 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αλλά η έκθεση τους βασιζόταν στις αμφιβόλου κύρους 

εντυπώσεις που σχημάτιζαν από μια δίωρη, το πολύ, παρακολούθηση μαθημάτων 

του ελεγχόμενου», καθώς εφάρμοζαν ένα είδος ατομικής αξιολόγησης σε έξι 

τομείς που ήταν ο επιστημονικός, ο διδακτικός, ο διοικητικός, η ευσυνειδησία, η 

συμπεριφορά και η προσωπική δράση. Το εξαγόμενο αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης αποτυπώνονταν αριθμητικά, με αποτέλεσμα ο επιθεωρητής να είναι 

ο απόλυτος κριτής του έργου, του ήθους ή της εμφάνισης του εκπαιδευτικού, 

καθώς και, σε κάποιες περιπτώσεις, και των πολιτικών του φρονημάτων 

(Ανδρέου, Α., 1992, σ. 11).  

Η επιστημονική κοινότητα έχει δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην 

εννοιολογική προσέγγιση του όρου, με στόχο την απόλυτη αποσαφήνισή του. 
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Έτσι ο Γκότοβος,το 1986, όταν η επιστημονική συζήτηση βρίσκονταν ακόμη σε 

αρχικό στάδιο, έθετε το ερώτημα αν με τον όρο «εκπαιδευτικό έργο» εννοούμε το 

αποτέλεσμα της δράσης του εκπαιδευτικού ή την ίδια του τη δράση που 

εκδηλώνεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης, δίνοντας, όμως, ο 

ίδιος ιδιαίτερο βάρος στη δεύτερη θεώρηση (Γκότοβος, Α., 1986). 

Ο Κασσωτάκης, προσεγγίζει το «εκπαιδευτικό έργο», ως «το σύνολο των 

ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε μια χώρα κατά τρόπο 

οργανωμένο και συστηματικό, οι οποίες στοχεύουν στην υλοποίηση των 

καθιερωμένων σκοπών της εκπαίδευσης και διαλαμβάνει όλα τα προϊόντα του 

εκπαιδευτικού συστήματος» (Κασσωτάκης, Μ., 1992, σ. 46). Επεκτείνει δε την 

άποψή του υποστηρίζοντας ότι: «το εκπαιδευτικό έργο υπερβαίνει, κατά τη γνώμη 

μας, την προγραμματισμένη, σκόπιμη και συστηματική μετάδοση γνώσεων και 

εμπειριών από τον δάσκαλο στον μαθητή. Περιλαμβάνει και όλες εκείνες τις 

διεργασίες που προηγούνται της διδακτικής διαδικασίας, οι οποίες προσδιορίζουν 

τα πλαίσια, μέσα στα οποία αυτή θα πραγματοποιηθεί (εκπόνηση σχολικών 

προγραμμάτων και διδακτικών μέσων, καθορισμός του οργανωτικού και 

διοικητικού πλαισίου της εκπαίδευσης, μόρφωση εκπαιδευτικών κ.λπ.). 

Εμπερικλείει επίσης όλες τις αλληλεπιδράσεις που γίνονται στο ευρύτερο πλαίσιο 

της σχολικής ζωής μεταξύ των πρωταγωνιστών της όχι πάντα κατά τρόπο 

συστηματικό και προγραμματισμένο καθώς και τις παντός είδους εξωδιδακτικές 

ενέργειες όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης, οι οποίες 

επηρεάζουν την συνολική διαμόρφωση της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου 

ατόμου» (Κασσωτάκης, Μ., 1999, σ. 48) 

Ο Παπακωνσταντίνου, αντίστοιχα υποστηρίζει ότι το «εκπαιδευτικό έργο» 

είναι: «το προϊόν της λειτουργίας συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος ή 

οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενασχόλησης των εκπαιδευτικών και 

της εκπαίδευσης ως θεσμού» (Παπακωνσταντίνου, Π., 1993, σσ. 19-20), ενώ «ο 

Μπαλάσκας (1992) το ορίζει ως το σύνολο των ενεργειών που καταβάλλουν η 

πολιτεία, οι τοπικοί παράγοντες και όλοι οι εργαζόμενοι στη σχολική μονάδα, 

προκειμένου ν’ αναβαθμιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, όλοι 

οι εταίροι καθίστανται συνυπεύθυνοι για την παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου» 

(Μαντάς, Π., Ταβουλάρη, Σ. & Δαλαβίκας, Δ., 2009, σ. 196). 

Έτσι «ο όρος εκπαιδευτικό έργο έχει προσλάβει κατά καιρούς διάφορες 

σημασίες, ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία διερευνήθηκε το 
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περιεχόμενό του. Στην αρχική του χρήση δήλωνε το αποτέλεσμα λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας, με έμφαση κυρίως στη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού 

έργου του εκπαιδευτικού στη σχολική τάξη. Η σημασία αυτή δίνεται ακόμη και 

σήμερα, καθώς τις περισσότερες φορές ο όρος εκπαιδευτικό έργο εκλαμβάνεται ως 

το έργο του εκπαιδευτικού» (Κωνσταντίνου, Ι., 2015, σ. 20).  

Σύμφωνα και με τον Παπακωνσταντίνου (1993), το εκπαιδευτικό έργο 

μπορεί να θεωρηθεί ως έργο που επιτελείται σε τρία επάλληλα επίπεδα, ήτοι:  

 Στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, ως αποτέλεσμα συνολικά της 

λειτουργίας του, δηλαδή ως περιγραφή, σε επίπεδο μακροανάλυσης της 

θεσμικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

 Στο επίπεδο της σχολικής μονάδας ή ιδρύματος, ως αποτέλεσμα 

οργανωμένης και σχεδιασμένης δραστηριότητας, ως περιγραφή δηλαδή της 

δράσης στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου σχολείου.  

 Στο επίπεδο σχολικής τάξης, ως αποτέλεσμα συντονισμένης 

δραστηριότητας συγκεκριμένου εκπαιδευτικού, σε επίπεδο δηλαδή 

μικροανάλυσης ως προϊόν της εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης 

(ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008, σσ. 392-393). 

Από τον παραπάνω ορισμό συνάγεται ότι το εκπαιδευτικό έργο είναι το 

αποτέλεσμα της σύμπτωσης και του συντονισμού παραγόντων που, σε 

προσδιορισμένα χρονικά πλαίσια, εναρμονίζονται για τη θεσμική πραγμάτωση 

της εκπαιδευτικής πράξης. Το εκπαιδευτικό έργο επομένως αναφέρεται σε όλους 

τους παράγοντες που αφορούν στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

συστήματος, στη σχολική μονάδα και στο έργο του εκπαιδευτικού, καθώς αφορά 

συγχρόνως όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή τους 

έμψυχους, όπως: μαθητές, εκπαιδευτικοί, Διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι, 

διοικητικό και επικουρικό προσωπικό, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, 

εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ., αλλά και τους μη έμψυχους, όπως: 

εκπαιδευτική πολιτική, σκοποί, προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια, 

εκπαιδευτικό υλικό, νομοθεσία, υλικοτεχνική υποδομή, πόροι, μέσα, εξοπλισμός, 

σύστημα αξιολόγησης κ.λπ. (ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008, 

Κωνσταντίνου, Χ., 2007, Δημητρόπουλος, Ε., 2010). 

Παράλληλα με τον εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου «εκπαιδευτικό 

έργο» έχει τεθεί και το θέμα της αξιολόγησής του. Έτσι τα τελευταία τριάντα 

χρόνια το Υπουργείο Παιδείας έχει κατά καιρούς εμφανίσει διάφορα 
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νομοθετήματα σε σχέση με το θέμα. Το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θεσπίστηκε αυτές τις δεκαετίες, έχει ως εξής: 

 Ο Νόμος 1566/85, για τον εκσυγχρονισμό της «Δομής και λειτουργίας της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

καθιέρωσε επισήμως τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και όχι 

του εκπαιδευτικού. Ο νόμος εστιάζει στην αξιολόγηση του έργου των 

εκπαιδευτικών και προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος με το 

οποίο ορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, η διαδικασία, ο τύπος, ο 

χρόνος, το περιεχόμενο και τα όργανα της αξιολόγησης, τα δικαιώματα και 

οι εγγυήσεις υπέρ των αξιολογουμένων και κάθε άλλη αναγκαία για την 

αξιολόγηση αυτή λεπτομέρεια. Επίσης στο Κεφάλαιο Δ΄ που αφορά τη 

διοίκηση των σχολείων και ειδικότερα στο άρθρο 11, σχετικά με τα όργανα, 

την επιλογή, την τοποθέτηση, την υπηρεσιακή κατάσταση και τα 

καθήκοντα των Διευθυντών, ορίζει ότι οι Διευθυντές, οι Υποδιευθυντές και 

οι προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων μετέχουν στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 

προβλέψεις του συγκεκριμένου Νόμου ουσιαστικά παρέμειναν ανενεργές, 

καθώς ουδέποτε εκδόθηκαν Προεδρικά Διατάγματα (Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 

167 τ.Α΄/30-9-1985). 

 Ο Νόμος  2043/1992, περί «Εποπτείας και διοίκησης της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όριζε, με την παράγραφο 

6 του άρθρου 6, πως υπεύθυνοι της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι οι Διευθυντές, οι 

Υποδιευθυντές και οι προϊστάμενοι των σχολείων (Ν. 2043/1992, ΦΕΚ 79 

τ.Α΄/19-5-1992). 

 Το Προεδρικό Διάταγμα 320/1993, για την «Αξιολόγηση του έργου των 

εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ορίζει την έννοια και το σκοπό της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (άρθρο 1), όπως επίσης και τη 

διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας και εκπαιδευτικής περιφέρειας (άρθρο 2), του έργου του 

εκπαιδευτικού (άρθρο 3), του Διευθυντή του σχολείου (άρθρο 4) και του 

προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής (άρθρο 
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5). Τέλος προσδιορίζει τη διαδικασία γνωστοποίησης των εκθέσεων 

αξιολόγησης (Π. Δ. 320/1993, ΦΕΚ 138 τ.Α΄/25-8-1993, άρθρο 6). 

 Ο Νόμος 2525/1997, για το «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 

άλλες διατάξεις», προέβλεπε ότι ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

νοείται «η διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων, όπως 

αυτά καθορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία». Ακόμη στο άρθρο 8 του 

νόμου ορίζονταν η έννοια, ο σκοπός και οι φορείς αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας. Επίσης προβλέπονταν η σύσταση 

Σώματος Μονίμων Αξιολογητών και η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων 

των μονίμων αξιολογητών. (Ν.2525/1997, ΦΕΚ 188 τ.Α΄/19-9-1997, άρθρο 

8). 

 Το Προεδρικό Διάταγμα 140/1998, με θέμα: «Όροι και διαδικασία της 

μονιμοποίησης των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους 

αξιολογούμενους και διαδικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων 

αξιολόγησης», στα άρθρα 1 και 2 όριζε ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη 

μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι η σύνταξη 

εκθέσεων αξιολόγησης της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας 

από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους σχολικούς συμβούλους 

και τους μόνιμους αξιολογητές. Επίσης το άρθρο 3 προέβλεπε ότι για την 

επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η σύνταξη 

αξιολογικής έκθεσης του υποψηφίου από τριμελή επιτροπή μόνιμων 

αξιολογητών. Τέλος, στο άρθρο 4 περιγράφονταν η διαδικασία που θα 

έπρεπε να ακολουθηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν 

αντικειμενική αξιολογική κρίση των αξιολογουμένων (Π.Δ. 140/1998, ΦΕΚ 

107 τ.Α΄/20-5-1998). 

 Η υπουργική απόφαση Δ2/1938/27-2-1998 για την «Αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών» προσδιόριζε την έννοια και το 

σκοπό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 1), τα όργανα 

αξιολόγησης και τα καθήκοντά τους (άρθρο 2), τη διαδικασία αξιολόγησης 

των σχολικών μονάδων, στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών από 
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το σώμα μονίμων αξιολογητών (άρθρα 3 και 4), καθώς επίσης και τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων (άρθρο 

5) (Υ. Α. Δ2/1938/27-2-1998). 

 Ο Νόμος 2986/2002, που αφορούσε την «Οργάνωση των περιφερειακών 

υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», 

ανέφερε πως, μέσω της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, επιδιώκεται 

«...η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής 

επικοινωνίας και σχέσης με τους μαθητές. Με την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της διδακτικής 

πρακτικής μέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η 

επιτάχυνση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η άμβλυνση 

των ανισοτήτων λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων σχολικών μονάδων, η 

μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, η ταχύτερη μετάδοση των 

πληροφοριών, η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, η 

επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος, η αποτίμηση των 

προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας για την αναβάθμιση του συνολικού εκπαιδευτικού 

αποτελέσματος. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μία διαδικασία ελεγκτικού 

ή διαπιστωτικού χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη 

επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και τη 

βελτίωσης όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων. Έχει ως κύριο στόχο τη 

διασφάλιση σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της δυνατότητας έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα την ισότητα ευκαιριών πρόσβασης. 

Αυτό συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας, δεδομένου ότι η ισόρροπη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του μαθητή και η πρόσβαση στη γνώση αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων» 

(Ν.2986/2002, ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-2-2002, άρθρο 4, παρ. 1). 

 Η Εγκύκλιος Γ1/37100/31-03-2010 για την «Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής 

Μονάδας» προετοίμαζε την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος της 

Αυτοαξιολόγησης σε Σχολικές Μονάδες που θα επιλεγούν, για να 
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αναπτύξουν διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης της ποιότητας 

του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και στη συνέχεια να διαμορφώσουν, 

να υλοποιήσουν, να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν Σχέδια 

Δράσης με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της σχολικής μονάδας (ΕΓΚ. 

ΥΠΔΒΜΘ Γ1/37100/31-03-2010). 

 Ο Νόμος 3848/2010 για την «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 

λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 32 όριζε τη διαδικασία προγραμματισμού και 

αξιολόγησης της δράσης των σχολικών μονάδων, τα υπηρεσιακά όργανα 

που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση και τη γνωστοποίηση των 

προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων αξιολόγησης των σχολικών 

μονάδων (Ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-5-2010). 

 Ο Νόμος 3966/2011, που αφορούσε το «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις», με το άρθρο 1 ίδρυε νέο φορέα 

αξιολόγησης για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ 

παράλληλα, με το άρθρο 21 του ίδιου νόμου, καταργούσε τους δύο 

προηγούμενους αρμόδιους φορείς αξιολόγησης, που ήταν το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ν. 3966/2011, ΦΕΚ 

118 τ.Α΄/24-5-2011). 

 Το προεδρικό διάταγμα 152/2013, για την «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», έθετε πλέον ένα 

απόλυτο πλαίσιο αξιολογικών διαδικασιών, που αφορούσαν κυρίως τους 

εκπαιδευτικούς και αποτέλεσε, αναφορικά με το θέμα της αξιολόγησης, το 

σημαντικότερο «σημείο τριβής» ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και τις 

Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών από το 1982 μέχρι και σήμερα (Π. Δ. 

152/2013, ΦΕΚ 240 τ.Α΄/5-11-2013). 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 

(1982-2017), η Ελληνική Πολιτεία, δια του Υπουργείου Παιδείας, έχει 

προσπαθήσει πολύ να ορίσει, αλλά και να εφαρμόσει κάποια μορφή αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου, χωρίς ουσιαστικά να τα έχει καταφέρει. Ο λόγος 

εντοπίζεται κυρίως στο γεγονός ότι μετά την κατάργηση του θεσμού του 

Επιθεωρητή το 1982 και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει δυνατό να υπάρξει και να 



[27] 

 

γίνει αποδεκτός ένας εννοιολογικός επαναπροσδιορισμός που θα οδηγούσε στη 

νομιμοποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης, στο βαθμό βέβαια που η 

τελευταία μπορούσε να αποφορτιστεί σημασιολογικά από τον ελεγκτικό της 

χαρακτήρα (Ζουγανέλη, Αι., Καφετζόπουλος, Κ., Σοφού, Ευ. &Τσάφος, Β., 2008, 

σσ. 135-136). 

Παράλληλα, πολλοί ερευνητές έχουν διατυπώσει την άποψή τους για την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει. 

Έτσι η Ζαμπέτα αναφέρει πως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η συνεχής διαδικασία αποτίμησης της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών 

και των στόχων της. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, καθώς γίνεται εκτίμηση 

της λειτουργίας προσώπων, φορέων και θεσμών, αξιολογείται ολόκληρο το 

εκπαιδευτικό σύστημα (Zαμπέτα, Ε., 1994). Από την πλευρά του ο Γιοκαρίνης 

υποστηρίζει ότι αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σημαίνει «μια διαρκή 

διαδικασία ανάλυσης του συστήματος διδασκαλίας, η οποία ενισχύει τη 

λειτουργικότητά του και τη δυνατότητα της διαρκούς αναθεώρησής του» 

(Γιοκαρίνης, Κ., 2000, σ. 144).  

Προσπαθώντας να κωδικοποιήσουμε τις παραπάνω προσεγγίσεις θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι 

«...η διαδικασία εκείνη κατά την οποία αποτιμούνται όλοι οι παράγοντες που 

προσδιορίζουν το εκπαιδευτικό έργο ή και συμβάλλουν σε αυτό, από την 

υλικοτεχνική υποδομή, τα προγράμματα και τα εγχειρίδια, ως την οργάνωση του 

σχολείου, τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και την εργασιακή 

συνέπειά τους». (Κωνσταντίνου, Ι., 2013, σ. 12). 

Σήμερα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, ώστε 

το ζήτημα της αξιολόγησης να τεθεί σε νέα βάση και να έχει διαφορετική 

σημασία. Ως έννοια έχει πλέον υπερβεί τους αρχικούς της στόχους που ήταν η 

«αριθμητική» αποτίμηση των επιδόσεων μαθητών και κυρίως εκπαιδευτικών. 

Είναι σίγουρο πως «η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελεί μέρος του συνόλου 

των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου. Ωστόσο, ανακύπτει ζήτημα 

μεθοδολογικής, εκπαιδευτικής ή ιδεολογικής υπόστασης, όταν από το σύνολο των 

συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου η αξιολόγηση επιλέγεται να εφαρμοστεί μόνο 

για τον εκπαιδευτικό, καθιστώντας τον, με τον τρόπο αυτό, ως έναν από τους 
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βασικούς υπεύθυνους για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης» 

(Κωνσταντίνου, Ι., 2015, σσ. 22-23). 

Συμπερασματικά η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι μια 

απολύτως αναγκαία διαδικασία, καθώς η βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου περνά μέσα από διαδικασίες συνολικής θεώρησης της 

λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Με τη χρήση συγκεκριμένων 

κριτηρίων και σκοπών σε ένα συνολικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 

παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή την εκπαιδευτική πολιτική, 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα σχολικά εγχειρίδια, τους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές κ.λπ., η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μπορεί να αποκτήσει την 

πραγματική της αξία, δηλαδή, μέσα από τη διαδικασία της ανατροφοδότησης, να 

βελτιώνεται η ποιότητα της ίδιας της εκπαίδευσης (Κασσωτάκης, Μ., 1992). 

1.3.1 Σκοποί και αντικείμενα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης  
 
Με βάση τα στοιχεία που ήδη έχουν παρατεθεί και τις τάσεις που 

επικρατούν διεθνώς και ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος της αξιολόγησης συνδέεται όλο και 

περισσότερο με την ποιότητα της εκπαίδευσης, λειτουργώντας ως μηχανισμός 

αποτίμησης με στόχο την ανατροφοδότηση. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν 

υιοθετήσει αξιολογικά μοντέλα τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της 

ποιότητας των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. «Παρά τις διαφορές που 

διαπιστώνονται από χώρα σε χώρα ως προς τις πρακτικές της αξιολόγησης, 

διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες από αυτές: 

 Η διαδικασία αξιολόγησης μετακινείται από τα πρόσωπα στη σχολική 

μονάδα, στην οποία δίνεται όλο και μεγαλύτερη αυτονομία. 

 Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τον έλεγχο της 

επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που προσδιορίζονται σε κεντρικό επίπεδο 

και εξειδικεύονται σε τοπικό ή σχολικό, και λιγότερο ως μηχανισμός 

συμμόρφωσης προς τις κεντρικές εντολές. 

 Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί μέρος της αξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας. 

 Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσεται επαγγελματικά μέσω της αξιολόγησης και 

βελτιώνει την ποιότητα του έργου του. 
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 Γίνεται εμφανής η τάση για αλληλοσυσχέτιση της εσωτερικής με την 

εξωτερική αξιολόγηση» (Ζουγανέλη, Αι., Καφετζόπουλος, Κ., Σοφού, Ευ. 

&Τσάφος, Β., 2008, σ. 147). 

Σήμερα, η αποδοχή της χρησιμότητας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι 

μια κοινή παραδοχή. Οι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν πως «η έγκυρη, 

αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση αποτελεί, εκ των πραγμάτων, διαδικασία 

που οδηγεί σε διαπιστώσεις, επιβεβαιώσεις και βελτιώσεις» (Δούκας, Χ., 2000, σ. 

11). Χαρακτηριστική είναι και η επισήμανση του Κασσωτάκη, σύμφωνα με την 

οποία: «η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική που, αν εφαρμοστεί 

αποτελεσματικά, δίνει τη δυνατότητα στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, 

αλλά και στους ίδιους τους εργαζομένους, να διαπιστώσουν τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν κατά την διαδικασία διοίκησης και να εντοπίσουν τα αίτια των 

προβλημάτων αυτών. Υπηρετεί, τελικά, όχι μόνο αυτούς που την εκτελούν ή την 

υφίστανται, αλλά και το ίδιο το κοινωνικό σύνολο» (Κασσωτάκης, Μ., 1992, σ. 

21). 

Σε σχέση με την Ελλάδα, είναι εμφανές πως η αξιολόγηση αποτελεί 

ευαίσθητο θέμα με κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Η περίπτωση της χώρας 

επιβεβαιώνει την άποψη του Bernstein, σύμφωνα με την οποία κάθε εκπαιδευτικό 

σύστημα είναι ένας «στίβος» όπου διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές ομάδες, 

οι οποίες εκπροσωπούν ιδιαίτερες αξίες και συμφέροντα, αγωνίζονται, 

αντιπαρατίθενται ή και αναπτύσσουν στρατηγικές συνεργασίας μεταξύ τους, 

προκειμένου να επιβάλουν στο εκπαιδευτικό σύστημα τους δικούς τους στόχους 

και τα δικά τους κριτήρια (Bernstein, B., 1996). Γενικά, «η αξιολόγηση έχει στο 

παρελθόν χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, και χρησιμοποιείται 

Ακόμη ως καθαρά ελεγκτική και επιλεκτική διαδικασία, εφαρμοζόμενη από πάνω 

προς τα κάτω, γραμμικά και μονοδιάστατα» (Μαυρογιώργος, Γ., 1993 όπ. αναφ. 

στο Κωνσταντίνου, Ι., 2015, σ. 24). 

Παρά τις πολλές και ποικίλες προσπάθειες από την πλευρά της Πολιτείας να 

θεσμοθετηθούν συστήματα αξιολόγησης, το ζήτημα αυτό παραμένει άλυτο εδώ 

και δεκαετίες. Ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται καμιά συστηματική διαδικασία 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, επειδή «όλα τα αξιολογητικά συστήματα 

αποτελούν μορφές διακυβέρνησης της σχολικής πραγματικότητας και εμπέδωσης 

των ενδοσχολικών θέσεων εξουσίας και των σχέσεων εξουσίας μεταξύ κράτους και 

σχολείων. Το πλέγμα των εξουσιών που περικλείουν τα αξιολογητικά συστήματα 
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συνδέεται με συστήματα γνώσεων που χαρακτηρίζουν τους σκοπούς, τις λειτουργίες, 

τις μεθόδους διδασκαλίας, τις σχέσεις διδασκόντων διδασκομένων. Οι διαστάσεις 

αυτές συνδέονται με ευρύτερους προσδιορισμούς των σχέσεων του εκπαιδευτικού 

συστήματος με τους κοινωνικοοικονομικούς θεσμούς και τα ευρύτερα πολιτικά 

πλαίσια ρύθμισης των σχέσεων εξουσίας» (Δούκας, Χ., 2000, σ. 18). 

Ξεπερνώντας όλες τις παραπάνω επισημάνσεις θα πρέπει να αποδεχτούμε 

πως η εισαγωγή ενός αξιολογικού συστήματος, σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό 

σύστημα, είναι μια κοινωνική διαδικασία η οποία θα πρέπει να εδραιωθεί 

σταδιακά, συστηματικά, συναινετικά και με μεγάλη προσοχή, γιατί: 

 «Η αξιολόγηση είναι το μέσο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η 

αναδιοργάνωση του σχολείου, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό. Οι 

απαιτήσεις της κοινωνίας για περισσότερη πρόσβαση στη γνώση, σε 

συνδυασμό με την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη, επιβάλλουν την 

εναρμόνιση του σχολείου με τις αλλαγές που συντελούνται και την παροχή 

εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών. 

 Η αγορά και οι οικονομικής φύσεως αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον θα 

απαιτούν διαρκώς μεγαλύτερη ευελιξία από την εκπαίδευση, προκειμένου να 

επιτυγχάνεται ευκολότερα η προσαρμογή των εργαζομένων σε νέα δεδομένα. 

Ο ανταγωνισμός που χαρακτηρίζει τις οικονομικές δραστηριότητες δεν είναι 

δυνατόν να μην επηρεάσει και την εκπαίδευση, τον κατ’ εξοχήν ελεγχόμενο 

φορέα των αλλαγών. Σ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η αξιολόγηση 

καθίσταται αυτομάτως πολύτιμο εργαλείο. 

 Η αξιολόγηση αποτελεί το κύριο όπλο ενός συγκεντρωτικού συστήματος για 

έλεγχο της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Στην Ελλάδα διαφαίνονται και τάσεις 

αποσυμπύκνωσης του κράτους που, όμως, έχουν μόνο χωροταξική 

μετατόπιση αρμοδιοτήτων, χωρίς στην ουσία να εξαλείφεται ο σφιχτός 

εναγκαλισμός της κεντρικής διοίκησης με την εκπαίδευση. Στο όνομα της 

κοινωνικής λογοδοσίας, της συμμετοχής των «πελατών» στο εκπαιδευτικό 

γίγνεσθαι και της μελλοντικής ελεύθερης επιλογής σχολείου, το κράτος 

διενεργεί κατ’ επίφαση αποκέντρωση, κρατώντας ταυτόχρονα τον κυρίαρχο 

ρόλο στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής» (Ανδρέου, Α. & 

Παπακωνσταντίνου, Γ., 1994, όπ. αναφ. στο Κωνσταντίνου, Ι., 2015, σσ. 

24-25). 

Είναι πλέον κοινή η διαπίστωση πως με τη διαδικασία της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου προσδιορίζεται η αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών 
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επενδύσεων, ελέγχεται η επιτυχία του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και η 

καταλληλότητα των εκπαιδευτικών μέσων, αξιολογείται η κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών και εκτιμώνται οι επιμορφωτικές τους ανάγκες (Μαντάς, Π., 

Ταβουλάρη, Σ. & Δαλαβίκας, Δ., 2009, σ. 197). Ειδικότερα με την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, τα αποτελέσματα - 

οφέλη θα είναι:  

1. «Το σχολείο να αποκτήσει έναν ευρύτερο πολιτιστικό και μορφωτικό 

χαρακτήρα.  

2.  Η εμπλοκή των γονέων και φορέων της εκπαίδευσης στη σχολική ζωή,  

3.  Να αμφισβητηθεί και να μειωθεί η ισοπέδωση.  

4.  Να μειωθεί η σχολική αποτυχία και η εγκατάλειψη του σχολείου.  

5.  Να αλλάξουν παγιωμένα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 

όπως ο συγκεντρωτισμός, η ομοιομορφία κ.τ.λ. 

6. Ο «εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης» (Ανδρέου, Α., 1992), (Ν.2986/2002, 

ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-2-2002, άρθρο 4, παρ. 1). 

Προσπαθώντας να συνοψίσουμε όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε πως 

οι βασικοί σκοποί της αξιολόγησης είναι: 

 Η βελτίωση της διδακτικής πράξης (διδακτική διαδικασία, διδακτική 

μεθοδολογία, διδακτικά μέσα). 

 Η επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος.  

 Ο εντοπισμός προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα.  

 Η βελτίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού με καθορισμένα πλαίσια 

δράσης.  

 Η βελτίωση της οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου.  

 Ο προγραμματισμός και η σχεδίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων.  

 Η συμμετοχή των φορέων της εκπαίδευσης στη σχολική ζωή και η 

βελτίωση της ποιότητάς της (Σολομών, Ι., 1999, σ. 15, Δημητρόπουλος, Ε., 

2010, σ. 122, Κωνσταντίνου, Ι., 2013, σ. 21). 

1.3.2 Φορείς και κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης  
 
Με τον όρο «φορέας της αξιολόγησης» εννοούμε εκείνον που αναθέτει και 

έχει την εποπτεία της αξιολόγησης, καθώς επίσης και εκείνον που αναλαμβάνει 

την υλοποίησή της. Στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε στον φορέα που 
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αναθέτει (παραγγέλλει) και εποπτεύει τη διαδικασία, δίνει τις γενικές 

κατευθύνσεις και σε αυτόν υποβάλλονται τα πορίσματα, τα οποία και αξιοποιεί 

με βάση τους στόχους του. Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για τον φορέα 

υλοποίησης, που είναι εκείνος ο οποίος πραγματοποιεί το αξιολογικό έργο 

(Ντολιοπούλου, Ε. & Γουργιώτου, Ε., 2008, σ. 29).  

Ο φορέας ανάθεσης ή και εποπτείας της αξιολόγησης, όπως σημειώθηκε 

ήδη, είναι εκείνος που παραγγέλλει την πραγματοποίηση της αξιολόγησης, και 

μεριμνά για την υποστήριξή της (οικονομική ή άλλη). Μπορεί να ασκεί την 

εποπτεία της με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ένα 

υπηρεσιακό (ή πολιτικό που ενεργεί με υπηρεσιακή ιδιότητα) στέλεχος του 

δημοσίου, το οποίο παραγγέλλει συγκεκριμένη αξιολόγηση είτε αξιολογήσεις, 

που προβλέπονται από πάγια ή ειδική νομοθεσία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί 

να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) του ιδιωτικού τομέα, που έχει 

ενδιαφέρον ή συμφέρον να χρηματοδοτήσει μια αξιολόγηση (Δημητρόπουλος, Ε., 

2010, σσ. 148-149).  

Οι φορείς εκτέλεσης ή υλοποίησης της αξιολόγησης είναι τα πρόσωπα ή 

όργανα, γενικά, τα οποία ανεξάρτητα του φορέα ανάθεσης, εποπτείας ή 

χρηματοδότησης, διεξάγουν την αξιολόγηση. Αν πρόκειται για ένα πρόσωπο, 

είναι ο αξιολογητής, ενώ στην περίπτωση ομάδας είναι ομάδα αξιολογητών ή 

ομάδα που τη συντονίζει ένας ειδικευμένος αξιολογητής. Αν πρόκειται για 

υπηρεσία, αυτή είναι ο φορέας υλοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει ή 

εξευρίσκει το κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό. «Μπορεί, τέλος, να πρόκειται 

για εξειδικευμένο γραφείο του ιδιωτικού τομέα, το οποίο αναλαμβάνει τη διενέργεια 

μιας αξιολόγησης. Κατά κανόνα οι μεγάλες αξιολογήσεις των κύριων κοινοτικών 

προγραμμάτων διεξάγονται από κολοσσιαίας εμβέλειας γραφεία» (ό.π., σελ 149). 

Και οι δύο παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση των τελικών 

συμπερασμάτων όσο και στην αξιοποίησή τους, καθώς προτείνουν την πολιτική 

της αξιολόγησης, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο τον έλεγχο του εκπαιδευτικού 

συστήματος και του κοινωνικού του ρόλου. (Κωνσταντίνου, Ι., 2013, σσ. 22-23).  

Αναφορικά με τους φορείς αξιολόγησης, και με κριτήριο την 

ενεργητικότητα του ρόλου τους, διακρίνουμε τρεις επιμέρους κατηγορίες: 

 «Οι κύριοι φορείς (αξιολογητές) είναι αυτοί που έχουν τον πρωταγωνιστικό, 

ηγετικό ρόλο στη διαδικασία της αξιολόγησης. Για παράδειγμα, όταν την α-

ξιολόγηση τη διενεργεί ένας αξιολογητής μόνος του, είναι κύριος φορέας, 
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είναι ο αξιολογητής. Ακόμη είναι κύριος φορέας αξιολόγησης ο επικεφαλής 

μιας ομάδας αξιολόγησης, που όμως πρωταγωνιστεί στη διαδικασία κι όχι 

τυπικά προΐσταται, ή ακόμη κι ένα βασικό μέλος της ομάδας. 

 Αντίθετα, δευτερεύοντες ενεργοί φορείς είναι εκείνοι που εμπλέκονται ενεργά 

στην αξιολόγηση όχι πρωταγωνιστικά, αλλά επιβοηθητικά, συμπληρωματικά 

Για παράδειγμα, δευτερεύων ενεργός φορέας είναι ένα πρόσωπο που ορίζεται 

να συγκεντρώσει δεδομένα, όταν τη σχεδίαση που έχει προηγηθεί την έχουν 

κάνει άλλοι, και τις φάσεις που θ’ ακολουθήσουν επίσης θα τις υλοποιήσουν 

άλλοι. 

Ουδέτεροι ή επικουρικοί φορείς αξιολόγησης είναι τα άτομα ή τα όργανα 

εκείνα που αξιοποιούνται επικουρικά από τους αξιολογητές για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης. Για παράδειγμα, αν έχει ανατεθεί στον Διευθυντή ενός 

σχολείου ν’ αξιολογήσει ένα δάσκαλο κι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως 

μέθοδο τη διαπίστωση της επίδοσης των μαθητών του δασκάλου, τότε οι 

ρόλοι/όροι είναι οι εξής:  

(1) Ο Διευθυντής είναι ο «κύριος φορέας αξιολόγησης», δηλαδή ο 

αξιολογητής.  

(2) Ο δάσκαλος είναι το «αντικείμενο αξιολόγησης».  

(3) Οι μαθητές του δασκάλου είναι οι «ουδέτεροι φορείς», αφού μέσω της 

δικής τους επίδοσης θ’ αξιολογηθεί ο δάσκαλος» (Δημητρόπουλος, Ε., 2010, 

σ. 149). 

Τέλος, με κριτήριο τον χώρο από τον οποίο προέρχεται ο αξιολογητής, 

διακρίνεται σε: 

 Εσωτερικό αξιολογητή, όταν βρίσκεται μέσα στο υπό αξιολόγηση σύστημα.  

 Εξωτερικό αξιολογητή, όταν βρίσκεται έξω από το σύστημα και απλά 

αξιοποιείται στη διαδικασία της αξιολόγησης (ό.π., σελ. 150). 

Από όλα τα προηγούμενα φαίνεται πως δεν μπορεί να εννοηθεί 

συστηματική και μάλιστα επιστημονική αξιολόγηση χωρίς την ύπαρξη 

συγκεκριμένων κριτηρίων. Κι αυτό γιατί η ορθότητα των κριτηρίων είναι το 

σημαντικό στοιχείο που υποδηλώνει το επίπεδο επιστημονικότητας της 

αξιολόγησης. 

Αρχικά πρέπει να προσδιορίσουμε τον όρο «κριτήριο». «Κριτήριο είναι ένας 

άξονας αναφοράς πάνω στον οποίο γίνεται μια κρίση· είναι μια καθιερωμένη αρχή, 

ένας καθιερωμένος κανόνας ή μια καθιερωμένη στάση, όταν αυτά 
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χρησιμοποιούνται προκειμένου, με βάση αυτά, να πραγματοποιηθεί κρίση της 

αξίας, επιλογή, προτίμηση, ιεράρχηση κτλ. Το κριτήριο έχει πάντα να κάνει με 

χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές που είναι επιθυμητό να έχει το αντικείμενο 

αξιολόγησης, σε συνάρτηση με τους σκοπούς της αξιολόγησης» (Δημητρόπουλος, 

Ε., 2010, σ. 131). Είναι λοιπόν τα «κριτήρια» της αξιολόγησης κανόνες, αρχές ή 

μεγέθη (μεταβλητές), με βάση τα οποία περιγράφονται ή μετρώνται τα 

χαρακτηριστικά των αντικειμένων της αξιολόγησης, τα οποία με τη σειρά τους 

συγκρίνονται με αντίστοιχα επιθυμητά χαρακτηριστικά, που ανταποκρίνονται στο 

σκοπό και τους στόχους της αξιολόγησης. (Ντολιοπούλου, Ε. & Γουργιώτου, Ε., 

2008, σ. 29). 

Η επιλογή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν είναι μια πολύ 

σημαντική υπόθεση, καθώς «δεν νοείται αξιολόγηση χωρίς τον αυστηρό 

προσδιορισμό των κριτηρίων με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση» 

Έτσι ανάλογα με το είδος, το αντικείμενο, τον σκοπό της αξιολόγησης που 

χρησιμοποιείται, γίνεται και η επιλογή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν 

(Δημητρόπουλος, Ε., 2010, σ. 131). 

Φυσικά τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται διαφέρουν κατά περίπτωση και 

διακρίνονται με βάση:  

 Τη σχέση τους με τον αξιολογητή, σε εξωτερικά και εσωτερικά. Τα 

«εξωτερικά», όποτε και από όποιον χρησιμοποιηθούν, δίνουν τα ίδια 

αποτελέσματα και είναι διάφανα και γνωστά, τόσο στον κρίνοντα, όσο και 

στον κρινόμενο, ενώ τα «εσωτερικά», που αφορούν αποκλειστικά τον κάθε 

αξιολογητή, οδηγούν σε διαφορετική κρίση. 

 Τη φύση και τη μορφή τους, σε «ποσοτικά» που αποτυπώνονται με 

αριθμητικούς δείκτες και σε «ποιοτικά» που τα αποτελέσματά τους 

παίρνουν περιγραφική μορφή. 

 Τον τομέα στον οποίο αναφέρονται, σε «οικονομικά», «παιδαγωγικά- 

εκπαιδευτικά» και «γενικά».  

 Τη σχέσης τους με την εκπαιδευτική διαδικασία, σε κριτήρια «σχεδιασμού», 

που σχετίζονται με τη φάση του σχεδιασμού και προγραμματισμού μιας 

εκπαιδευτικής προσπάθειας, «διαδικασίας», που αναφέρονται στη 

διαδικασία υλοποίησης της εκπαιδευτικής προσπάθειας, και 

«αποτελέσματος», τα οποία αναφέρονται στα προϊόντα που τελικά 

παράγονται. 
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 Την εμβέλεια θεώρησής τους σε σχέση με το υπό αξιολόγηση αντικείμενο, 

σε «βραχυπρόθεσμα», που αναφέρονται στις βραχυπρόθεσμες επενέργειες 

μιας λειτουργίας, στις άμεσες συνέπειες ενός προγράμματος, στα 

κοντινότερα αποτελέσματα μιας διαδικασίας παρέμβασης κ.ο.κ, 

«μεσοπρόθεσμα» και «μακροπρόθεσμα», που αναφέρονται στις 

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, αντίστοιχα, επιπτώσεις και συνέπειες. 

 Το εύρος αναφοράς τους, σε «γενικά», που αναφέρονται σε γενικές όψεις 

του αντικειμένου αξιολόγησης ή συνολικά σ’ αυτό· και «ειδικά», που 

αναφέρονται σε πιο περιορισμένες όψεις του υπό αξιολόγηση αντικειμένου. 

 Την κατηγορία του αντικειμένου αξιολόγησης, σε «κριτήρια αξιολόγησης 

έμψυχων συντελεστών» και «κριτήρια αξιολόγησης μη έμψυχων 

παραγόντων» (Δημητρόπουλος, Ε., 2010, σσ. 134-137). 

Όμως το στοιχείο που τα τελευταία χρόνια έχει προβληματίσει ιδιαίτερα 

τους ερευνητές είναι η ονομαζόμενη «ποιότητα της εκπαίδευσης». Αν θέλαμε να 

την αποτιμήσουμε, θα απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα 

σύνθετο και ασαφές πεδίο, που χρειάζεται ανάλυση και σαφή ορισμό. Εκεί όπου 

έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα ο προβληματισμός, είναι στο ζήτημα του καθορισμού 

«των αξιολογικών κριτηρίων που αφορούν το έργο των εκπαιδευτικών, καθώς 

πολλοί υποστηρίζουν ότι βασική προϋπόθεση είναι ο σαφής προσδιορισμός του 

σκοπού της αξιολόγησης, αφού σε κάθε τέτοιου τύπου διαδικασία απαιτείται να 

εντοπιστεί πρώτα το αντικείμενο της αξιολόγησης, στη συνέχεια να προσδιοριστούν 

οι σκοποί και οι στόχοι της και τέλος να επιλεγούν τα κριτήρια» (Κωνσταντίνου, Ι., 

2015, σσ. 27-28). Για το συγκεκριμένο θέμα είναι πολλά τα προς απάντηση 

ερωτήματα. Έτσι αρχικά, τίθεται το ζήτημα για το επίπεδο που θέλουμε να έχουν 

οι εκπαιδευτικοί, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να τοποθετηθούμε στο: «πότε ένας 

εκπαιδευτικός επιτελεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο αποτελεσματικό και πότε 

χρειάζεται βοήθεια», δηλαδή «πότε θα θεωρήσουμε την απόδοση ενός 

εκπαιδευτικού ως μη αποδεκτή και πότε ικανοποιητική ή και εξαιρετική;» 

(Πασιαρδής, Π., Σαββίδης, Ι. & Τσιάκκιρος, Α., 2005, σ. 16). 

1.3.3 Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
 
Λέγοντας «μεθοδολογία της αξιολόγησης», αναφερόμαστε στο «πώς της 

αξιολόγησης, στους πρακτικούς τρόπους και στις πρακτικές ενέργειες μέσω των 

οποίων καταλήγει ο αξιολογητής στα επιθυμητά αποτελέσματα» (Δημητρόπουλος, 

Ε., 2010, σ. 142).  
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Η αξιολόγηση, ανάλογα με το αντικείμενό της, διακρίνεται σε: 

 Συνολική αξιολόγηση, που αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, 

όπως για παράδειγμα η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.  

 Μερική αξιολόγηση, που αναφέρεται σε ένα επιμέρους αντικείμενο, όπως η 

αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών.  

Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε το είδος της χρησιμοποιούμενης αξιολόγησης, 

με βάση τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε: 

 Ολική ή μερική, ανάλογα με το εύρος της καταβαλλόμενης προσπάθειας. 

 Απόλυτη ή συγκριτική, ανάλογα με το είδος των χρησιμοποιούμενων 

κριτηρίων και τον άξονα της σύγκρισης. 

 Άμεση ή έμμεση αξιολόγηση, ανάλογα με την επικοινωνία του 

αξιολογούμενου και του αξιολογητή.  

 Ποιοτική ή ποσοτική, ανάλογα με τη φύση των δεδομένων που 

αναζητούνται και αξιολογούνται. 

 Αυτοαξιολόγηση ή ετεροαξιολόγηση ή αλληλοαξιολόγηση, ανάλογα με τον 

ρόλο του αξιολογούμενου.  

 Αντικειμενική ή υποκειμενική κ.ο.κ. (Ντολιοπούλου, Ε. & Γουργιώτου, Ε., 

2008, σσ. 37-39, Δημητρόπουλος, Ε., 2010, σσ. 160-168). 

Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε την αξιολόγηση και σε σχέση με τον 

χρόνο που υλοποιείται σε: 

 «Αρχική ή διαγνωστική αξιολόγηση, που αποσκοπεί στον προσδιορισμό του 

επιπέδου των γνώσεων, των ενδιαφερόντων και των πιθανών προβλημάτων 

του μαθητή, η οποία γίνεται στην αρχή του σχολικού χρόνου ή μιας 

συγκεκριμένης σχολικής περιόδου (π.χ. στην αρχή του τριμήνου), προκειμένου 

να προσαρμοστούν ανάλογα οι διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες.  

 Διαμορφωτική ή σταδιακή αξιολόγηση, η οποία έχει περισσότερο 

πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας των 

μαθητών προς την κατάκτηση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων. 

Από τον έλεγχο αυτόν επιδιώκεται να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες 

που απαιτούνται για την πιθανή τροποποίηση του προγράμματος ή της 

μεθόδου διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές να επιτύχουν τους 

επιδιωκόμενους στόχους. 

 Τελική ή συνολική αξιολόγηση, που διαμορφώνεται προκειμένου να εκτιμηθεί 

η συνολική επίτευξη των διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων, σε σχέση με 
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το τι ακριβώς είχε καθοριστεί ως τελικός στόχος. Αυτό συνεπάγεται ότι η 

συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν είναι πάντα ανάγκη να διεξάγεται στο τέλος 

μιας μακράς περιόδου, αλλά μπορεί να γίνεται και για επιμέρους στόχους που 

συγκροτούν μια ευρύτερη ενότητα του γενικού στόχου» (Κωνσταντίνου, X., 

2007, σσ. 17-18). 

Προκειμένου να υλοποιηθεί η αξιολόγηση, ο αξιολογητής πρέπει να 

αποφασίσει ποια γενική μέθοδο (ή ποιες μεθόδους) θα επιλέξει, ώστε να κάνει 

την προσέγγιση πράξη. Η «μέθοδος» υπαγορεύεται άμεσα από τις προηγούμενες 

ενέργειές του και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με όλα τα επιμέρους στοιχεία 

της αξιολογικής διαδικασίας. 

Ήδη χρησιμοποιήθηκε ο όρος «μέθοδος». «Με τον όρο «μέθοδος» νοείται 

στο παρόν μεθοδολογικό μοντέλο η γενική πρακτική μέσω της οποίας ο 

αξιολογητής θα υλοποιήσει την προσέγγιση αξιολόγησης» (Δημητρόπουλος, Ε., 

2010, σ. 169).  

Στο πλαίσιο εφαρμογής μιας συγκεκριμένης μεθόδου θα πρέπει να 

εφαρμοστούν κάποιοι ειδικοί τρόποι, ώστε να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός που έχει 

επιλεγεί. Αυτοί οι ειδικοί τρόποι ονομάζονται «τεχνικές» (Κωνσταντίνου, Ι., 2015, 

σ. 40). Οι τεχνικές βρίσκονται σε άμεση αντιστοίχιση με τη μέθοδο, την οποία 

προσδιορίζουν και περιγράφουν με ακρίβεια. Ανάλογα, λοιπόν, με τη μέθοδο 

καλούμαστε να επιλέξουμε και τις κατάλληλες τεχνικές, βάσει των οποίων θα 

αναδειχθεί και θα αποδώσει η τελευταία. Μερικές από αυτές τις τεχνικές είναι οι 

παρακάτω: 

1. Η «παρατήρηση», ως γενική μέθοδος, είναι βασική στην αξιολόγηση από 

κάθε άποψη, τόσο ως αυτοδύναμη και ανεξάρτητη μέθοδος όσο και σε 

συνδυασμό με άλλες μεθόδους. Η παρατήρηση μπορεί να είναι 

συστηματική ή μη συστηματική. Είναι αναμενόμενο στη συστηματική 

αξιολόγηση να γίνεται λόγος για συστηματική παρατήρηση.  

2. Η «επισκόπηση», είναι η μέθοδος με την οποία μπορούν να συγκεντρωθούν 

δεδομένα τα οποία είναι δυνατόν να αναφέρονται σε θέσεις, απόψεις, 

κρίσεις, διαθέσεις, στάσεις, εκτιμήσεις, αξίες ή ακόμη και με περιγραφές 

καταστάσεων, πραγμάτων, φαινομένων κ.λπ. 

3. Η «μελέτη περίπτωσης» ξεκίνησε ως μέθοδος έρευνας, η οποία αρχικά 

εντοπίζονταν σε ένα άτομο, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε ως έννοια και 

σήμερα σημαίνει καθετί που μπορεί να γίνει αντιληπτό ως «μονάδα» και να 
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τύχει επεξεργασίας. Η μονάδα δε σημαίνει «ένα», αλλά μια «μοναδιαία 

οντότητα» που μπορεί να αξιολογηθεί αυθύπαρκτα. Έτσι «περίπτωση» 

μπορεί να είναι και μια ομάδα ατόμων με κάποια κοινά χαρακτηριστικά και 

μπορούν να μελετηθούν ως ενιαίο όλον. 

4. Η «τήρηση και παρακολούθηση δεικτών» χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις, 

στις οποίες η αξιολόγηση έχει κάποια συνέχεια και είναι αναγκαίο να 

παρακολουθούνται διαδικασίες ή έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και να 

τηρούνται στοιχεία, που θα αξιοποιηθούν αργότερα στο πλαίσιο της 

ολοκλήρωσης της ίδιας της αξιολόγησης. 

5. Η «μεταπαρακολούθηση» χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί η 

συνέχεια «μετά από» κάτι, προκειμένου να διαπιστωθεί το αποτέλεσμα μιας 

παρέμβασης, μιας ενέργειας, ενός μέτρου κ.λπ. 

6. Η «συνεργασία - επικοινωνία» νοείται ως η κάθε μορφής συνεργατική 

σχέση και δραστηριότητα μεταξύ των δύο μερών (αξιολογητή - 

αξιολογούμενου), για τους σκοπούς της αξιολόγησης. 

7. Η «σύγκριση – συσχέτιση» χρησιμοποιείται σε κάποιες ειδικές καταστάσεις 

αξιολόγησης, όταν απαιτείται η αξιολόγηση να έχει τη συγκριτική θεώρηση 

ως κύριο στοιχείο της. 

8. Οι «πειραματικές μέθοδοι» εφαρμόζονται σε πολλές περιπτώσεις, στις 

οποίες η ειδική κατάσταση αξιολόγησης απαιτεί την αξιοποίηση μεθόδων 

από τον χώρο της εμπειρικής πειραματικής έρευνας.  

9. Διάφορες «ψυχολογικές μέθοδοι», οι οποίες έχουν επινοηθεί και 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επιστήμης της ψυχολογίας τόσο για 

σκοπούς παρέμβασης, όσο και για σκοπούς έρευνας. 

10. Διάφορες «κοινωνιολογικές μέθοδοι» αξιοποιούνται, όταν είναι επιθυμητό 

να αξιολογηθούν κοινωνιολογικές όψεις της εκπαίδευσης, μέτρα 

κοινωνιολογικής χροιάς κ.λπ. 

11. Διάφορες «οικονομολογικές μέθοδοι», χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

υλοποιηθεί η αξιολόγηση των οικονομικών όψεων της εκπαίδευσης. 

12. Η «ανάλυση περιεχομένου - έργου» χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση 

κάθε αντικειμένου που έχει «περιεχόμενο», όπως ενός βιβλίου, μιας 

διάλεξης, μιας ταινίας, ενός επαγγέλματος κ.λπ. 
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13. Η «τήρηση και μελέτη αρχείων και πηγών». Αναφερόμαστε στη 

συγκέντρωση και εκτίμηση πληροφοριών από μητρώα, αρχεία, φακέλους, 

πηγές κ.λπ., με σκοπό την αξιολόγηση κάποιου αντικειμένου. 

14.  Συνδυασμοί των παραπάνω τεχνικών. (Δημητρόπουλος, Ε., 2010, σσ. 171-

191, Ντολιοπούλου, Ε. & Γουργιώτου, Ε., 2008, σσ. 37-39). 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των πρακτικών αξιολόγησης, μπορούμε 

να διακρίνουμε δύο γενικούς τύπους αξιολόγησης της εκπαίδευσης ως προς τη 

θέση του φορέα που υλοποιεί την αξιολόγηση, σε σχέση με τη σχολική μονάδα: 

 Την εξωτερική αξιολόγηση, όπου ο αξιολογητής (ή η ομάδα αξιολογητών) 

δεν έχει καμία σχέση με τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 Την εσωτερική αξιολόγηση, όπου ο αξιολογητής (ή η ομάδα αξιολογητών) 

έχει άμεση σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην ειδική περίπτωση, 

όπου οι αξιολογητές είναι τα ίδια άτομα που εφαρμόζουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία, χρησιμοποιούμε τον όρο «αυτοαξιολόγηση» (Σολομών, Ι., 1999, 

σσ. 15-18). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

2.1 Ορισμός της διοίκησης 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα 

κύρια στοιχεία που συγκροτούν την Επιστήμη της Διοίκησης γενικά, αλλά και 

στον χώρο της εκπαίδευσης, ειδικότερα, οριοθετώντας τον επιστημονικό κλάδο 

της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης. 

Αρχικά, θα πρέπει να ορίσουμε την έννοια της «Διοίκησης». Ετυμολογικά ο 

όρος «διοίκηση» προέρχεται από το ρήμα διοικώ, που σημαίνει μεριμνώ για την 

περάτωση ενός έργου. Επιστημονικά είναι γεγονός πως κατά καιρούς έχουν 

διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί, οι οποίοι δε συμπίπτουν. Έτσι κατά τον Fayol η 

«διοίκηση» ορίζεται ως μια «λειτουργική διαδικασία που περιλαμβάνει πέντε 

επιμέρους ενέργειες: τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, το 

συντονισμό και τον έλεγχο» (Γεωργόπουλος, Ν., 2006, σσ. 40-41). Μια άλλη 

διατύπωση θέλει τη διοίκηση να είναι «η επίτευξη οργανωσιακών επιδιώξεων και 

στόχων με τη συνεργασία ή και την εποπτεία ατόμων ή ομάδων» (Georges D.P., 

Ευθυμιάδου, A. & Τοίχος, Δ., 1998, σ. 32). Ακόμη οι Montana και Charnov 

θεωρούν τη διοίκηση ως «τον τρόπο εργασίας με άλλους και μέσω άλλων για την 

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού αλλά και των μελών του» 

(Montana, P. & Charnov, B.H., 1993, σ. 19). Επιπλέον αυτών, σύμφωνα με τον 

Scanlan, διοίκηση είναι «η εναρμόνιση όλων των συντελεστών παραγωγής 

(ανθρώπινων και υλικών πόρων) για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος» 

η οποία διακρίνεται «σε πέντε επιμέρους διοικητικές λειτουργίες: τον 

προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον 

έλεγχο» (Scanlan, B.K., 1974, pp. 4-5). Ακόμη η διοίκηση μπορεί να θεωρηθεί ως 

«ένα σύνολο διαδικασιών που μπορούν να συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία ενός 

πολύπλοκου συστήματος προσώπου και τεχνολογιών» (Kotter, P.J., 2001, σ. 41).  

Προσπαθώντας να συνοψίσουμε τα παραπάνω, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε πως η «διοίκηση είναι μία συνθετική δύναμη, η οποία αποβλέπει 

στην καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων 

(έμψυχων και υλικών) ενός δεδομένου οργανωτικού σχήματος με βασική επιδίωξη 

την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων του» (Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ., 2012, σσ. 

26-27). 
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2.2 Λειτουργίες της διοίκησης 
 
Είναι γεγονός πως η διοίκηση από τη φύση της αποτελεί μια πολυσύνθετη 

και πολυδιάστατη διαδικασία, που εφαρμόζεται στους οργανισμούς μέσα από ένα 

σύνολο δυναμικά αλληλοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων. Αποτέλεσμα αυτού είναι 

η κάθε προσπάθεια για την ανάλυσή της σε συγκεκριμένες, διακριτές και 

γραμμικά εξελισσόμενες λειτουργίες, να οδηγεί σε απώλεια μεγάλου μέρους της 

πραγματικής υπόστασης του φαινομένου. Για τον λόγο αυτό οι διάφοροι 

θεωρητικοί της Διοίκησης εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για τις επιμέρους 

λειτουργίες της. 

Έτσι σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την κατάταξη των λειτουργιών της 

διοίκησης διαπιστώνουμε ότι κάποιοι συγγραφείς αναφέρονται σε τέσσερεις 

κατηγορίες, μερικοί σε πέντε, ενώ κάποιοι άλλοι σε επτά. Ειδικότερα: 

 Ο Fayol, ένας από τους θεμελιωτές της διοικητικής επιστήμης, στο κλασικό 

έργο του «Administration Industrielle et Generale», (1916), τις κατατάσσει 

σε πέντε: προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμός, έλεγχος 

(Fayol, H., 1916).  

 Ο Gulick (1937), τις κατατάσσει σε επτά: σχεδιασμός, οργάνωση, 

στελέχωση, διεύθυνση, συντονισμός, αναφορά, πληροφόρηση, 

προϋπολογισμός (Gulick, L., 1937). 

 Ο Scanlan (1974), τις κατατάσσει επίσης σε πέντε: προγραμματισμός, λήψη 

αποφάσεων, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος (Scanlan, B.K., 1974). 

  Ο Μπουραντάς (2002), αποδέχεται την κατάταξη σε πέντε: σχεδιασμός, 

προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος (Μπουραντάς, Δ., 2002). 

 Τέλος, ο Σαΐτης αναφέρεται στον προγραμματισμό, στη λήψη αποφάσεων, 

στην οργάνωση, στη διεύθυνση και στον έλεγχο (Σαΐτης, Χ., 2000).. 

Αρχικά, θα πρέπει να πούμε πως, με όποιο τρόπο κι αν γίνει η κατάταξη, το 

κάθε διοικητικό στέλεχος, προκειμένου να πραγματοποιήσει το έργο που του έχει 

ανατεθεί, οφείλει να δραστηριοποιηθεί με σωστό τρόπο. Έτσι η δραστηριότητά 

του πρέπει «να είναι πολύπλευρη, γιατί πρέπει το ηγετικό στέλεχος να εναρμονίσει 

τους συντελεστές παραγωγής και αδιαίρετη, γιατί το ίδιο το στέλεχος πρέπει 

ταυτόχρονα να προγραμματίζει, να οργανώνει, να κατευθύνει και να ελέγχει τις 

ενέργειες των υφισταμένων του» (Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ., 2012, σ. 28). 

Καταληκτικά, αποδεχόμαστε την άποψη πως οι λειτουργίες της διοικητικής 

δραστηριότητας περιγράφονται πολύ καλά με πέντε κεντρικούς άξονες, δηλαδή: 
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τον προγραμματισμό, την λήψη αποφάσεων, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον 

έλεγχο, θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά του καθενός. 

2.2.1 Ο Προγραμματισμός (Planning)  
 

Πρόκειται για μια από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης που συνδέεται 

άμεσα με τον σχεδιασμό, την πρόβλεψη και τη λήψη αποφάσεων, ενώ προηγείται 

των υπολοίπων δραστηριοτήτων της διοίκησης, δηλαδή την οργάνωση, τη 

διεύθυνση και τον έλεγχο. Αποτελεί κανόνα κάθε ατομικής ή συλλογικής 

προσπάθειας, καθώς αναφέρεται στο «τι» θα γίνει, «γιατί», «με ποια μέσα», 

«πότε» θα γίνει και «ποιος» θα το κάνει. Είναι, στην πραγματικότητα, «η σκέψη 

πριν τη δράση» (http://ebooks.edu.gr).  

Ο προγραμματισμός έχει εφαρμογή σε όλες τις κοινωνικές οργανώσεις. 

Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης, «η λειτουργία του προγραμματισμού μπορεί να 

έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα, της κουλτούρας 

και του κλίματος κάθε σχολικής μονάδας, μέσα από τον προσδιορισμό 

συγκεκριμένων πολιτικών, στόχων και σχεδίων δράσης για θέματα που αφορούν τη 

διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την υλοποίηση του διδακτικού 

έργου, για την προσαρμογή των κεντρικά καθορισμένων σκοπών και επιδιώξεων 

στις τοπικές συνθήκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής ή 

σχολικής μονάδας, με βάση τις συγκεκριμένες δυνατότητες, ανάγκες και 

ιδιαιτερότητές της, και για την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων 

που εμπλουτίζουν τη σχολική ζωή και προσφέρουν ποικίλες ευκαιρίες μάθησης και 

καλλιέργειας. Στη διαδικασία αυτή, αν και ιδιαίτερος ρόλος επιφυλάσσεται στα 

στελέχη της διοίκησης, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή τόσο των 

εκπαιδευτικών όσο και των εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων οργάνων στη 

διοίκηση του σχολείου» (Κατσαρός, Ι., 2007, σσ. 51-52). 

2.2.2 Η λήψη των Αποφάσεων (Decission making) 
 

Το συγκεκριμένο στάδιο είναι κομβικό στην διαδικασία της διοίκησης, 

καθώς δεν μπορεί να νοηθεί «διοίκηση» χωρίς να παίρνει αποφάσεις. Ουσιαστικά 

«η λειτουργία λήψης αποφάσεων δεν είναι μόνο ένα από τα σημαντικότερα 

καθήκοντα ενός διοικητικού στελέχους, αλλά και μια λειτουργία που συνδέει τις 

άλλες λειτουργίες. Πιθανόν, η «εμπλοκή» της λήψης αποφάσεων σε όλες τις άλλες 

διοικητικές λειτουργίες να αναγκάζει πολλούς συγγραφείς να μην την αναφέρουν ως 

ξεχωριστή λειτουργία της διοίκησης» (Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ., 2012, σ. 29).  
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2.2.3 Η Οργάνωση (Οrganizing) 
 

Με τη συγκεκριμένη λειτουργία επιδιώκεται να επιτευχθεί ο 

προσδιορισμός, η ομαδοποίηση και η κατανομή των απαιτούμενων εργασιών, 

αλλά και των απαραίτητων πόρων, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν 

τεθεί από κάθε οργανισμό. Έτσι με τη διαδικασία αυτή προσδιορίζεται ο ρόλος 

που θα αναλάβει το κάθε άτομο και «δημιουργείται ένα συγκεκριμένο πλέγμα 

σχέσεων εξουσιών και ευθυνών, που αποκρυσταλλώνεται σε μια συγκεκριμένη 

οργανωτική δομή, κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί κατά 

τον προγραμματισμό» (Κατσαρός, Ι., 2007, σ. 55).  

Ειδικότερα, η λειτουργία της «Οργάνωσης» περιλαμβάνει «τη δημιουργία 

μιας επίσημης δομής ρόλων, μέσω του καταμερισμού του έργου σε επιμέρους 

δραστηριότητες που είναι ανάλογες με την υφή του έργου, την ομαδοποίηση των 

δραστηριοτήτων σε τμήματα, από τα οποία αναμένονται σχετικοί ρόλοι- εκτέλεση 

καθορισμένων έργων, και την εκχώρηση της απαραίτητης εξουσίας στους 

επικεφαλής των τμημάτων, για να μπορούν να εκτελούν την αποστολή τους κατά 

τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι δραστηριότητες αυτές της διοίκησης οδηγούν στη 

δημιουργία του κατάλληλου οργανωσιακού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του οποίου 

διευκολύνεται η άσκηση ηγεσίας και μεθοδεύεται ορθολογικά η συμπεριφορά των 

εργαζομένων, καθώς και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων για την 

πραγματοποίηση συγκεκριμένων στόχων» (Σαΐτης, Χ., 1994, όπ. αναφ. στο Σαΐτη, 

Α. & Σαΐτης, Χ., 2012, σ. 30).  

Συμπερασματικά, η «Οργάνωση» ως λειτουργία υλοποιείται μέσα από 

συγκεκριμένες δραστηριότητες, που ακολουθούν διαδοχικά βήματα, τα οποία 

είναι: 

 Η κατανόηση των στόχων και των σχεδίων του οργανισμού.  

 Ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η ομαδοποίηση των καθηκόντων.  

 Ο εντοπισμός των απαραίτητων μέσων και πόρων (υλικών και 

ανθρώπινων). 

 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δομής που προέκυψε (Ζαβλανός, 

Μ., 1998, σ. 194). 

Ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης η σημασία της «Οργάνωσης» είναι 

καθοριστική. Αν και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραδοσιακά εμφανίζει 

μεγάλο βαθμό συγκεντρωτισμού στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας του, 

καθώς η λειτουργία των μονάδων του σε κάθε επίπεδο απορρέει από την κεντρική 
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εξουσία, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και ειδικά μετά τον Ν.1566/1985, 

αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές και εκσυγχρονιστικές 

προσπάθειες, οι οποίες «προσανατολίστηκαν στον εκδημοκρατισμό, στη δημιουργία 

νέων –μάλλον στην ανατροπή παλαιότερων– πολιτικών ισορροπιών στη δημόσια 

διοίκηση και στην αναβάθμιση των επί μακρόν παραγκωνισμένων ΟΤΑ, ενώ κατά 

την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα επικράτησαν τα αιτήματα για διοικητικό 

εκσυγχρονισμό, διοικητική αποτελεσματικότητα και βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών» (Μακρυδημήτρης, Α., 2003, σ. 79). Αποτέλεσμα αυτού 

είναι η σχολική μονάδα να βρεθεί στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής, 

εγείροντας το ζήτημα της αυτοδιοίκησής της και του σταδιακού μετασχηματισμού 

της σε φορέα διαμόρφωσης και προσαρμογής της κεντρικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Είναι πλέον περισσότερο επίκαιρο 

από ποτέ το θέμα της αποτελεσματικής οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο (σχολική 

μονάδα), καθώς αυτή σχετίζεται άμεσα με:  

 Την αποτελεσματική οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 Την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής διοικητικής δομής. 

 Την κατάλληλη κατανομή και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.  

 Την αποτελεσματική χρήση του χρόνου, του χώρου και των πόρων (Dean, 

J., 1995, σ. 74).  

2.2.4 Η Διεύθυνση (Directing) 
 

Η λειτουργία της «Διεύθυνσης» συνδέεται άμεσα με την έννοια της ηγεσίας. 

Αναφέρεται στην ενσυνείδητη προσπάθεια των στελεχών ενός οργανισμού για 

την ενεργοποίηση και την καθοδήγηση της δραστηριότητας του ανθρώπινου 

δυναμικού, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των σκοπών του 

οργανισμού. Αποτέλεσμα αυτού είναι να σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη 

διαπροσωπική διάσταση της διοίκησης (Κατσαρός, Ι., 2007, σσ. 68-69).  

Με βάση τα παραπάνω η «Διεύθυνση», ως λειτουργία της Διοίκησης, 

αναφέρεται:  

 «Στη στελέχωση, δηλαδή στην ανεύρεση των κατάλληλων ατόμων που θα 

στελεχώσουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.  

 Στη συστηματική εκπαίδευση επιμόρφωση όλων των εργαζομένων της 

οργάνωσης για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεών τους.  
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 Στην παρακίνηση ή παρώθηση των εργαζομένων για την επίτευξη των 

στόχων, στην εποπτεία, δηλαδή την παροχή κατευθύνσεων και την επίβλεψη 

του έργου των υφισταμένων.  

 Στην επικοινωνία μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων.  

 Στο συντονισμό όλων των εργασιών για την αποφυγή επικαλύψεων ή που 

επηρεάζουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού» 

(Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ., 2012, σσ. 30-31). 

Ειδικά στο σχολικό χώρο η λειτουργία της «Διεύθυνσης» έχει και ένα 

διαφορετικό ρόλο, καθώς υπάρχει η αντικειμενική ανάγκη να δίνεται μεγάλη 

έμφαση στον διαχειριστικό ρόλο της διεύθυνσης, αφού η τελευταία περιλαμβάνει 

και ένα τεχνικό μέρος, το οποίο έχει σχέση με γενικότερα ζητήματα τα οποία 

αφορούν στην επίβλεψη της υλοποίησης εργασιών διαχείρισης, αλλά και με 

πρακτικά ζητήματα εξασφάλισης των κατάλληλων κτιριακών συνθηκών ή των 

συνθηκών υγείας και ασφάλειας στο σχολείο, καθώς και την εξασφάλιση των 

απαραίτητων πόρων για την εύρυθμη λειτουργία αυτού (Τύπας, Γ., 1999, σ. 293). 

Η προσωπική εμπειρία λέει πως είναι πολύ σημαντικό ο Διευθυντής να 

μπορεί να ενεργεί ως επαγγελματίας της εκπαίδευσης και της διοίκησης, 

κατανοώντας τη θεωρία και εφαρμόζοντάς την στην πράξη, με στόχο να 

εξασφαλίσει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του χώρου ευθύνης του. Όμως 

εκείνο που είναι περισσότερο σημαντικό στην εκπαίδευση, όπου ο ανθρώπινος 

παράγοντας βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας, είναι ο Διευθυντής να 

έχει θεωρητικές γνώσεις και να τις αξιοποιεί, προκειμένου να καθοδηγεί, να 

συντονίζει, να εποπτεύει και να ελέγχει τις δραστηριότητες των υφισταμένων του. 

Ο Διευθυντής οφείλει να εμπνέει το προσωπικό, να το υποκινεί, να συμβάλλει 

στη βελτίωση της συνεργασίας, στην αποφυγή συγκρούσεων και στον χειρισμό 

των διαφορών που προκύπτουν, μέσα από την ανάπτυξη αποτελεσματικής 

επικοινωνίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ηγετικού του ρόλου, πρέπει να 

αναλάβει πρωτοβουλίες για την επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση των 

συναδέλφων του εργαζομένων, αλλά και για την ανάπτυξη θετικού εργασιακού 

κλίματος. 

2.2.5 Ο Έλεγχος (Controlling) 
 

Η λειτουργία του «Ελέγχου» αποτελεί την τελική φάση της διοικητικής 

διαδικασίας καθώς περιλαμβάνει τη μέτρηση του πραγματοποιούμενου 

αποτελέσματος σε σύγκριση με εκείνο που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Επίσης 
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συναρτάται με τη λήψη των αποφάσεων και με την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, ως το τελευταίο στάδιο που ακολουθεί μετά την εκτέλεση (Σαΐτη, Α. 

& Σαΐτης, Χ., 2012, σ. 31, Κατσαρός, Ι., 2007, σ. 77).  

Σε παλαιότερες εποχές ο έλεγχος είχε συνδυαστεί με την επιβολή 

κυρώσεων. Η αντίληψη αυτή είναι υπεύθυνη για την ταύτιση του ελέγχου με τη 

λειτουργία του καταναγκασμού και της συμμόρφωσης. Στις μέρες μας όμως η 

λειτουργία του ελέγχου στοχεύει κυρίως στην αποτίμηση μιας δράσης, ώστε τα 

υπεύθυνα ηγετικά στελέχη να προβαίνουν σε επαναπροσδιορισμό των στόχων 

μέσα από κατάλληλες τροποποιήσεις του αρχικού προγραμματισμού. Γενικά η 

λειτουργία του «Ελέγχου» πρέπει να στοχεύει: 

 Στη διακρίβωση της αποτελεσματικότητας, με τη σύγκριση των 

επιδιωκόμενων στόχων και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη 

δράση. 

 Στη διακρίβωση της αποδοτικότητας, με τη σύγκριση των 

χρησιμοποιούμενων μέσων προς τα αποτελέσματα. 

 Στη διακρίβωση της καταλληλότητας, με την αντιπαραβολή των μέσων με 

τους σκοπούς. 

 Στη διακρίβωση της κανονικότητας, με την αντιπαραβολή της 

προβλεπόμενης συμπεριφοράς με την πραγματική (Μπουραντάς, Δ., 2002, 

σ. 205). 

Με βάση τα παραπάνω, προσπαθώντας να ορίσουμε την έννοια, μπορούμε 

να ισχυρισθούμε πως «ο έλεγχος είναι η λειτουργία της διοίκησης που εξασφαλίζει 

την απαραίτητη πληροφόρηση για τη σύγκριση του τρόπου εκτέλεσης μιας απόφασης 

και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από αυτήν με τις αρχικές προβλέψεις και 

τους αρχικούς στόχους, με πρώτιστο στόχο τον επαναπροσανατολισμό της δράσης» 

(Κατσαρός, Ι., 2007, σ. 78). 

Ο «Έλεγχος» εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες τις ιεραρχικής κλίμακας, σε 

πρόσωπα, πράγματα και πράξεις και η αποστολή του είναι τριπλή:  

1. «Κανονική, δηλαδή αναφέρεται στην εκάστοτε εκτίμηση της υφιστάμενης 

κατάστασης του οργανισμού. 

2. Κυρωτική, δηλαδή συνεπάγεται στην επιβολή επιβραβεύσεων ή τιμωριών 

(ανάλογα με τις αποκλίσεις μεταξύ προβλέψεων και πραγματοποιήσεων και 

των αιτιών).  
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3. Δημιουργική, δηλαδή συνίσταται στη λήψη τέτοιων μέτρων που να 

συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας. Ας σημειωθεί, 

ότι η ικανοποιητική λειτουργία του ελέγχου προϋποθέτει ακριβή 

προγραμματισμό, σωστή οργάνωση και άριστη διεύθυνση του ανθρώπινου 

δυναμικού» (Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ., 2012, σ. 31). 

Συνοψίζοντας, πρέπει να πούμε πως ο «Έλεγχος» από τη φύση του, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, προκαλεί αντιδράσεις σ’ αυτούς που ελέγχονται, 

ιδιαίτερα όταν εμπεριέχει στοιχεία υποκειμενικής εκτίμησης, κατάχρηση 

εξουσίας, άσκηση πιέσεων και όταν συνδέεται με άδικες και βαριές επιπτώσεις 

στις συνθήκες απασχόλησης των εργαζόμενων. Οι παραπάνω περιπτώσεις 

δημιουργούν έντονη την αίσθηση της αδικίας, με αποτέλεσμα να χάνεται ο 

στόχος, που είναι η βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της οργάνωσης, 

και να μετατρέπεται σε μια στείρα διαδικασία που δημιουργεί εντάσεις και 

αρνητικά αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό ο έλεγχος θα πρέπει να βασίζεται 

στην τήρηση αντικειμενικών κανόνων και στη δημιουργία κλίματος 

εμπιστοσύνης, ώστε να έχει θετική συμβολή στην αποτελεσματικότητα των 

εργαζόμενων (Σαΐτης, Χ., 2000, σσ. 259-260). 

Στον χώρο της Εκπαίδευσης και σε νομοθετικό επίπεδο, το σύστημα 

ελέγχου ακολουθεί τη γενικότερη διάρθρωση του συστήματος διοίκησης, δηλαδή 

κατευθύνεται από πάνω προς τα κάτω. Έτσι σε εθνικό επίπεδο ο έλεγχος όλων 

των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της χώρας και η παρακολούθηση της εφαρμογής 

της εκπαιδευτικής πολιτικής ασκούνται από την Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας. Σε περιφερειακό επίπεδο ο έλεγχος ασκείται από τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι εποπτεύουν και ελέγχουν 

όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της περιφέρειας ευθύνης τους, καθώς επίσης και το έργο των 

Σχολικών Συμβούλων, ενώ μετέχουν στην αξιολόγηση των Διευθυντών 

Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων. Σε επίπεδο Περιφερειακών 

Ενοτήτων οι Διευθυντές Εκπαίδευσης εποπτεύουν και ελέγχουν τη λειτουργία 

των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους, ενώ μετέχουν στη διαδικασία 

αξιολόγησης των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων. Τέλος στο 

επίπεδο των σχολικών μονάδων ο Διευθυντής έχει την ευθύνη ελέγχου της 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας που διευθύνει, αλλά και των εκπαιδευτικών 

που εργάζονται σε αυτή. Επίσης αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, έχοντας ως 
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γνώμονα τους στόχους της αξιολόγησης (Ν.2986/2002, Υ.Α. Φ.353.1./324/ 

105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340, τ.Β΄/16-10-2002 ). 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα οφείλουμε να επισημάνουμε πως «με 

ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. του ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης του 

διδακτικού προσωπικού κ.ά.), ο ρόλος της λειτουργίας του ελέγχου στον χώρο των 

σχολικών μονάδων δε φαίνεται προς το παρόν να έχει τύχει της ανάλογης 

αποδοχής. Κι αυτό, γιατί στην πράξη οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων 

στερούνται της δυνατότητας για αξιολόγηση του έργου των υφισταμένων τους» 

(Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ., 2012, σ. 32). 

2.3 Η αποτελεσματική διοίκηση 
 

Το διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας του κάθε οργανισμού αποτελεί το 

σημαντικότερο παράγοντα για την επιβίωσή του στον χρόνο. Έτσι σύμφωνα με τη 

Σαΐτη και τον Σαΐτη (2012), ο κάθε οργανισμός οφείλει να υιοθετήσει μια σειρά 

από αρχές και κανόνες που είναι οι παρακάτω: 

 Η κατάλληλη οργάνωση. Είναι βασικό στοιχείο της διοίκησης του κάθε 

οργανισμού, καθώς, για να πετύχει τους στόχους του, πρέπει να διαθέτει 

ορθολογικό εύρος εποπτείας, να ισχύει η εξίσωση εξουσίας και ευθύνης, να 

υπάρχει διάκριση μεταξύ επιτελικών και εκτελεστικών καθηκόντων, να 

υπάρχει ενότητα διοίκησης, σταθερότητα προσωπικού και κατάλληλη 

σύνδεση των εργασιών με τους εργαζόμενους σε αυτές. Όλα τα παραπάνω 

ανήκουν στις βασικές ευθύνες του κάθε διευθυντικού στελέχους που 

εξασφαλίζει την ομαλή και αποδοτική πορεία των πραγμάτων, χωρίς 

καθυστέρηση ή αντιπαλότητες.  

 Ικανή ηγεσία. Ακόμη και ο μικρότερος οργανισμός πρέπει να διαθέτει άρτια 

δομή και ένα σύστημα επιλογής και κατάρτισης των ηγετικών του 

στελεχών, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντά τους.  

 Σαφείς στόχοι. Ο κάθε οργανισμός πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους, 

στους οποίους να είναι προσανατολισμένα όλα τα μέλη του. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα υπάρχει έλλειψη κατεύθυνσης και σκοπού και το αποτέλεσμα 

θα είναι η διαμάχη, η αποδιοργάνωση και η έλλειψη προόδου. 

 Ύπαρξη στρατηγικού προγραμματισμού. Η ύπαρξη συγκεκριμένου 

προγραμματισμού δημιουργεί σταθερότητα στη λειτουργία του κάθε 

οργανισμού. Οπωσδήποτε υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης και 
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τροποποίησης τακτικών και προγραμμάτων, αρκεί να δοκιμαστούν για 

κάποιο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απόδοσή τους 

αλλά και η ανάλογη αποδοχή από το προσωπικό. 

 Πνεύμα συνεργασίας. Η συνεργασία είναι άκρως απαραίτητη για την 

αποδοτική λειτουργία ενός οργανισμού. Η έλλειψη συνεργασίας μπορεί να 

επιφέρει καταστροφικές συνέπειες, όπως αποπροσανατολισμό, λάθη, μη 

αποδοτικότητα και απογοήτευση. 

 Λήψη σωστών αποφάσεων. Κάθε οργανισμός πρέπει να διαθέτει τον 

κατάλληλο μηχανισμό για το σχεδιασμό της λήψης αποφάσεων. Πρέπει να 

υπάρχουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σχέδια, τα οποία να 

στοχεύουν στην επιτυχία των συγκεκριμένων στόχων και των γενικών 

σκοπών του ιδρύματος.  

 Αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης. Ένας οργανισμός, για να εξασφαλίσει 

ικανοποιητική πρόοδο, πρέπει να αναπτύξει και έναν αντικειμενικό τρόπο 

περιοδικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των εφαρμογών του, ώστε 

να σιγουρευτεί για την επιτυχία των στόχων του. Έτσι θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κάποιος μηχανισμός αξιολόγησης που θα εξασφαλίζει 

εγκυρότητα, αποδοτικότητα και αποδοχή (Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ., 2012, σσ. 

52-55) 

2.4 Το ελληνικό μοντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης 
 

H διοικητική διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας 

διακρίνεται, ανάλογα με το βαθμό εξουσίας και τη γεωγραφική θέση των 

υπηρεσιών, σε τέσσερα επίπεδα διοίκησης: το εθνικό, το περιφερειακό, το 

«νομαρχιακό» (με βάση τις παλιές Νομαρχίες, σήμερα Περιφερειακές Ενότητες) 

και το επίπεδο της σχολικής μονάδας. Με δεδομένο ότι το σύστημα της 

εκπαιδευτικής διοίκησης είναι συγκεντρωτικό, είναι αυτονόητο ότι τη γενική 

ευθύνη της διεύθυνσης της εκπαίδευσης έχει η Κεντρική Υπηρεσία του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.(Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων). Στην πράξη αυτό 

σημαίνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές διοίκησης χαράσσονται στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

ενώ στο χαμηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας, τα διοικητικά στελέχη έχουν, βέβαια, 

τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση και εφαρμογή 

της πολιτικής, αλλά στην ουσία παραμένουν απλά όργανα παρακολούθησης 

προαποφασισμένων προγραμμάτων και ενεργειών (Σαΐτης, Χ., 2008, σ. 225). 
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Αναλυτικά το ελληνικό μοντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης έχει ως εξής: 

 Σε εθνικό επίπεδο διαμορφώνεται από την κεντρική υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, τα κεντρικά υπηρεσιακά, πειθαρχικά και 

γνωμοδοτικά συμβούλια και οι διάφοροι οργανισμοί της εκπαίδευσης. Στο 

επίπεδο αυτό λαμβάνονται, από την πολιτική ηγεσία, οι γενικές αποφάσεις 

που αφορούν την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, οι διάφορες διευθύνσεις της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κεντρικής υπηρεσίας 

του Υπουργείου Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) 

αποφασίζουν για οτιδήποτε σχετίζεται με τις μεταθέσεις, τα στελέχη, την 

επιμόρφωση, την υποκίνηση, την καθοδήγηση, το συντονισμό κ.ά. του 

διδακτικού προσωπικού της εκπαίδευσης. 

 Σε περιφερειακό επίπεδο, που αποτελείται από δεκατρείς Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προΐστανται μετακλητοί Περιφερειακοί 

Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίζονται και παύονται με απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα όρια της κάθε περιφέρειας 

λειτουργούν τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια 

(Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε, και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), ενώ οι Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία σε όλες τις 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ν.2817/2000, ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14-3-2000, άρθρο 

14, Ν.2986/2002, ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-2-2002, άρθρο 1, και Υ.Α. Φ.353.1./324/ 

105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002). 

 Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (παλαιά Νομαρχία) λειτουργούν οι 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια. Της 

υπηρεσίας προΐσταται ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο οποίος ασκεί τη 

διοίκηση και την εποπτεία της λειτουργίας των σχολικών μονάδων της 

περιφέρειάς του, ενώ παράλληλα είναι διοικητικός και πειθαρχικός 

προϊστάμενος του διδακτικού προσωπικού, που ανήκει στη Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης. Οι αρμοδιότητες της παιδαγωγικής καθοδήγησης των 

εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για 

επιστημονική έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης, ανήκει στους Σχολικούς 

Συμβούλους (Ν. 1304/1982, ΦΕΚ 144 τ.Α΄/7-12-1982, Π.Δ. 214/1984, 

ΦΕΚ 77 τ.Α΄/29-5-1984 και Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 

τ.Β΄/16-10-2002). 
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 Στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, η διοίκηση ασκείται από τον Διευθυντή, 

τον Υποδιευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων. Ο Διευθυντής της κάθε 

σχολικής μονάδας είναι ένα μονομελές διοικητικό όργανο, ο οποίος είναι 

ιεραρχικός προϊστάμενος όλου του εκπαιδευτικού και διοικητικού 

προσωπικού του σχολείου. Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας είναι κι 

αυτός μονομελές όργανο διοίκησης, που αναπληρώνει τον Διευθυντή του 

σχολείου όταν δεν υπάρχει ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης βοηθά 

τον Διευθυντή του σχολείου στην άσκηση των διοικητικών του καθηκόντων 

και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή συγκεκριμένου διοικητικού έργου. 

Τέλος ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους 

διδάσκοντες στο σχολείο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως 

πρόεδρο τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Είναι συλλογικό όργανο 

διοίκησης, με σκοπό τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή 

της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου 

(Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002).  

Συμπερασματικά, σχετικά με τη διάρθρωση της ελληνικής εκπαιδευτικής 

διοίκησης, προκύπτουν τα εξής: 

 Η διοικητική ιεραρχία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της Ελλάδας έχει τη μορφή πυραμίδας, που υπακούει στις αρχές και τους 

κανόνες του γραφειοκρατικού, συγκεντρωτικού συστήματος. 

 Η άσκηση των καθηκόντων διοίκησης γίνεται από ένα ευρύ φάσμα ατόμων, 

τα οποία είναι υπεύθυνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 

του σχολικού μας συστήματος. 

 Η διοίκηση της εκπαίδευσης ασκείται από δύο τύπους διοικητικών 

οργάνων, τα μονομελή και τα συλλογικά. Μονομελή όργανα θα 

θεωρήσουμε τον Υπουργό Παιδείας, τον Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Νομού και τον Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας, ενώ ως συλλογικά όργανα θεωρούνται τα κεντρικά και 

περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ -

ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ), καθώς και ο Σύλλογος Διδασκόντων σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας (Σαΐτης, Χ., 2008, σσ. 224-255). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

3.1 Γενική οργάνωση και αρχές της εκπαίδευσης 
 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας η παιδεία αποτελεί βασική 

αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Επίσης 

στο Σύνταγμα ορίζεται ότι τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι 

λιγότερα από εννέα, καθώς επίσης ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν 

παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε κρατικά εκπαιδευτήρια 

(Σύνταγμα της Ελλάδας, 2008). 

Στο πλαίσιο των συνταγματικών υποχρεώσεων της Πολιτείας λειτουργούν 

οι τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: η Πρωτοβάθμια, που αποτελείται από τα 

Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, η Δευτεροβάθμια, από τα Γυμνάσια και 

τα Λύκεια και η Τριτοβάθμια από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα 

Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διαμορφώνει συνθήκες, που 

προάγουν τις αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας. Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και η επιτυχής κοινωνική 

ένταξή του, αφενός μέσα από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και 

αφετέρου με την ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Με την έννοια αυτή ο μαθητής καθίσταται ικανός 

να αντιμετωπίζει με επιτυχία προβλήματα και επιπλέον να διαμορφώνει άποψη 

και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον (Υ.Α 

21072α/Γ2/28.2.2003/ΦΕΚ 303, τ.Β΄/13-3-2003). 

Κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να είναι:  

1. Η παροχή γενικής παιδείας.  

2. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των 

ενδιαφερόντων του. 

3. Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους 
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μαθητές. 

4. Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

5. Η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων πρότυπων συμπεριφοράς. 

6. Η προετοιμασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης 

και επικοινωνίας. 

7. Η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη.  

8. Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, παγκόσμιας 

ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (ό.π., Υ.Α 

21072α/Γ2/28.2.2003). 

3.2 Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων 

3.2.1 Ο σκοπός της λειτουργίας του σχολείου 
 
Ο σκοπός της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου είναι να συμβάλει στην 

ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και 

καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα, να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-

1985). 

Τα Δημοτικά Σχολεία λειτουργούν ως υπηρεσίες του κράτους, και έχουν 

ιδρυμένες οργανικές θέσεις, ανά κλάδο και ειδικότητα. Οι θέσεις αυτές 

κατέχονται από συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, αναλόγων επιστημονικών 

προσόντων, οι οποίοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι (Σύνταγμα της Ελλάδας, 

2008, άρθρο 103, παρ. 4). Ο κάθε εκπαιδευτικός ως «υπάλληλος έχει δικαίωμα σε 

μισθό. Ο μισθός καθορίζεται σε μηνιαία βάση και έχει σκοπό την αξιοπρεπή 

διαβίωση του υπαλλήλου» (Ν. 3528/2007/ΦΕΚ 26, τ.Α΄/9-2-2007, άρθρο 23, παρ. 

1). 

3.2.2 Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου 
 
Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο Δημοτικό Σχολείο ανήκουν στις 

παρακάτω ειδικότητες - κλάδους και χαρακτηρίζονται με τα αντίστοιχους 

κωδικούς: Δασκάλων (ΠΕ70), Δασκάλων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71), Γαλλικής 

Γλώσσας (ΠΕ05), Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06), Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07), 
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Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), Μουσικής (ΠΕ16), 

Πληροφορικής ΑΕΙ (ΠΕ19), Πληροφορικής ΤΕΙ (ΠΕ20), Θεατρικών Σπουδών 

(ΠΕ32). 

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. Το 

ειδικότερο έργο τους περιγράφεται στις διατάξεις του Ν.1566/1985, άρθρα 13 και 

55, εξειδικεύεται όμως στην Φ.353.1/324/105657/ Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-

10-2002 υπουργική απόφαση, όπως ακολουθεί: 

«Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:  

1. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το 

ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές 

σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Σχολικών 

Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης. 

2. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν 

στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας 

λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (Π.Ι.) και των Σχολικών Συμβούλων. 

3. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας 

σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των 

μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. 

4. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, 

καλλιεργούν και εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, 

δημοκρατική συμπεριφορά. 

5. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, 

στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και εκφράζουν 

ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους. 

6. Δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται 

ύστερα από σχετική συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Μετά το πέρας της 
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επίσκεψης οι Σχολικοί Σύμβουλοι εξετάζουν και συζητούν με τον διδάσκοντα 

τα τυχόν διδακτικά και μεθοδολογικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν. 

7. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα 

διατάγματα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις 

εξωδιδακτικές 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 τον 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 γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και 

τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών 

τους. 

10. Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν 

παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για η δημιουργία 

υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλλουν 

στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το 

σχολείο. 

11. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των 

μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν 

την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. 

12. Παρίστανται στον χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη 

λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των 

Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό 

δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου. 

13. 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. 
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14. Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους 

μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του 

Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. 

15. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη 

αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και 

καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 

16. Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς 

Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα 

δικαιώματα των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές 

από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν 

απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν τον Διευθυντή και 

φροντίζουν στο σημείο αυτό να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 

17. 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 την κείμενη νομοθεσία. 

18. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης 

και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των 

σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά 

τους. 

19. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται 

στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών. 

20. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Διευθυντές, τους 

Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους, όπου αυτό 

απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

21. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη 

διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το 

ημερήσιο δελτίο απουσιών. 

22. Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και 

ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους 

μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και 

τους ενημερώνουν σχετικά. 

23. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων 
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μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης, που 

παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και 

με την αυτοεπιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες 

της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η 

εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ' αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός 

να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση. 

24. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο 

ενημερώνουν έγκαιρα τον Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή 

του προγράμματος. 

25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, 

ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του Διευθυντή. 

26. Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. Προς το 

σκοπό αυτό οφείλουν να αναζητούν, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του 

σχολείου, τρόπους εξοικείωσης με τη χρήση τους. 

27. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου όπως στην 

Ενισχυτική Διδασκαλία, στο Ολοήμερο σχολείο και στα προγράμματα τάξεων 

υποδοχής, όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα» (Υ.Α. 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002, άρθρο 36). 

3.2.3 Φοίτηση και διδακτικά βιβλία 
 
Η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο είναι μεικτή για αγόρια και κορίτσια και 

είναι υποχρεωτική, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας 

του. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την 

εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται (Π.Δ. 283/1985/ΦΕΚ 

106, τ.Α΄/31-5-1985, άρθρο 458).  

Για τους μαθητές που έχουν «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» δίνεται η 

δυνατότητα να φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε 

κανονικές τάξεις, για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική 

αγωγή και μάθηση (Ν.1566/1985, ΦΕΚ 167, τ.Α΄/30-9-1985, σσ. άρθρο 2, παρ. 

1,3,4,5,6 και 7). 

Τα διδακτικά βιβλία των μαθητών και τα βιβλία των εκπαιδευτικών 

χορηγούνται δωρεάν, καθώς επίσης και όλες οι δαπάνες που αφορούν τη 

λειτουργία των σχολείων καλύπτονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Κράτος. 
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3.2.4 Οργανικότητα των σχολείων και σχολική περιφέρεια 
 
Τα Δημοτικά Σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων σε αυτά 

μαθητών, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, από μονοθέσια έως δωδεκαθέσια, 

με βάση τους 15 μαθητές ανά δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια. 

Για τους υπόλοιπους τύπους Δημοτικών Σχολείων η βάση είναι οι 25 μαθητές ανά 

δάσκαλο (Υ.Α. Φ.3/897/97652/Γ1/23-9-2006/ΦΕΚ 1507, τ.Β΄/13-10-2006). Η 

παραπάνω πράξη έχει συμπληρωθεί με νεώτερη, σύμφωνα με την οποία «σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία … δύναται 

με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει 

κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο» (Υ.Α. Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-

2013/ΦΕΚ 2451, τ.Β΄/1-10-2013).  

Το κάθε Δημοτικό Σχολείο καλύπτει τους μαθητές που διαμένουν σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή - σχολική περιφέρεια. Σε δήμους ή κοινότητες που 

λειτουργούν περισσότερα από ένα σχολεία, η σχολική περιφέρεια ορίζεται από 

τον αρμόδιο Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος οφείλει να λάβει 

υπόψη του τη σχετική πρόταση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Επιτροπής Παιδείας 

και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-

1998, άρθρο 1). 

3.2.5 Σχολικό και διδακτικό έτος 
 
Σε σχέση με τον χρόνο λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο σχολικό και το διδακτικό έτος. 

Συγκεκριμένα, το σχολικό έτος των σχολείων της Πρωτοβάθμιας δημόσιας και 

της ιδιωτικής εκπαίδευσης αρχίζει στις 1 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 

Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει στις 1 Σεπτεμβρίου 

και λήγει στις 21 Ιουνίου του επόμενου έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων 

αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Για τις 

παραπάνω ημερομηνίες υπάρχει η πρόβλεψη πως, για την έναρξη, αν αυτές είναι 

Σάββατο ή Κυριακή, μεταφέρονται στην πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και για 

τη λήξη στην προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-

1998, άρθρο 3, παρ. 1,2,3). Την ίδια ημερομηνία εκδίδονται και αποστέλλονται οι 

τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια, 

και χορηγούνται οι τίτλοι προόδου των υπολοίπων μαθητών. 

Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα: 
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 Α΄ τρίμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου. 

 Β΄ τρίμηνο: από 11 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Μαρτίου. 

 Γ΄ τρίμηνο: από 11 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου. 

Εντός τριών ημερών από τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τριμήνου, παραδίδονται στον 

Διευθυντή, οι καταστάσεις βαθμολογίας, ενώ για το Γ΄ τρίμηνο και για τον γενικό 

μέσο όρο παραδίδονται στις 10 Ιουνίου (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, 

άρθρο 3 παρ. 4). Ειδικά για την Α΄ τάξη δεν κατατίθεται βαθμολογία για το Α΄ 

τρίμηνο, η οποία κατατίθεται μαζί με αυτή του Β΄ τριμήνου (ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ 

Φ7/193/Γ1/238/4-12-98). 

3.2.6 Οι αργίες του σχολικού έτους 
 
Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δε λειτουργούν τις παρακάτω 

ημέρες (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 4): 

 Τα Σάββατα και τις Κυριακές. 

 Την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή). 

 Την 17η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για την 

επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική 

Αντίσταση, σε όλα τα σχολεία, μέσα στο πρωινό ωράριο εργασίας, στις 

οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Όταν η 17η Νοεμβρίου 

είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την 

προηγούμενη Παρασκευή. 

 Από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων). 

 Την 30η Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται 

εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες 

παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η 

Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εκδηλώσεις γίνονται την 

προηγούμενη Παρασκευή, κατά τις δύο πρώτες ώρες, και το θέμα του 

εκκλησιασμού ρυθμίζεται, μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του 

ιερού ναού (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, σ. άρθρο 13 παρ. 9). 

 Την Καθαρή Δευτέρα. 

 Την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή). 

 Από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της Διακαινησίμου 

(διακοπές Πάσχα). 

 Την 1η Μαΐου. 
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 Την εορτή του Αγίου Πνεύματος. 

 Από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές διακοπές). 

 Την ημέρα της εορτής του πολιούχου της έδρας του σχολείου και της 

τοπικής εθνικής εορτής. 

Ειδική αναφορά υπάρχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής 

εορτής της 28ης Οκτωβρίου, οι οποίες πραγματοποιούνται στις 27 Οκτωβρίου, 

ημέρα κατά την οποία τιμάται και η ελληνική σημαία, καθώς και για την επέτειο 

της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, που πραγματοποιούνται στις 24 του ίδιου 

μήνα. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου είναι Κυριακή ή 

Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή (Π.Δ. 201/98, 

ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 4, παρ. 2). Τις ημέρες αυτές τα σχολεία 

παίρνουν μέρος στις παρελάσεις και στον γενικό εορτασμό των εθνικών και 

τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα της δημοτικής αρχής. Ο 

σημαιοφόρος, με τη σημαία του σχολείου και οι παραστάτες παρίστανται στη 

δοξολογία. Κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες 

το επιτρέπουν, την ημέρα αυτή μπορεί να γίνει εκκλησιασμός των μαθητών ή 

αντιπροσωπεία τους να πλαισιώσει τον σημαιοφόρο και τους παραστάτες (Π.Δ. 

201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 4, παρ. 3). 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών τα μαθήματα μπορούν να διακοπούν 

στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι δεκαπέντε ημέρες με 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Η απόφαση μπορεί να είναι του οικείου 

Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη (Ν. 3852/2010/ΦΕΚ 87, τ.Α΄/7-6-2010, άρθρο 

94, παρ. 27 και άρθρο 186, Κεφ. Η', παρ. 5), αν τα παραπάνω αφορούν 

μεμονωμένη εκπαιδευτική περιοχή. Διακοπή μαθημάτων, πέραν των δεκαπέντε 

(15) εργάσιμων ημερών, και για τις παραπάνω αιτίες, είτε αφορά σχολεία μιας 

περιοχής, είτε ολόκληρης της χώρας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας. 

3.3 Υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα του σχολείου  
 
Τα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα ορίζονται με ειδικά υποδείγματα της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, και είναι τα ακόλουθα (Π.Δ. 

201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 6). 
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3.3.1 Υπηρεσιακά βιβλία 
 

Τα βιβλία που προβλέπεται να τηρούνται στο αρχείο κάθε σχολείου της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι συνολικά έντεκα (11) και είναι τα παρακάτω: 

1. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών (Β.Μ.Π.). Στο Β.Μ.Π. 

εγγράφονται οι προσερχόμενοι, για πρώτη φορά, μαθητές. Η εγγραφή 

γίνεται με αλφαβητική σειρά, μια μόνο φορά, κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης στο σχολείο, προκειμένου να γίνει η επανεγγραφή του μαθητή. 

Όταν ο μαθητής διακόπτει τη φοίτησή του για δύο σχολικά έτη δεν 

εγγράφεται στην ίδια τάξη. Επανεγγραφή του γίνεται, όταν επαναλάβει τη 

φοίτησή του στο σχολείο. Η ρύθμιση αυτή δεν απαλλάσσει τον Διευθυντή 

και τις αρμόδιες Αρχές από την υποχρέωση αναζήτησης του μαθητή (Π.Δ. 

201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 11, παρ.2). 

Στο βιβλίο καταχωρούνται τα εξής: 

 Στοιχεία που αφορούν στον μαθητή και τους γονείς του: 

ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, τόπος - νομός - ημερομηνία 

γέννησης, αριθμός μητρώου (για αγόρια) ή δημοτολογίου (για κορίτσια), 

ιθαγένεια, επάγγελμα πατέρα και μητέρας, διεύθυνση κατοικίας.  

 Στοιχεία εγγραφής, τα οποία επαναλαμβάνονται κατά την επανεγγραφή 

του μαθητή (τάξη, στοιχεία τίτλου εγγραφής, σχολικό έτος). 

 Βαθμολογική κατάσταση (τάξη, βαθμολογία κατά τρίμηνο, μέσος όρος 

κατά μάθημα, γενικός μέσος όρος, απουσίες δικαιολογημένες και 

αδικαιολόγητες). 

Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που αφορούν τους μαθητές, 

προκειμένου να γίνει και η ανάλογη αποτύπωση στο Β.Μ.Π., οι Διευθυντές 

των σχολικών μονάδων οφείλουν, αφού συγκεντρώσουν τα νέα 

πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών του σχολείου τους, να καταχωρήσουν 

τα νέα στοιχεία στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, στον ίδιο αριθμό που 

έχει γίνει η πρώτη εγγραφή του μαθητή, με κόκκινη γραφή και σύμφωνα με 

το νέο πιστοποιητικό γέννησης. Στη συνέχεια οφείλουν να σφραγίσουν και 

να μονογράψουν τη νέα καταχώρηση των στοιχείων (ΕΓΚ. ΥΠΔΒΜΘ 

Φ.6/227/56425/Γ1/17-5-2011).  

2. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής (Β.Π.Σ.). Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται 

τα στοιχεία των τίτλων σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, των 
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χορηγούμενων, για οποιοδήποτε σκοπό, πιστοποιητικών σπουδών και των 

αποδεικτικών μετεγγραφής. 

3. Αλφαβητικό Ευρετήριο Μαθητών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, κατά 

αλφαβητική σειρά, οι μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο 

σχολείο. Το βιβλίο ακολουθεί τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει σε κάθε 

Β.Μ.Π. και φέρει τον ίδιο κωδικό αριθμό με αυτό.  

4. Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής. Το βιβλίο τηρείται από τους Διευθυντές και 

προϊσταμένους των σχολικών μονάδων. Όμως πρόσβαση στο περιεχόμενό 

του έχει όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου. Σ’ αυτό καταγράφονται 

με χρονολογική σειρά όλα τα στοιχεία, γεγονότα, συμβάντα που 

αναφέρονται στη σχολική ζωή και τη λειτουργία του σχολείου όπως 

εκδηλώσεις, συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού, 

έκτακτη αλλαγή εφημερίας κ.λπ. (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 139808/Δ1/31-08-2016). 

5. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας (κοινό). 

6. Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας. 

7. Βιβλίο Βιβλιοθήκης. 

8. Βιβλίο Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας. 

9. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων.  

10. Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή (ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ Φ3/716/Γ1 /825/27-7-98). 

11. Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου. 

3.3.2 Υπηρεσιακά έντυπα 
 

Τα έντυπα του σχολείου είναι: 

1. Πιστοποιητικό Σπουδών. 

2. Αποδεικτικό Μετεγγραφής. 

3. Τίτλος Προόδου, σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. 

4. Τίτλος Σπουδών, σε ανοιχτό γαλάζιο χρώμα. 

5. Έντυπα που αφορούν στη βαθμολογία του μαθητή και έλεγχος προόδου. Τα 

έντυπα που αφορούν στα θέματα αυτά καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας. 

3.3.3 Θεώρηση και κλείσιμο υπηρεσιακών βιβλίων 
 
Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται, θεωρούνται και «κλείνονται» από τον 

Διευθυντή του σχολείου, όπως ακολουθεί: 
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1. Στις 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους, κλείνονται τα πρωτόκολλα 

αλληλογραφίας, με πράξη του Διευθυντή του σχολείου. Λόγω των 

Χριστουγέννων, η πράξη κλεισίματος μπορεί να γίνει με ημερομηνία 8 

Ιανουάριου. 

2. Δεν κλείνονται το Βιβλίο Βιβλιοθήκης και το Βιβλίο Εποπτικών Μέσων 

Διδασκαλίας, εκτός αν δοθεί σχετική εντολή των Προϊστάμενων Αρχών. 

3. Το Βιβλίο Μητρώου και Προόδου των μαθητών κλείνει με τη λήξη των 

μαθημάτων του τελευταίου διδακτικού έτους της κάθε δεκαετίας και φέρει 

κωδικό αριθμό 1, 2 κ.λπ., αρχίζοντας από αυτό της δεκαετίας 1999-2000. 

Έτσι το Β.Μ.Π. της δεκαετίας 1999-2000 (μέχρι και 15 Ιουνίου του έτους 

2000) φέρει τον κωδικό «1» και σε αυτό έγιναν οι αντίστοιχες εγγραφές 

όλων των μαθητών, με συνεχή αρίθμηση, ενώ από το σχολικό έτος 2000-

2001, το νέο Β.Μ.Π. φέρει τον κωδικό αριθμό «2» και σε αυτό γίνονται οι 

εγγραφές όλων των μαθητών, με νέα αρίθμηση. Αυτό θα επαναλαμβάνεται 

κάθε δεκαετία. Ό,τι ισχύει με το Β.Μ.Π., ισχύει και με το Αλφαβητικό 

Ευρετήριο των Μαθητών, το οποίο τίθεται στο αρχείο μαζί με το Βιβλίο 

Μητρώου και Προόδου που αντιστοιχεί στην ίδια δεκαετία. 

4. Στις 31 Αυγούστου (λήξη σχολικού έτους) κλείνονται, με απόφαση του 

Διευθυντή, το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, το Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου 

Διδασκόντων, το Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή και το Βιβλίο Πράξεων 

Σχολικού Συμβουλίου.  

5. Στις 31 Αυγούστου κλείνεται επίσης το Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. 

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται όσα πιστοποιητικά και αποδεικτικά 

μετεγγραφής εκδίδονται, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καθώς και 

αυτά που εκδίδονται από 16 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου. Λόγω των 

θερινών διακοπών, η πράξη κλεισίματος των βιβλίων, που αναφέρονται 

παραπάνω, μπορεί να γίνει με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου. 

3.4 Ψηφιακή οργάνωση και το σύστημα Myschool 
 

To «MySchool» είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής 

καταγραφής όλων των δεδομένων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σχεδιάστηκε σαν εργαλείο που θα δίνει ανά πάσα 

χρονική στιγμή πλήρη εικόνα της Εκπαίδευσης τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, 

σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της (μαθητές και εκπαιδευτικούς), αλλά και 

σε κτηριολογικά και γεωγραφικά στοιχεία κάθε σχολικής μονάδας της 
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επικράτειας, χωρίς την γραφειοκρατική μεσολάβηση των ενδιάμεσων 

αποκεντρωμένων φορέων (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης & Περιφερειακές 

Διευθύνσεις). Η λειτουργία του ανακοινώθηκε με την ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 

42456/Δ1/28-3-2013, που είχε ως θέμα την «Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας 

νέου ενιαίου Πληροφορικού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών 

Δομών» και γενικεύτηκε με την ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 171490/Δ2/12-11-2013, για την 

«Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου ενιαίου Πληροφορικού Συστήματος 

Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών «Myschool»».  

Το «Μyschool» πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά με τα αντίστοιχα 

δεδομένα λειτουργίας της κάθε σχολικής μονάδας, με έμφαση στην ορθή 

αποτύπωση των δεδομένων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών, των 

τμημάτων που λειτουργούν και των αναθέσεων, όπως ορίζονται από την 

κατανομή των διδακτικών αντικειμένων. Με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας, ο οποίος είναι και ο αποκλειστικός υπεύθυνος διαχειριστής του 

συστήματος, καθώς ο ίδιος διαθέτει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης, πρέπει 

με την έναρξη του σχολικού έτους, αλλά και στους καθορισμένους χρόνους να 

επικαιροποιούνται τα δεδομένα του συστήματος σε σχέση με όλα τα 

προβλεπόμενα πεδία (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 87776/Δ1/30-5-2016).  

3.5 Προγραμματισμός και διαδικασίες σχολικού έτους 

3.5.1 Το Δημοτικό Σχολείο σήμερα και το Ολοήμερο Πρόγραμμα 
 

Σύμφωνα με την Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016/ΦΕΚ 1324, τ.Β΄/11-05-

2016, υπουργική απόφαση, καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου 

Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της, σε όλα τα 

Δημοτικά Σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω 

αναμορφώνεται το διδακτικό ωράριο και το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, το οποίο 

θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017 ως εξής: 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

07.00 - 08.00 60΄ Πρωινή ζώνη 

08.00 - 08.10 10' Υποδοχή μαθητών (υπολοίπων) 

08.10 - 09.40 90' 1η διδακτική περίοδος (1η και 2η διδακτικές ώρες) 

09.40 - 10.00 20' Διάλειμμα 

10.00 - 11.30 90' 2η διδακτική περίοδος (3η και 4η διδακτικές ώρες) 
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11.30 - 11.45 15' Διάλειμμα 

11.45 - 12.25 40' 5η διδακτική ώρα 

12.25 - 12.35 10' Διάλειμμα 

12.35 - 13.15 40' 
6η διδακτική ώρα 

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος) 

13.15 - 13.20 5' Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης 

13.20 - 14.00 40' 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Σίτιση) 

14.00 - 14.15 15' Διάλειμμα 

14.15 - 15.00 45' 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Μελέτη-Προετοιμασία) 

15.00 - 15.15 15' Διάλειμμα 

15.15 - 16.00 45' 

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος 

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου  

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος) 

 

Ολοήμερο πρόγραμμα 

Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται 

ορισμός ενός εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα 

ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου 

Προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος 

δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των ειδικοτήτων καθώς και στον Διευθυντή 

του σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο 

Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος. 

Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από 

εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, ορίζονται:  

1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό 

διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.  

2. Ανά ημέρα, ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του 

Ολοήμερου Προγράμματος. 

Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται 

οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα φέρουν την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου καθώς 

και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός ως ο φέρων την 

ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος κοινοποιείται: α) στον οικείο 

Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, γ) 
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επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου 

Προγράμματος και δ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των 

εκπαιδευτικών. 

Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση δεν 

παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο 

ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 

Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου είναι για όλες τις τάξεις τριάντα (30) διδακτικές ώρες 

εβδομαδιαίως (08.10-13.15), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται 

έως τις 16.00. 

Σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει 

Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις: 

 Στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία ο ελάχιστος αριθμός για τη 

λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές. 

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται και φοιτούν οι μαθητές των οποίων 

και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του 

φορέα εργασίας τους. 

 Στις σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν ως 4/θέσιες και 5/θέσιες ο 

ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου 

Προγράμματος ορίζεται στους 10 φοιτώντες μαθητές, χωρίς την 

προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης εργασίας. 

Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι 

χαμηλότερος των 14 φοιτώντων μαθητών σε 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία ή 

είναι χαμηλότερος των 10 φοιτώντων μαθητών σε 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά 

Σχολεία, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος. 

Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση 

αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η οποία 

κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. 

Εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί - Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο 

Πρόγραμμα: Με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, από το σύνολο των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ορίζονται οι 

εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι 
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αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του 

Διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών. 

Σίτιση: Η ώρα του φαγητού – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική 

διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος 

ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνος λειτουργίας 

του Ολοήμερου Προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα και ο οποίος έχει την 

ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει τη 

δεύτερη ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος, παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη 

σίτιση των μαθητών. 

Αποχώρηση μαθητών: Η αποχώρηση των μαθητών του Ολοήμερου 

Προγράμματος μπορεί να γίνει: 

 Με τη λήξη του Ολοήμερου Προγράμματος (16.00), 

 Με τη λήξη της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον 

έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση εγγραφής. 

Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου 

λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του 

(16.00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα 

(Υ.Α. Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-2016/ΦΕΚ 1324 τ.Β΄/11-05-2016, ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 

87776/Δ1/30-5-2016, ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 92813/Δ1/06-06-2016). 

Πρωινή Ζώνη: «Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7.00-

8.00). Για υποδοχή (7.00-7.15) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7.15-

8.00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα 

συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο 

πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης 

μαθητών είναι οι 7 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 

μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω. Η συγκρότηση και η 

λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική 

τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και θετική εισήγηση του 

αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Διευθυντή-

Διευθύντριας της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία 

Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση των μαθητών που συμμετέχουν καθημερινά στο 

τμήμα Πρωινής Ζώνης, η οποία κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. 
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Ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών που συμμετέχουν στο τμήμα Πρωινής Ζώνης 

εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον 

εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Η 

ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Πρωινή Ζώνης δύναται να ανατίθεται 

στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου» (ΕΓΚ. 

ΥΠΠΕΘ 71858/Δ1/3-5-2017). 

3.5.2 Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών 
 
Στην Πρώτη τάξη εγγράφονται, υποχρεωτικά, όσα παιδιά συμπληρώνουν τη 

χρονιά της εγγραφής τους τα έξι έτη της ηλικίας τους. Οι εγγραφές 

πραγματοποιούνταν, κατά κανόνα, από 1 μέχρι 21 Ιουνίου του προηγούμενου 

σχολικού έτους (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 7). Όμως, με νέα 

εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. προβλέπεται ότι «σύμφωνα με την παρ. 2α, του άρθρου 35, 

του νόμου 4386/2016/ΦΕΚ 83, τ.Α΄/11-5-2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις», οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην 

πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου 

του προηγούμενου διδακτικού έτους. Για τη σχολική χρονιά 2017-2018 οι εγγραφές 

θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017.» (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 

Φ.6/ΦΜ/8170/Δ1/18-01-2017). Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται, με 

εξαίρεση κάποιων περιπτώσεων (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 

9), αυτεπάγγελτα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, η δε μετακίνηση 

μαθητών, από σχολείο σε σχολείο, γίνεται με τη διαδικασία των μετεγγραφών.  

Εκπρόθεσμες εγγραφές γίνονται με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου, 

ενώ με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ρυθμίζεται κάθε εκκρεμότητα που 

αφορά στις εκπρόθεσμες εγγραφές, την οποία η διεύθυνση του σχολείου για 

διάφορους λόγους αδυνατεί να ρυθμίσει. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998, όπως 

τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του 

άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8, τ.Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με 

το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38, τ.Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα 

εξής (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ Φ.6/1063/82763/Δ1/23-5-2016): 

 Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο αναζητείται από τις 

σχολικές μονάδες μέσω του πληροφορικού συστήματος Myschool του 

ΥΠΠΕΘ (Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013/ΦΕΚ 2255, τ.Β΄/11-9-
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2013, ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016). 

 Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση 

άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.  

 Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 

Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015). 

 Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του 

σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.  

 Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. 

Στα συστεγαζόμενα σχολεία τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών της 

Α΄ τάξης συγκεντρώνονται από τους Διευθυντές ή από επιτροπή που αποτελείται 

από ένα δάσκαλο κάθε σχολείου. Οι μαθητές κατανέμονται ισομερώς προς τα 

λειτουργούντα τμήματα των σχολείων με διαδικασία, η οποία έχει προκαθοριστεί 

από το διδακτικό προσωπικό. Την κατανομή κάνουν οι Διευθυντές με τα μέλη της 

επιτροπής που συγκέντρωσε τα δικαιολογητικά. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται 

για την κατανομή των μαθητών που προέρχονται από μετεγγραφή, ανεξάρτητα 

από το σχολείο του συγκροτήματος, στο οποίο απευθύνεται το αποδεικτικό 

μετεγγραφής, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τμημάτων με ίσο αριθμό 

μαθητών. Τα αδέλφια στα συστεγαζόμενα σχολεία εγγράφονται στο ίδιο σχολείο 

(Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 7). 

 Όταν διαπιστώνεται ότι ένας μαθητής έχει μικρότερη ηλικία από αυτή που 

αντιστοιχεί στην τάξη φοίτησής του, τότε εντάσσεται σε τάξη αντίστοιχη της 

ηλικίας του, ανεξάρτητα εάν προέρχεται από ελληνικό σχολείο της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής ή ξένο σχολείο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Καμία αντιστοιχία ή 

ισοτιμία τίτλου δεν μπορεί να γίνει, χωρίς την προϋπόθεση της νόμιμης ηλικίας 

της αντίστοιχης τάξης που ισχύει στην Ελλάδα (ό.π.). 

Όλα τα δικαιολογητικά των μαθητών που προέρχονται από το εξωτερικό 

είναι μεταφρασμένα από τις νόμιμες υπηρεσίες. Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας 

εγγράφονται στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία 

που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική 

δήλωση. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας 

πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο χωρίς τη δέσμευση της 

ημερομηνίας έκδοσης, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέραμε πιο 

πάνω. Στις υπόλοιπες τάξεις οι μαθητές εγγράφονται καταθέτοντας τον τίτλο ή το 

αποδεικτικό μετεγγραφής ή επίσημη βεβαίωση φοίτησης. Σε περίπτωση που 



[71] 

 

κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν μέχρι 15 Ιουνίου, δεν 

εκδίδεται τίτλος σπουδών. Εφόσον ζητηθεί, μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση 

φοίτησης, ενώ ο τίτλος σπουδών εκδίδεται μετά την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών (ό.π., άρθρο 7, παρ. 7, 8). 

Οι μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από ιδιωτικά ή ξένα σχολεία που 

λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται στην αντίστοιχη τάξη του ιδιωτικού, 

ξένου ή δημοσίου σχολείου με βάση το αποδεικτικό μετεγγραφής που εκδίδεται 

από τον Διευθυντή του σχολείου. Η χορήγηση του αποδεικτικού μετεγγραφής 

είναι υποχρεωτική, όταν ο γονέας καταθέσει σχετική αίτηση (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 

161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 7, παρ. 9). 

Μαθητής, που δεν είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμων 

ή κοινοτήτων, εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου με ληξιαρχική 

πράξη γέννησης ή με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα, με την οποία 

βεβαιώνεται η νόμιμη ηλικία του και η υποχρέωσή του να γράψει το παιδί στο 

μητρώο ή το δημοτολόγιο και να προσκομίσει στο σχολείο το πιστοποιητικό 

γέννησης (ό.π., άρθρο 7, παρ. 10). 

Οι αδήλωτοι μαθητές (άρθρο 3, Ν.Δ. 762/70) εγγράφονται, εφόσον κατά 

την κρίση του Διευθυντή του σχολείου έχουν τη νόμιμη ηλικία και στη συνέχεια 

γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες από τον Διευθυντή και τους γονείς ή τον 

κηδεμόνα, για να εγγραφούν στα μητρώα ή δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας. 

Εάν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους δεν έχει ρυθμιστεί η εγγραφή στα 

δημοτολόγια ή μητρώα των μαθητών αυτών, αναγράφεται σχετική ένδειξη στους 

τίτλους προόδου και σπουδών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους ο Διευθυντής 

υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο έκθεση για τις ενέργειες που έχουν γίνει 

για την εγγραφή αδήλωτων μαθητών, στην οποία αναφέρεται και το αποτέλεσμα 

αυτών των ενεργειών (ό.π., άρθρο 7, παρ. 11).  

Μετεγγραφές μαθητών από σχολείο σε σχολείο επιτρέπονται σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπως στην κατάργηση ή συγχώνευση του σχολείου στο οποίο ο 

μαθητής είναι εγγεγραμμένος, στην ίδρυση νέου σχολείου στην περιοχή της 

κατοικίας του μαθητή, στη μετοίκηση της οικογένειας του μαθητή, κλπ (Π.Δ. 

201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 8). 

Την αίτηση μετεγγραφής υποβάλλει στον Διευθυντή του σχολείου ένας από 

τους γονείς του μαθητή. Στην περίπτωση που υπάρχει δήλωση στο σχολείο ότι οι 

γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή ότι ο μαθητής προστατεύεται από άλλο 
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πρόσωπο, δεκτή γίνεται η αίτηση αυτού που έχει την επιμέλεια του παιδιού, η 

οποία αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου της απόφασης του δικαστηρίου, 

ανεξαρτήτως βαθμού ή ένορκης βεβαίωσης. Όταν δεν υπάρχουν γονείς, η αίτηση 

υποβάλλεται από το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια ή την εποπτεία του 

ανηλίκου, όπως αποδεικνύεται από την προσκόμιση αντιγράφου της σχετικής 

απόφασης ή από την προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης (ό.π., άρθρο 8, παρ. 2). 

Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τις μετεγγραφές των μαθητών 

αναφέρονται στις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου 8, του Π.Δ. 201/1998. 

3.5.3 Δημιουργία τμημάτων και κατανομή τάξεων 
 

Με βάση την οργανικότητα κάθε σχολείου γίνονται και οι ανάλογες 

τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κάθε κλάδου. Έτσι στα Δημοτικά Σχολεία 

κάθε διδακτικό αντικείμενο διδάσκεται αποκλειστικά από έναν εκπαιδευτικό του 

κλάδου ΠΕ70 ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας όταν 

πρόκειται για τα μαθήματα των ειδικοτήτων που προβλέπονται στο ισχύον 

ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείμενα της 

Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά - Μουσική- Θεατρική Αγωγή) και η Ευέλικτη 

Ζώνη-Βιωματικές Δράσεις, τα οποία μπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους 

από έναν εκπαιδευτικούς (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 139808/Δ1/31-08-2016). 

Μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, υπεύθυνος τμήματος 

ορίζεται ο εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 του τμήματος. Προτείνεται ως 

παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τμήματος από εκπαιδευτικό να μην 

υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία. Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από 

εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που είναι 

παιδαγωγικά τεκμηριωμένη και με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τμήματος από τον ίδιο 

εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας, συνεχόμενης ή μη (ό.π.). 

Συνιστάται να αποφεύγεται η κατ’ εξακολούθηση ανάληψη των ίδιων 

τάξεων ή κύκλου τάξεων (π.χ. Α΄ - Β΄ Δημοτικού) από τον ίδιο εκπαιδευτικό. 

Συνιστάται επίσης στους εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους 

δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με σχετική απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια 

για την κατανομή τμημάτων και τάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους 

ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Η υπηρεσιακή κατάσταση των 
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εκπαιδευτικών (π.χ. χρόνια υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος, αναπληρωτής, 

αποσπασμένος,) δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των 

τμημάτων και των τάξεων ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού 

(ό.π). 

Όταν ο Σύλλογος των Διδασκόντων, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να 

αναθέσει στους εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή να κάνει την 

κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του 

σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση 

αδυναμίας να ανατεθούν εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του σχολείου, την 

απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του σχολείου (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/ 

Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002, άρθρο 39, παρ. 15). 

3.5.4 Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα 
 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας: «Η παιδεία αποτελεί βασική 

αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής 

συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες» 

(Σύνταγμα της Ελλάδας, 2008, άρθρο 16, παρ. 2). 

Με βάση τη γενική πρόβλεψη του Συντάγματος έχει γίνει ο σχεδιασμός του 

Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των 

Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Η βασική αντίληψη που κυριαρχεί στο σχεδιασμό των ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ είναι ότι «η 

εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να διαμορφώνει συνθήκες που προάγουν τις αξίες 

της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της 

ελευθερίας. Με την εκπαίδευση επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του μαθητή και η επιτυχής κοινωνική ένταξή του, αφενός μέσα 

από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου με την ανάπτυξη 

νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Με 

την έννοια αυτή ο μαθητής καθίσταται ικανός να αντιμετωπίζει με επιτυχία 

προβλήματα και επιπλέον να διαμορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος 

και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό 

περιβάλλον. Κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας θα πρέπει να είναι: 

1.  Η παροχή γενικής παιδείας. 

2.  Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των 

ενδιαφερόντων του . 
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3.  Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους 

μαθητές.  

4. Η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο μιας 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας.  

5.  Η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συμπεριφοράς. 

6.  Η προετοιμασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

πληροφόρησης και επικοινωνίας.  

7.  Η φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη.  

8.  Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας 

ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» (ΔΕΠΠΣ–ΑΠΣ, 

ΦΕΚ 303, τ.Β΄/13-03-2003 και ΦΕΚ 304, τ.Β΄/13-03-2003). 

Ειδικά για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στόχος των Α.Π.Σ. είναι να 

«σφραγισθεί η σχέση του παιδιού με τον εκπαιδευτικό θεσμό, με τη γνώση και την 

παιδεία, με την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στην εκπαιδευτική αυτή 

βαθμίδα όπου ο μαθητής ειδικά των μικρών τάξεων αντιλαμβάνεται τον κόσμο 

γύρω του περισσότερο με τις αισθήσεις του και με βάση τη συγκεκριμένη σκέψη, 

κυρίαρχος στόχος είναι η οικοδόμηση βασικών εννοιών και αρχών καθώς και η 

ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη διά βίου μάθηση, τη συνεργασία και την 

υπευθυνότητα. Η επιδίωξη αυτή πρέπει να σχετίζεται με τις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών, τις γνωστικές δομές και το νοητικό τους επίπεδο» (Π.Ι., ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 

2003). 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα του κάθε μαθήματος 

εκδίδονται υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες επιμερίζουν τις διδακτικές ώρες του 

εβδομαδιαίου διδακτικού χρόνου, σε κάθε διδακτικό αντικείμενο. Από το σχολικό 

έτος 2016-2017 το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 

Δημοτικού Σχολείου (Ε.Τ.Ο.Δ.Σ.) περιγράφεται στην Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-

2016/ΦΕΚ 1324, τ.Β΄/11-05-2016, υπουργική απόφαση.  

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται το 

πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ύστερα από την κατανομή των τάξεων στους 

εκπαιδευτικούς, από τον Διευθυντή σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό 

και υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα για θεώρηση στον σχολικό σύμβουλο, ο 

οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και στέλνει ένα για 
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ενημέρωση στον αρμόδιο Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ. 201/98, 

ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 10). 

Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό 

αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι 

διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα (Υ.Α. 

Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-2016/ΦΕΚ 1324, τ.Β΄/11-05-2016).  

3.5.5 Το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών 
 
Σε σχέση με το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών ισχύουν τα παρακάτω:  

 Διευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων Δημοτικών Σχολείων, ώρες είκοσι (20). 

 Διευθυντές 6/θέσιων μέχρι και 9/θέσιων Δημοτικών Σχολείων, ώρες 

δώδεκα (12). 

 Διευθυντές 10/θέσιων και 11/θέσιων Δημοτικών Σχολείων, ώρες δέκα 

(10). 

 Διευθυντές 12/θέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων, ώρες οχτώ (8). 

 Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) 

Δημοτικά Σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και τον χρόνο υπηρεσίας 

τους, ώρες είκοσι πέντε (25). 

 Εκπαιδευτικοί 4/θέσιων και πάνω Δημοτικών Σχολείων, αν έχουν μέχρι 10 

χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι τέσσερις (24), αν έχουν από 10 μέχρι και 15 

έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23), αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη 

υπηρεσίας, ώρες είκοσι δύο (22), και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, 

ώρες είκοσι µία (21). 

 Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο χρόνο υπηρεσίας 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η 

Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους υπόλοιπους από την 1η Σεπτεμβρίου 

του επόμενου διδακτικού έτους (Ν. 2517/1997/ΦΕΚ 160, τ.Α΄/11-8-1997, 

άρθρο 9, παρ. 3). 

 Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού 

προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου 

Προγράμματος Διδασκαλίας, αυτό αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα 

διδακτικά αντικείμενα, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή και απόφασης του 

Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο, 

αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το 
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υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις 

οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα (Υ.Α. Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-

2016/ΦΕΚ 1324, τ.Β΄/11-05-2016). 

Με βάση τις προβλέψεις στις οποίες αναφέρονται οι παραπάνω παράγραφοι 

και μέχρι την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό για την πλήρη 

ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, δύναται να υπάρξει πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Την 

απόφαση για την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών λαμβάνει ο οικείος 

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 

του σχολείου και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Μετά την απόφαση του οικείου Διευθυντή Π.Ε, ο Διευθυντής του σχολείου 

ενημερώνει εγγράφως τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Αντίγραφο της 

έγγραφης ενημέρωσης κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο (ό.π.). 

Σε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και 

προκύπτουν δυσκολίες κατά τη σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος, ο 

Διευθυντής ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των 

διαφορετικών απόψεων και, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, καταγράφονται οι 

διαφορετικές απόψεις σε πρακτικό και υποβάλλονται στον αρμόδιο σχολικό 

σύμβουλο. Ο Σχολικός Σύμβουλος, ενεργώντας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και τις ειδικές οδηγίες της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου 

Παιδείας, συνεργάζεται με τον Διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό και 

διατυπώνει τις δικές του παρατηρήσεις και υποδείξεις, οι οποίες εφαρμόζονται 

από τον σύλλογο διδασκόντων (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 

10, παρ. β΄). 

Στα συστεγαζόμενα σχολεία το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται 

ύστερα από συνεργασία των Διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού των 

σχολείων αυτών, ώστε να διευκολύνεται η συμπλήρωση του ωραρίου των 

εκπαιδευτικών από το ένα σχολείο στο άλλο και να εξασφαλίζονται όλες οι 

δυνατότητες εφαρμογής ενιαίου ωρολογίου προγράμματος (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 

161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 10, παρ. γ΄). 

3.5.6 Αξιολόγηση μαθητών και επανάληψη τάξης 
 
Για την αξιολόγηση των μαθητών και την επανάληψη τάξης στο Δημοτικό 

Σχολείο ισχύουν όσα προβλέπονται στα Π.Δ. 8/1995/ΦΕΚ 3, τ.Α΄/10-1-1995 & 

Π.Δ.121/1995/ΦΕΚ 75, τ.Α΄/18-4-1995. 
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Σε σχέση με την αξιολόγηση του μαθητή αναφέρεται ότι είναι «η συνεχής 

παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της 

μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, 

παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία σχετίζονται με το έργο του 

σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής 

διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με 

τον έλεγχο της επίτευξης τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση της 

διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η συνεχής 

ενημέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το αποτέλεσμα των προσπαθειών 

τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα. Η 

αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή, δεν είναι 

αυτοσκοπός και σε καμία περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό 

ή επιλεκτικό για τον μαθητή του Δημοτικού Σχολείου. Αυτή δεν αναφέρεται μόνο 

στην επίδοση του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, 

όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που 

αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο 

σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου» (Π.Δ. 8/1995/ΦΕΚ 3, τ.Α΄/10-

1-1995, άρθρο 1). 

Η αξιολόγηση του μαθητή γίνεται από τον δάσκαλο ή τους δασκάλους της 

τάξης και στηρίζεται: 

 Στην καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή 

στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές 

δραστηριότητες. 

 Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης.  

 Στα αποτελέσματα των εργασιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής στο 

σχολείο ή στο σπίτι (ό.π., άρθρο 2). 

Προβλέπεται η δυνατότητα της περιγραφικής αξιολόγησης, «η οποία 

περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με την ευρύτερη έννοια του όρου, καθώς και 

τις δραστηριότητες του μαθητή στα πλαίσια του σχολείου. Η περιγραφική 

αξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πληροφορούν 

λεπτομερέστερα τόσο τον μαθητή όσο και τους γονείς του για τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών του στο σχολείο, για τις δυνατότητες και τις κλίσεις του, καθώς και 

για ενδεχόμενες ελλείψεις ή αδυναμίες σε ορισμένους τομείς. Από τον δάσκαλο της 

τάξης τηρείται Παιδαγωγικό Ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικότερα 
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τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών … το Παιδαγωγικό 

Ημερολόγιο προορίζεται για εσωσχολική χρήση και αποτελεί πηγή ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών που έχουν σχέση με την αντίστοιχη τάξη, του Διευθυντή του 

Σχολείου, του Σχολικού Συμβούλου, του ίδιου του μαθητή και των γονέων του» 

(ό.π., άρθρο 3). 

Σε σχέση με την κλίμακα της βαθμολογίας προβλέπεται ότι «στις τάξεις Α΄ 

και Β΄ γίνεται μόνο περιγραφική αξιολόγηση. Στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου 

δεν καταχωρίζεται καμία βαθμολογία. Στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ εκτός από την 

Περιγραφική αξιολόγηση χρησιμοποιείται κλίμακα βαθμολογίας που έχει ως εξής: 

Άριστα (Α), Πολύ Καλά (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν Καλά (Δ). Με το "Σχεδόν Καλά (Δ)" 

βαθμολογούνται όσοι εμφανίζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Στο βιβλίο 

Μητρώου και Προόδου η βαθμολογία καταχωρίζεται με τα σύμβολα των λεκτικών 

χαρακτηρισμών δηλαδή με τα κεφαλαία γράμματα Α΄, ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄. Η διαδικασία 

αυτή τηρείται και με τους ελέγχους προόδου των μαθητών. Κατά την έκδοση των 

αποτελεσμάτων στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου αναγράφεται η λέξη 

«προάγεται» χωρίς βαθμολογική ένδειξη. Στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ εκτός από την 

περιγραφική αξιολόγηση χρησιμοποιείται κλίμακα βαθμολογίας που είναι λεκτική 

και αριθμητική και έχει ως εξής: Άριστα (9-10), Πολύ Καλά (7-8), Καλά (5-6), 

Σχεδόν Καλά (1-4). Στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου η βαθμολογία 

καταχωρίζεται με αριθμητικό σύμβολο. Αν κατά την εξαγωγή του Μέσου Όρου της 

ετήσιας επίδοσης του μαθητή κατά μάθημα όσο και του Γενικού Μέσου Όρου όλων 

των μαθημάτων προκύπτει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακεραίας 

μονάδας, τότε αυτό λογίζεται ως ακέραια μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο 

μέρος του Μέσου Όρου. Το κλασματικό αυτό υπόλοιπο παραλείπεται αν είναι 

μικρότερο από το μισό ακεραίας μονάδας» (ό.π., άρθρο 4). 

Στο τέλος του διδακτικού έτους χορηγείται στους μαθητές των τάξεων Α΄, 

Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ «Τίτλος Προόδου». Για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης εκδίδεται 

«Τίτλος Σπουδών», ο οποίος αποστέλλεται υπηρεσιακά στο Γυμνάσιο που έχει 

οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να εγγραφεί ο μαθητής. 

Αντίγραφο του τίτλου αυτού χορηγείται και στον απολυόμενο μαθητή. Στους 

τίτλους προόδου των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ αναγράφεται η λέξη «προάγεται». 

Στους τίτλους προόδου της Ε΄ τάξης και στους τίτλους σπουδών της ΣΤ΄ τάξης 

αναγράφεται εκτός από τη λέξη «προάγεται» ή «απολύεται» κατά περίπτωση, ο 

λεκτικός χαρακτηρισμός και το αντίστοιχο αριθμητικό σύμβολο, που αποτελεί το 



[79] 

 

γενικό μέσο όρο της ετήσια επίδοσης (Π.Δ.121/1995/ΦΕΚ 75, τ.Α΄/18-4-1995, 

άρθρο 3). 

Για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου προβλέπεται η δυνατότητα 

επανάληψης τάξης, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 «Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται, εφόσον κατά την κρίση του 

δασκάλου της τάξης ανταποκρίνονται στα στοιχεία της αξιολόγησης, τα οποία 

αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 8/95. Σε αντίθετη περίπτωση 

επαναλαμβάνουν την τάξη.  

 Οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων προάγονται, εφόσον στους τελικούς μέσους 

όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε αριθμό οι λοιποί χαρακτηρισμοί εκτός 

από Δ΄. Όταν στους τελικούς μέσους όρους των μαθημάτων υπερισχύουν σε 

αριθμό οι χαρακτηρισμοί Δ΄ ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.  

 Οι μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ προάγονται, εφόσον ο γενικός μέσος όρος 

είναι από 4,5 και πάνω. Όταν ο γενικός μέσος όρος είναι μικρότερος από 4,5 

ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.  

 Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

από το μισό του διδακτικού έτους ο μαθητής μπορεί να προαχθεί εφόσον με 

σύμφωνη γνώμη του γονέα του υποβληθεί σε σχετική εξέταση εντός του 

πρώτου 10ημέρου του Ιουνίου ή του πρώτου 15νθήμερου του Σεπτεμβρίου 

και η εξέταση αυτή είναι επιτυχής» (Π.Δ.121/1995/ΦΕΚ 75, τ.Α΄/18-4-1995, 

άρθρο 1). 

3.5.7 Παιδαγωγικές συναντήσεις και έλεγχος φοίτησης μαθητών 
 
Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέματα αγωγής και 

αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς 

πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Διευθυντή και εντάσσονται 

στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, 

ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό Σύμβουλο. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί 

να μετέχει και o Σχολικός Σύμβουλος (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, 

άρθρο 11, παρ. 1).  

Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από τον 

δάσκαλο της τάξης ή και από τον Διευθυντή για το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς 

και για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τη διδακτική πράξη, τη 

συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση της τάξης, τις 

απαιτήσεις του σχολείου, τις προσδοκίες των γονέων και άλλα συναφή θέματα. Η 
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ενημέρωση των γονέων μετά τη λήξη του τριμήνου γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ. 

που αφορούν την αξιολόγηση και τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Σπουδών του 

Υπουργείου Παιδείας. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου 

πραγματοποιείται, με ευθύνη του Διευθυντή, συνάντηση με τους γονείς ή 

κηδεμόνες των μαθητών, στους οποίους χορηγείται έλεγχος προόδου. Οι 

συναντήσεις με τους γονείς κατά τάξη ή σχολείο γίνονται σε χρόνο που επιτρέπει 

τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων σ’ αυτές και εκτός ωρών διδασκαλίας, 

σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85 (ό.π.).  

Ο Διευθυντής του σχολείου καλεί το διδακτικό προσωπικό σε έκτακτη 

συνεδρίαση εκτός ωρών διδασκαλίας, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που 

αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου ή για να 

αντιμετωπιστούν καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική 

διαδικασία (ό.π.).  

Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει ημέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των 

μαθητών μία φορά τον μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο 

βιβλίο πράξεων του διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς. 

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που 

προκύπτουν προβλήματα. Οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν:  

 Για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους.  

 Για γενικότερα θέματα αγωγής και επιμόρφωσης γονέων.  

Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, 

οργανώνει το Σχολικό Συμβούλιο και συντονίζει ο Διευθυντής του σχολείου. Οι 

συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιούνται προκειμένου οι γονείς: 

 Να ενημερωθούν σε θέματα λειτουργίας του σχολείου.  

 Να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης (ό.π.).  

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν 

σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, ο δάσκαλος της 

τάξης συνεργάζεται με τον Διευθυντή του σχολείου, τον Σχολικό Σύμβουλο και 

ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους γονείς, οι οποίοι μπορούν ακόμη να 

καλούνται και μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος, όταν ο δάσκαλος το 

κρίνει απαραίτητο. Η συνεργασία της σχολικής μονάδας και του Σχολικού 

Συμβούλου, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, μπορεί να επεκτείνεται στον 

Σχολικό Σύμβουλο της Ειδικής Αγωγής ή και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες για 

την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος (ό.π.).  



[81] 

 

Η φοίτηση των μαθητών παρακολουθείται από τον δάσκαλο της τάξης, 

καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και για το θέμα υπάρχει 

αλληλοενημέρωση οικογένειας - σχολείου. Ο δάσκαλος της τάξης φροντίζει να 

κατατίθενται από τους γονείς στο σχολείο τα στοιχεία που ζητούνται από τον 

Διευθυντή για τη δικαιολόγηση των απουσιών (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-

1998, άρθρο 11, παρ. 2). 

Όταν ο μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή ο κηδεμόνας του 

δεν επικοινωνούν με το σχολείο παρ’ όλες τις ειδοποιήσεις, αναζητείται η 

οικογένειά του μέσω της δημοτικής ή αστυνομικής αρχής. Στις περιπτώσεις που η 

αναζήτηση δε φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η διακοπή της φοίτησης στον 

αρμόδιο προϊστάμενο, στον οποίο υποβάλλονται και τα σχετικά με την 

αναζήτηση έγγραφα (ό.π.). 

3.5.8 Εκδρομές και διδακτικές επισκέψεις  
 

Οι μετακινήσεις-επισκέψεις εκτός σχολείου διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες:  

 Ημερήσια διδακτική εκδρομή και  

 Διδακτικές επισκέψεις - συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 

Και οι δύο κατηγορίες εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

υπηρετούν διδακτικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς του αναλυτικού 

προγράμματος. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του 

εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας και δεσμεύουν για 

τη συμμετοχή όλους τους εκπαιδευτικούς (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-

1998, άρθρο 13, παρ. 3). 

Στο σχετικές προβλέψεις για την υλοποίηση των εκδρομών – διδακτικών 

επισκέψεων ανήκουν και τα ακόλουθα: 

 Όλες οι μετακινήσεις εκτός νομού εγκρίνονται από τον Διευθυντή της 

Εκπαίδευσης.  

 Οι μαθητές, που δεν παίρνουν μέρος στις εξόδους από το σχολείο, 

παραμένουν στην οικία τους μετά από έγκαιρη ενημέρωση των γονέων 

τους.  

 Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων) που συνοδεύει τους μαθητές δικαιούται τις νόμιμες 
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αποζημιώσεις για εκτός έδρας μετακίνηση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

μαθητών που παίρνουν μέρος στην έξοδο. 

 Όλες οι μετακινήσεις εκτός σχολείου (εκδρομή, τακτικές και έκτακτες 

επισκέψεις) στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν τις εννιά (9) για κάθε 

διδακτικό έτος και καταγράφονται στο ημερολόγιο σχολικής ζωής (ό.π.).  

Όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, οι εκδρομές υπηρετούν διδακτικούς και 

παιδαγωγικούς σκοπούς και σε καμιά περίπτωση δεν γίνονται για λόγους 

αναψυχής, ενώ η υλοποίησή τους εντάσσεται στον ετήσιο σχεδιασμό του 

σχολείου. Ειδικότερα: 

1. Ημερήσια διδακτική εκδρομή: Κάθε Δημοτικό Σχολείο μπορεί να 

πραγματοποιεί μία (1) ολοήμερη εκδρομή κατά σχολικό έτος, με απόφαση 

του Συλλόγου Διδασκόντων, στην οποία μπορούν να πάρουν μέρος και οι 

γονείς των μαθητών μετά από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Σε κάθε περίπτωση όμως την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος 

και την επιτήρηση των μαθητών την έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι 

γονείς. Η εκδρομή αυτή γίνεται κατά σχολείο ή κατά τάξεις (όχι κατά 

τμήμα) και εξυπηρετεί γενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πολυήμερες 

εκδρομές για μαθητές Δημοτικών Σχολείων δεν επιτρέπονται, εκτός από 

αυτές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ανταλλαγών στο εσωτερικό 

ή εξωτερικό και της φιλοξενίας ειδικών φορέων, μετά από απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας. Ημερήσια εκδρομή πραγματοποιείται με την 

προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν σ’ αυτή τα 3/4 των μαθητών κάθε τάξης 

(όχι του τμήματος), για τους οποίους κατατίθεται στο σχολείο σχετική 

δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα. Στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων 

αναφέρονται ο τόπος πραγματοποίησης της εκδρομής, ο χρόνος 

αναχώρησης, ο πιθανός χρόνος επιστροφής κ.λπ. (ό.π.). 

2. Διδακτικές επισκέψεις - συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες: 

Παρέχεται η δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν 

με προσοχή τους επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής 

αναφοράς (μουσεία, θέατρα, χώροι εκθέσεων, βιβλιοθήκες, εργαστήρια), 

μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.λπ. και να οργανώνουν, στη συνέχεια, τις 

επισκέψεις τους, οι οποίες δε θα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και 

αποσπασματικό, αλλά με προγραμματισμένες δράσεις και ένταξή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διδακτικές επισκέψεις και η συμμετοχή των 
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μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να πάρει 

μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις, έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων 

διδακτικών ωρών ή μπορούν και να παραταθούν πέρα του ωραρίου 

λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό 

καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Οι επισκέψεις 

αυτές ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εντάσσονται 

στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό, ο οποίος υποβάλλεται στον 

Σχολικό Σύμβουλο. Ο τελευταίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν 

παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού. Με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται 

έκτακτες επισκέψεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες 

ενημερώνονται τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος όσο και ο Διευθυντής της 

Εκπαίδευσης. Ο ακριβής τόπος, το μέσο μεταφοράς, η ημέρα και οι ώρες 

πραγματοποίησης των επισκέψεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 

γνωστοποιούνται έγκαιρα, γραπτά ή προφορικά, στον Σχολικό Σύμβουλο 

και στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευση (ό.π.). 

Επιπλέον των παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα μετακινήσεων μαθητών και 

εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την 126807/Γ7/14-11-2003, υπουργική 

απόφαση, «κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να 

πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών 

σχολείων Α/θμιας και Β/Θμιας Εκπ/σης με διανυκτέρευση, στο πλαίσιο υλοποίησης 

εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή, Σχολικού επαγγελματικού 

Προσανατολισμού και Αγωγής Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικών Θεμάτων και 

Καλλιτεχνικών Αγώνων, και προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας). 

Οι μετακινήσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι και δύο (2) 

εβδομάδες πριν τη λήξη των μαθημάτων, με τη χρήση δύο (2) εργασίμων ημερών 

και μιας (1) ή δύο (2) αργιών στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητικές 

ομάδες, που υλοποιούν προγράμματα των παραπάνω δραστηριοτήτων με συνοδεία 

εκπαιδευτικών που θα έχουν και τις προβλεπόμενες ευθύνες συνοδών εκδρομών. 

Όσον αφορά στη συμμετοχή μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης μπορούν να 

συμμετέχουν μόνο οι μαθητές της Ε' και Στ' τάξης των Δημοτικών Σχολείων. 
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Κάθε μαθητής και κάθε εκπαιδευτικός μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και σε 

δύο τέτοιες μετακινήσεις. Συνοδοί των μαθητικών ομάδων πρέπει να είναι οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος, με δυνατότητα 

συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού με άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδας. 

Όσον αφορά στον αριθμό των συνοδών-εκπαιδευτικών προβλέπονται: 

 Για ομάδα 3 έως 20 μαθητών, δύο (2) συνοδοί εκπαιδευτικοί. 

 Για ομάδες 21 έως 40 μαθητών, τρεις (3) συνοδοί- εκπαιδευτικοί. 

 Για ομάδες 41 έως 60 μαθητών, τέσσερις (4) συνοδοί εκπαιδευτικοί. 

Η έγκριση των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων θα γίνεται από τους Δ/ντές 

των οικείων Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε εφαρμογή των διατάξεων 

του άρθρου 2, παρ 6 του Ν. 2986/2000, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η 

έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών.  

Μετά την επιστροφή από τις μετακινήσεις αυτές οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί συντάσσουν και υποβάλλουν στον Σύλλογο Διδασκόντων 

υπογεγραμμένη έκθεση σχετικά με την πραγματοποιηθείσα μετακίνηση. Όσον 

αφορά στον αριθμό των συνοδών-εκπαιδευτικών, στο ποσοστό συμμετοχής των 

μαθητών και στην έγκριση των μετακινήσεων δεν ισχύουν για τις συγκεκριμένες 

μετακινήσεις οι παρ. Β1.β, Β.2. και Β.4. της Υ.Α. Γ2/4832/28-11-90 αντίστοιχα» 

(Υ.Α. 126807/Γ7/14-11-2003/ΦΕΚ 1477 τ.Β΄/9-10-2003). 

3.5.9 Εκκλησιασμός 
 

Εκκλησιασμός των μαθητών κατά σχολείο ή τάξη πραγματοποιείται με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

 Την εορτή των Τριών Ιεραρχών και τις εθνικές εορτές, σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του Π.Δ. 201/1998. 

 Την ημέρα του πολιούχου, όταν οι τοπικές συνθήκες του εορτασμού το 

επιτρέπουν.  

 Μια φορά τον μήνα σε εργάσιμη ημέρα, τις δυο πρώτες διδακτικές ώρες, 

μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού κι εφόσον 

εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλή μετάβαση των 

μαθητών.  
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 Εκτάκτως μέχρι τρεις φορές το διδακτικό έτος, όταν κρίνεται σκόπιμο από 

τον σύλλογο διδασκόντων, σε ώρες λειτουργίας ή μη του σχολείου (Π.Δ. 

201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 13, παρ. 9).  

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους μαθητές που ανήκουν σε άλλο δόγμα ή 

άλλο θρήσκευμα, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στον εκκλησιασμό, εφόσον οι γονείς 

τους το ζητήσουν με γραπτή δήλωση. Όταν ένας από τους γονείς ανήκει σε άλλο 

δόγμα ή θρησκεία, για να γίνει απαλλαγή χρειάζεται κοινή δήλωση των γονέων. 

Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ισχύει η δήλωση του γονέα που έχει την 

επιμέλεια, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 201/1998. Οι γονείς 

των μη ορθόδοξων μαθητών ενημερώνονται έγκαιρα για την ημέρα και την ώρα 

του εκκλησιασμού, ώστε αυτοί να οδηγηθούν στο σχολείο μετά τη λήξη του. 

Όταν ο εκκλησιασμός γίνεται έκτακτα ή δεν ειδοποιούνται οι γονείς και 

κηδεμόνες των παραπάνω μαθητών, η απασχόληση και η επιτήρησή τους γίνεται 

με ευθύνη του σχολείου. Οι προαναφερόμενοι μαθητές συμμετέχουν στον 

εορτασμό των εθνικών επετείων και στις άλλες εκδηλώσεις του σχολείου (Π.Δ. 

201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 13, παρ. 10).  

3.5.10 Σημαιοφόροι και παραστάτες  
 

Η βασική διάταξη για το θέμα προβλέπει ότι: «Σημαιοφόροι, παραστάτες και 

υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές που δεν έχουν απαλλαγεί 

από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και είναι Έλληνες υπήκοοι. Στη διαδικασία 

επιλογής μπορούν να πάρουν μέρος και μαθητές ελληνικής καταγωγής με ξένη 

υπηκοότητα εφόσον και οι γονείς τους το επιθυμούν και δεν έχουν απαλλαγεί από 

το μάθημα της Φυσικής Αγωγής … Στη διαδικασία επιλογής δεν παίρνουν μέρος οι 

μαθητές που προέρχονται από μετεγγραφή και πήραν τίτλο προόδου Ε΄ τάξης από 

άλλο σχολείο» (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 13, παρ. 11, περ. 1, 

4). Όμως στη συνέχεια έχουν γίνει τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου, 

σύμφωνα με τις οποίες στη διαδικασία επιλογής μπορούν να πάρουν μέρος και 

μαθητές:  

 Αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστον δύο χρόνια σε ελληνικό 

σχολείο (Υ.Α. Γ1/219/13-3-2001/ΦΕΚ 277, τ.Β΄/16-3-2001)  

 Μαθητές οι οποίοι για διαφόρους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους και  

 Οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται η επιλογή και έχει 
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προσκομιστεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, 

στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε΄ τάξη (Υ.Α. 

Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001/ΦΕΚ 863, τ.Β΄/6-7-2001). 

Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, ο ένας για το χρονικό 

διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουάριου μέχρι το τέλος 

του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 

είχαν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, 

υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας 

και στο κλασματικό μέρος γίνεται κλήρωση. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται 

στον ετήσιο γενικό μέσο όρο και όχι στον μέσο όρο των επιμέρους μαθημάτων 

(Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 13, παρ. 11). 

Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, πέντε για το χρονικό 

διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε από 1η Φεβρουάριου μέχρι το τέλος του 

διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι 

σημαιοφόροι. Κατά τον ίδιο τρόπο επιλέγονται δυο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που 

δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάσεις, στους οποίους ανατίθεται 

η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος 

από 1 Φεβρουάριου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους (ό.π.). 

Στις περιπτώσεις που, λόγω ειδικών συνθηκών, λειτουργούν σε 

οποιαδήποτε σχολική μονάδα τρία (3) τμήματα στη ΣΤ΄ τάξη, τότε πριν τη 

διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης 

στεφάνων, διενεργείται κλήρωση από τον Διευθυντή του σχολείου, παρουσία 

γονέων των μαθητών ή εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ως 

εξής:  

1. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να 

επιλεγούν αρχικά οι τρεις (3) αριστούχοι μαθητές (ένας από κάθε τμήμα) 

και στη συνέχεια κλήρωση μεταξύ των τριών (3) αυτών μαθητών ώστε να 

επιλεγούν οι δύο (2) σημαιοφόροι ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 

Ιανουάριου και ο άλλος από 1η Φεβρουάριου μέχρι το τέλος του διδακτικού 

έτους.  

2. Κλήρωση στο κάθε ένα από τα τρία (3) τμήματα χωριστά, ώστε να 

επιλεγούν από κάθε τμήμα πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπεύθυνος 

κατάθεσης στεφάνου και στη συνέχεια κλήρωση μεταξύ των δεκαοκτώ (18) 

αυτών μαθητών ώστε να επιλεγούν πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) 
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υπεύθυνος κατάθεσης στεφάνου για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 

Ιανουάριου και πέντε (5) παραστάτες και ένας (1) υπεύθυνος κατάθεσης 

στεφάνου από το χρονικό διάστημα 1η Φεβρουάριου μέχρι το τέλος του 

διδακτικού έτους. Στις περιπτώσεις που λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα 

στη ΣΤ΄ τάξη ακολουθείται ανάλογη διαδικασία (ΕΓΚ. ΥΠΔΒΜΘ 

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011). 

Στα σχολεία που έχουν μικρό αριθμό μαθητών στην ΣΤ΄ τάξη (μικρότερο 

από το σύνολο των παραπάνω θέσεων) οι θέσεις συμπληρώνονται με μαθητές της 

Ε΄ και, όταν δεν επαρκούν και αυτοί, με μαθητές και των άλλων τάξεων κατά 

φθίνουσα σειρά (πρώτα της Δ΄ τάξης κλπ). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι 

μαθητές που στο προηγούμενο σχολικό έτος είχαν τα περισσότερα «Α» στους 

μέσους όρους των μαθημάτων. Αν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που έχουν ίσο 

αριθμό «Α» στους μέσους όρους των μαθημάτων, γίνεται κλήρωση (Π.Δ. 201/98, 

ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 13, παρ. 11). 

Επισημαίνεται ότι η επιλογή γίνεται από τον Διευθυντή του σχολείου 

ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και 

συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται η όλη διαδικασία, καθώς 

και τα ονόματα των μαθητών που πήραν μέρος στην κλήρωση (ΕΓΚ. ΥΠΔΒΜΘ 

Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011). 

3.6 Θέματα λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου 

3.6.1 Προσέλευση, αποχώρηση, απουσίες και ασφάλεια μαθητών 
 

Το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.00 με την 

προσέλευση των μαθητών στον χώρο του σχολείου. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 

εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στις εισόδους του σχολείου και οι γονείς-

συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των 

μαθητών (8.00-8.10) δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου 

ουδείς άλλος εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στις 8.10, μετά το 

ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνουν οι είσοδοι και 

οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο 

και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική 

ώρα. Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων ο Διευθυντής του σχολείου ή 

αναπληρωτής του ή μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές 

ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την 
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μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα. Μετά το 

πέρας της συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα 

κατευθύνονται στις αίθουσές τους συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

την 1η ώρα. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με τη λήξη του διδακτικού τους 

ωραρίου (πρωινού ή ολοήμερου) (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 92813/Δ1/06-06-2016). 

Με σκοπό να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται 

η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς 

και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, σε σχετική 

εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, αναφέρονται τα εξής: 

 Οι θύρες εισόδου-εξόδου στον χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών των 

σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού 

ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του 

διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον 

έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση 

και σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών 

με ευθύνη των γονέων) (ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ 2368/Γ2/9-1-2007). 

Η φοίτηση των μαθητών καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης και αποτυπώνεται στο Φύλο Ημερήσιου Σχολικού 

Ελέγχου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών, ακολουθούνται όσα 

προβλέπονται στο Π.Δ. 201/1998 (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 

11, παρ. 2, εδάφιο α΄ και β΄). 

3.6.2 Εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και επιτήρηση μαθητών  
 

Η «εφημερία» ανήκει στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών. Έτσι με πράξη 

του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα 

καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο 

γραφείο του Διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Κατά τη σύνταξη 

των κανόνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα 

για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο 

καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την 

ασφάλειά τους. Επίσης ορίζεται ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων, που 

δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15') λεπτών πριν από την έναρξη 
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των μαθημάτων, καθώς και ο χρόνος αναχώρησής τους (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, 

τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 13, παρ. 2). 

Ο αριθμός των εφημερευόντων της κάθε ημέρας ορίζεται από τον σύλλογο 

διδασκόντων. Για τον ορισμό του λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του 

σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού 

χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών. Η εφημερία 

δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες (παράγραφος 8, άρθρο 13 του Ν. 1566/85) 

και απ’ αυτή απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του 

σχολείου, καθώς και οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί (Υ.Α. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-

2008). Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν το 

ωράριό τους σε δύο σχολεία, οι οποίοι κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό 

που είναι οργανικά τοποθετημένοι. Επίσης καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται 

σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν 

τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτήριο. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί 

εκπαιδευτικός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του 

επιτρέπει να εκτελεί αυτά τα καθήκοντα (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, 

άρθρο 13, παρ. 2). 

Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των 

μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό 

πρόγραμμα εφημερίας που περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο (ό.π.). 

Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο 

εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι’ αυτό εισέρχεται στην 

αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ’ 

αυτή, όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές (ό.π.).  

3.6.3 Πρωινή προσευχή και σημαιοστολισμός του σχολείου  
 

Καθημερινά και πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται 

κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του 

σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση 

δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε 

τάξης (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 13, παρ. 5).  

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή κοινή προσευχή 

και επιβλέπουν το τμήμα τους. Η συμμετοχή και των μη ορθόδοξων 

εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την επιτήρηση των μαθητών τους. Οι 
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ετερόδοξοι μαθητές «εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή 

προσευχή, παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στον χώρο της συγκέντρωσης 

χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους 

δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται» (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, 

τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 13, παρ. 10).  

Η σημαία παραμένει ανηρτημένη στον ιστό του σχολείου, όπως σε όλες τις 

δημόσιες υπηρεσίες κατά τις εργάσιμες ημέρες. Υποστολή της σημαίας γίνεται 

όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον σύλλογο διδασκόντων ή οριστεί από τις 

αρμόδιες αρχές. Επίσημη έπαρση της σημαίας γίνεται:  

 Την πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα (από το σχολείο της πρωινής βάρδιας). 

 Τις εθνικές επετείους και τις τοπικές εθνικές εορτές.  

 Όταν κρίνεται σκόπιμο από τον σύλλογο διδασκόντων ή ορίζεται από τις 

αρμόδιες αρχές (Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 13, παρ. 5). 

3.6.4 Απουσία εκπαιδευτικού από το σχολείο 
 
Στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 3.8.3, όπου περιγράφονται η 

αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων, αναφέρεται ότι ο σύλλογος 

«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» 

(Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002, άρθρο 41, περ. 

Δ΄). 

Έτσι σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Ν. 1566/1985, άρθρο 13, παρ. 8, σε συνδυασμό με την Φ.353.1./324/105657/Δ1/ 

8-10-02/ΦΕΚ 1340, τ.Β΄, άρθρο 36, παρ. 25, άρθρο 29, παρ. 8 και άρθρο 41, περ. 

Δ΄, υπουργική απόφαση. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περίπτωση έκτακτης απουσίας 

εκπαιδευτικού, το ωράριο αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο δε 

διαφοροποιείται από το προβλεπόμενο, όπως αυτό ορίζεται στο εβδομαδιαίο 

ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. 

Ο τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον 

Σύλλογο Διδασκόντων και καταγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων αυτού στην πρώτη 

συνεδρίαση του σχολικού έτους. Η συγκεκριμένη απόφαση δύναται να 

τροποποιείται κατά περίπτωση, όταν κρίνεται αναγκαίο, ενώ την ευθύνη 

υλοποίησης της απόφασης έχει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας (ΕΓΚ. 

ΥΠΠΕΘ 139808/Δ1/31-08-2016). 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, 

τροποποιεί ανά έτος τις επιμέρους λεπτομέρειες της συγκεκριμένης παραγράφου 

της γενικής εγκυκλίου για τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολείου. Έτσι για το 

σχολικό έτος 2015-2016 το σχετικό κείμενο ανέφερε: «Σε περίπτωση έκτακτης 

απουσίας εκπαιδευτικού, οποιασδήποτε ειδικότητας, το ωράριο αποχώρησης των 

μαθητών από το σχολείο δε διαφοροποιείται από το προβλεπόμενο, όπως αυτό 

ορίζεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση 

να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η διάσπαση τμήματος σε άλλες 

τάξεις, όταν ο εκπαιδευτικός του τμήματος αυτού απουσιάζει. Τονίζεται ότι οι 

Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να λαμβάνουν τα προσφορότερα 

μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, σε περίπτωση απουσίας 

εκπαιδευτικού» (ΕΓΚ. ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.3/1105/141440/Δ1/10-9-2015). 

Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί πάγιο σημείο τριβής στις συνεδριάσεις των 

Συλλόγων Διδασκόντων, αλλά και στις σχετικές αναθέσεις απασχόλησης 

τμημάτων, που γίνονται από τους Διευθυντές των σχολείων, σε περίπτωση 

απουσίας εκπαιδευτικού.  

Η ΔΟΕ έχει τοποθετηθεί εγγράφως στο θέμα. Με εγκύκλιό της επισημαίνει 

ότι «το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται 

από τον Ν. 2517/97 σε 24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες 

από 10 -Ι5 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω. Ο Ν. 

1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, 

ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε 

διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί 

συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του 

ωραρίου. Κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να «απασχολεί» με οποιοδήποτε 

τρόπο τμήματα πέραν του υποχρεωτικού του διδακτικού ωραρίου. Για τις 

περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαιδευτικού να 

αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση, με τρόπο τέτοιο που να 

μην ανατίθεται καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου 

σε κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο» 

(ΕΓΚ. ΔΟΕ 133/9-9-2013). 
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3.6.5 Μεταφορές μαθητών  
 

Σε περίπτωση όπου μαθητές δημοτικών δημόσιων σχολείων μένουν μακριά 

από την έδρα του σχολείου τους, οι Περιφέρειες μεταφέρουν δωρεάν τους 

μαθητές αυτούς, όταν η σχετική απόσταση είναι μεγαλύτερη από 1200 μέτρα. Η 

μεταφορά μπορεί να γίνει: 

1. Με τη χορήγηση ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ), που χρησιμοποιούνται 

σε δημόσια ή δημοτική αστική και υπεραστική συγκοινωνία.  

2. Με ίδια μέσα, τα οποία επιδοτούνται. 

3. Με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, που θα συνάψει η σχετική Περιφέρεια, 

όπου ανήκει η κάθε σχολική μονάδα.  

Βασική προϋπόθεση για τη μεταφορά των μαθητών είναι αυτοί να εγγράφονται 

σε σχολείο, σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (ΥΑ 24001/11-6-

2013/ΦΕΚ 1449, τ.Β΄/14-6-2013). 

3.6.6 Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο  
 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ραγδαία χρήση ηλεκτρονικών συσκευών 

και ιδιαίτερα κινητών τηλεφώνων, ακόμη και μέσα στον χώρο του σχολείου. Το 

ΥΠΠΕΘ, προσπαθώντας να ορίσει με σαφήνεια το πλαίσιο της χρήσης αυτών των 

μέσων, εξέδωσε την 137003/Δ1/25-08-2016 εγκύκλιο, με θέμα «Χρήση Κινητών 

Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Α/θμια Εκπαίδευση». Σύμφωνα 

τε αυτή ισχύουν τα παρακάτω: 

«Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών 

τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς Π/θμιας 

Εκπ/σης στον χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 

14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ορίζουμε 

τα εξής: 

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα 

εντός του σχολικού χώρου. 

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά 

τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που 

διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. 

Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη 

του εκπαιδευτικού. 

3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές 

συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ),δύνανται να 

χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά 

τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής αλλά και στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα τηρώντας τους κανόνες 

ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997(ΦΕΚ 

50,τ.Α'/1997) και 3471/2006(ΦΕΚ 133/τ. Α'/2006)). 

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών 

και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι 

φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α' του ν.2472/1997, στο μέτρο που από 

αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η 

ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, 

βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των 

μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Πρότυπο έντυπο γονικής 

συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε 

ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες 

και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην 

ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του 

Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: http://internet-

safety.sch.gr/» (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 137003/Δ1/25-8-2016). 

3.6.7 Σχολικά ατυχήματα 
 
Το «ατύχημα» ορίζεται ως η «κάθε απροσδόκητη και συγκεκριμένη αιτία και 

χωρίς πρόθεση υλική, σωματική ή ψυχική βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό, που 

έχει συνέπεια την ολική ή μερική, μόνιμη ή προσωρινή, αναπηρία ή το θάνατο» 

(Μπενέκος, Α., 1989, σ. 863). Τα ατυχήματα στο σχολείο αποτελούν πολύ μεγάλο 

κίνδυνο. Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών 

Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ), που αφορούσε σχολικά ατυχήματα σε δώδεκα σχολεία 

http://internet-safety.sch.gr/
http://internet-safety.sch.gr/
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της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το χρονικό διάστημα 2002 - 2003, 

καταγράφηκαν 123 σχολικά ατυχήματα, τα οποία σε ποσοστό 66,67% 

προέρχονταν από πτώση (Γεωργιακώδης, Φ. & Βοζίκης, Α., 2004, σ. 85). 

Ιδιαίτερα επικίνδυνος χώρος για ατυχήματα στο σχολείο είναι το προαύλιο, 

ενώ ακολουθούν οι αίθουσες και οι σκάλες. Τα σοβαρότερα σχολικά ατυχήματα 

συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και την πρακτική σε 

εργαστηριακούς χώρους ή σε χώρους άσκησης, ενώ μεγάλης επικινδυνότητας για 

ατυχήματα στο σχολείο θεωρείται και η μετάβαση προς αυτό (ό.π., σελ. 87). 

Οι βασικότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων είναι η υπερκινητικότητα, η 

παρορμητικότητα και η επιθετικότητα των παιδιών. Ακόμη στις κύριες 

παραμέτρους συμπεριλαμβάνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του κάθε παιδιού, οι οικογενειακοί παράγοντες, όπως το μέγεθος 

της οικογένειας, το εισόδημα των γονέων, η ηλικία τους και το 

κοινωνικοοικονομικό τους περιβάλλον (Brown, G. & Davison, S., 1978). 

Επιπλέον αυτών, και σε σχέση με το ελληνικό σχολείο, υποστηρίζεται ότι 

«μέσα στα σχολικά συγκροτήματα αλλά και γύρω από αυτά συμβαίνουν κάθε χρόνο 

50.000 τραυματισμοί διαφόρων μορφών... Ως αιτίες τραυματισμού στις αυλές των 

σχολείων αναδεικνύονται ο μεγάλος αριθμός των παιδιών σε περιορισμένο χώρο, η 

αδυναμία σωστής επιτήρησής τους, λόγω του μικρού αριθμού των εκπαιδευτικών 

και η ύπαρξη ακατάλληλων δαπέδων» (Μπουλούτζα, Π., 2006, σ. 26). 

Για να αποφευχθούν τα ατυχήματα στο σχολείο, όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι 

πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και οι έλεγχοι πρέπει να είναι 

συνεχείς. Πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμόζονται ασκήσεις πυρασφάλειας και 

προστασίας από τους σεισμούς και να σχεδιαστούν χώροι συγκέντρωσης σε 

περίπτωση ανάγκης. Εκτός αυτών, βασική παράμετρος για την αποφυγή των 

ατυχημάτων σχολείο κρίνεται η περίφραξη των χώρων και η τοποθέτηση 

προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, καθώς και η εφαρμογή του θεσμού του 

Σχολικού Τροχονόμου σε όλα τα σχολεία (Παπάνης, Ε., 2012). 

3.6.8 Αντιμετώπιση σχολικής βίας 
 

Χαρακτηριστική εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι η βία και η 

επιθετικότητα, οι οποίες εμφανίζονται από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του 

ανθρώπου. Το σχολείο αποτελεί, έναν από τους βασικούς χώρους εκδήλωσης 

τέτοιων συμπεριφορών, καθώς είναι και ο πρώτος, ουσιαστικά, χώρος ανάπτυξης 

κοινωνικής συναναστροφής στη ζωή του ανθρώπου. Ιδιαίτερη και επώδυνη 
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μορφή σχολικής βίας είναι ο σχολικός εκφοβισμός, γνωστός με τη διεθνή 

ονομασία «bullying».  

Ο σχολικός εκφοβισμός ορίζεται ως «η σκόπιμη και επανειλημμένη 

θυματοποίηση ενός μαθητή με αρνητικές ενέργειες, από έναν ή περισσότερους 

μαθητές. Ως αρνητικές ενέργειες νοούνται η σκόπιμη πρόκληση βλάβης, όπως οι 

απειλές, ο χλευασμός, το πείραγμα, η εξύβριση, το χτύπημα, αλλά και οι χειρονομίες 

και ο αποκλεισμός από την ομάδα. Επίσης προϋπόθεση είναι να υπάρχει διαφορά 

δύναμης (σωματικής ή και συμβολικής), ώστε ο μαθητής που εκφοβίζεται, να 

δυσκολεύεται στην άμυνα έναντι εκείνων που τον ενοχλούν» (Νικολάου, Γ., 2013).  

Ο εκφοβισμός μπορεί να ασκείται από ένα άτομο ή και από μια ομάδα 

ατόμων. Συνήθως εμφανίζεται χωρίς ιδιαίτερη πρόκληση και έχει διάρκεια, αφού 

επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορεί να εκδηλωθεί άμεσα ή 

έμμεσα. Άμεσα συνήθως γίνεται με ανοιχτές επιθέσεις προς το θύμα και έμμεσα 

με τη μορφή του εξευτελισμού, της απαξίωσης και της κοινωνικής απομόνωσης ή 

του αποκλεισμού από την ομάδα (Olweus, D., 1994, όπ. αναφ. στο Νικολάου, Γ., 

2013). 

Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας την ανάγκη πρόληψης της βίας και 

του εκφοβισμού στα σχολεία της χώρας προχώρησε στην ίδρυση του 

Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, υπό την 

εποπτεία του. Το Παρατηρητήριο έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, 

καθώς και την καταγραφή, τη μελέτη και τη διοχέτευση προς διαχείριση σε 

πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού. Για την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, υποστηρίζεται από την Συντονιστική 

Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία ορίζεται με υπουργική απόφαση (ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 

159704/Γ7/17-12-2012). 

Παράλληλα σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση ορίζεται από τον 

Περιφερειακό Διευθυντή ένας εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας ή της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Συντονιστής Δράσεων Πρόληψης. Αρμοδιότητα 

του Συντονιστή Δράσεων είναι να συνεργάζεται με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, 

τους Σχολικούς Συμβούλους, καθώς και με τους Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων, προκειμένου να υλοποιούνται οι δράσεις πρόληψης. Επιπρόσθετα ο 

Συντονιστής αναπτύσσει Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων σε κάθε Περιφέρεια, 

επιδιώκοντας τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και 
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οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας, ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και 

κοινωνικής ένταξης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής, σε συνεργασία με τον 

Συντονιστή Δράσεων, ενημερώνει το Παρατηρητήριο, το οποίο εδρεύει στο 

Υπουργείο Παιδείας, σε μηνιαία βάση αποστέλλοντας στατιστικά στοιχεία για 

την εξέλιξη του φαινομένου και εκτάκτως, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν (ό.π.) 

Στο επίπεδο των Δημόσιων Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, υπάρχουν οι Ομάδες Δράσεων 

Πρόληψης (ΟΔΠ), που έχουν συσταθεί με αποφάσεις των αντίστοιχων συλλόγων 

διδασκόντων. Αρμοδιότητά τους είναι να προχωρήσουν στην καταγραφή 

περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, μέσω της ειδικής φόρμας η οποία 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://stop-bullying.sch.gr, όπου υπάρχει η 

δυνατότητα καταχώρησης περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού, στην 

οποία οι εκπαιδευτικοί (μέλη ΟΔΠ) έχουν τη δυνατότητα καταγραφής ανάλογων 

περιστατικών τα οποία έλαβαν χώρα στη σχολική μονάδα που υπηρετούν. 

Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη καταγραφής από τους εκπαιδευτικούς και τους 

Διευθυντές σχολικών μονάδων της συχνότητας του φαινόμενου της σχολικής 

βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, καθώς και του τρόπου 

αλληλεπίδρασης των μαθητών και των ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς κλπ) 

(ΕΓΚ. ΥΠΟΠΑΙΘ 6607/31-8-2015). 

Βασική επιδίωξη κάθε Σχολικής Μονάδας θα πρέπει να είναι «η αξιοποίηση 

όλων των προσφερόμενων δράσεων και εργαλείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθώς και των 

τοπικών υποστηρικτικών δικτύων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού. Απώτερος στόχος είναι η διαπαιδαγώγηση των μαθητών πάνω στους 

τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι θα προστατεύουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους 

αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και στάση απέναντι σε οποιασδήποτε μορφή βίαιης 

συμπεριφοράς και η συμμετοχή τους στην αναζήτηση ειρηνικής επίλυσης διαφορών 

στον χώρο του σχολείου. Τα περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού, εφόσον οι 

ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένου περιστατικού το επιτρέπουν, κρίνεται σκόπιμο 

να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Για τον λόγο αυτό, με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται ένας εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος 

για θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού ανά σχολική μονάδα. Σε επίπεδο 

διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας είναι σημαντική η έγκαιρη 

διαπίστωση τους, ώστε να είναι δυνατή μια παιδαγωγική παρέμβαση και να 
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αποτρέπεται η κλιμάκωση του φαινομένου» (ΕΓΚ ΥΠΑΙΘ 195630/Γ1/19-12-

2013). 

3.6.9 Οι σχολικοί τροχονόμοι 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 και την Υ.Α. 32634/28-9-2000 

στα περισσότερα πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας υλοποιείται ο θεσμός 

του εθελοντή σχολικού τροχονόμου «για την οδική ασφάλεια των πεζών μαθητών 

κατά τις μετακινήσεις τους προς και από τα σχολεία». Οι σχολικοί τροχονόμοι 

αναλαμβάνουν να ρυθμίζουν την κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία οδών, 

διακόπτοντας τη ροή οχημάτων εκεί, όπου υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. 

Για τον σκοπό αυτόν είναι εφοδιασμένοι με φορητή πινακίδα «STOP», την οποία 

χρησιμοποιούν, ώστε να ακινητοποιούν τα διερχόμενα οχήματα. «Ο τροχονόμος 

αυτός φέρει αντανακλαστικό χιτώνιο που πληροί τις προδιαγραφές του αντίστοιχου 

χιτωνίου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντί όμως των διακριτικών της Αστυνομίας 

φέρει την ένδειξη «σχολικός τροχονόμος»» (Ν. 2696/1999/ΦΕΚ 57, τ.Α΄/23-3-

1999, άρθρο 45, παρ. 3). 

Η παραπάνω απόφαση συμπληρώθηκε με την Υ.Α. 47455/16-8-2007, 

σύμφωνα με την οποία «από την έναρξη του σχολικού έτους 2007 - 2008, 

καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους που προσφέρουν υπηρεσία 

σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτό 

απαιτείται για την προστασία λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών του μαθητικού 

πληθυσμού τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου 

Ο.Τ.Α., αποζημίωση ύψους 176,00 € μηνιαίως από τις σχολικές επιτροπές, για την 

κάλυψη των εξόδων - κίνησής τους. 

Προς το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών 

Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, οι ΟΤΑ μέχρι 10.000 κατοίκους για έναν 

εθελοντή σχολικό τροχονόμο ανά σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

ενώ αυτοί με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, χρηματοδοτούνται αντίστοιχα 

για μέχρι δυο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους. 

Κατ’ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν ΑΜΕΑ, χρηματοδοτούνται 

οι οικείοι Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολι-

κούς τροχονόμους. 

Η αποζημίωση καταβάλλεται στα άτομα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες 

τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και 

αποχώρησης των μαθητών από αυτό. 
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Η εν λόγω αποζημίωση μειώνεται αναλογικά, όταν δεν προσφέρονται 

υπηρεσίες όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται 

μόνο κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των μαθητών. Στην περίπτωση αυτή, 

μπορεί το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται σε επιπλέον άτομο που καλύπτει αυτά τα 

κενά» (Υ.Α. 47455/16-8-2007/ΦΕΚ 1734, τ.Β΄/30-8-2007). 

3.7 Θέματα καθημερινότητας της σχολικής τάξης 
 

3.7.1 Διδασκαλία των μαθημάτων και ειδικές ρυθμίσεις 

 
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, με την Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016/ΦΕΚ 1324, 

τ.Β΄/11-05-2016, υπουργική απόφαση, καθορίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 

Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Η κατανομή του χρόνου ανά 

διδακτικό αντικείμενο στα 6/θεσια και άνω Δημοτικά Σχολεία είναι (οι 

προβλέψεις για τα άλλου τύπου σχολεία υπάρχουν στην παραπάνω Υ.Α.): 

 Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄ & Δ΄ τάξεις 

και για 1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. 

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους 

μαθητές και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά 

αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς 

της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές (Σύνταγμα της 

Ελλάδας, 2008, Άρθρο 16, παρ. 2).  

Ωστόσο σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές, δηλαδή 

αλλόθρησκους ή ετερόδοξους ή άθρησκους, που επικαλούνται λόγους 

θρησκευτικής συνείδησης, παρέχεται η δυνατότητα να απαλλαγούν από την 

παρακολούθησή του. Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών 

παρέχεται ουσιαστικά για την προάσπιση της ελευθερίας της θρησκευτικής 

συνείδησης, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα και περιγράφεται στους 

νόμους και στις αποφάσεις των διεθνών και ελληνικών δικαστηρίων. 

«Οι μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών 

δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην τάξη τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 

του μαθήματος των Θρησκευτικών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), 

αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα 

εγκύκλιο. 
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Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, του ίδιου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) 

ή και των δύο γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι 

ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους 

θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του 

θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί. Μόνον στην 

περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η 

υπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. 

Εφόσον χορηγηθεί απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών για 

τους ανωτέρω λόγους, στο πεδίο «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» του Ατομικού Δελτίου 

μαθητή και του Απολυτήριου Τίτλου, δε θα συμπληρώνεται ένδειξη που να 

είναι αντίθετη με το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που υποβλήθηκε 

για τη χορήγηση της απαλλαγής, για το οποίο θα ενημερώνεται και 

ενυπόγραφα ο/οι υποβάλλων/οντες την Υπεύθυνη Δήλωση. 

Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με 

αυτήν που προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές μαθητών από μαθήματα 

(Π.Δ. 201/1998). 

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το 

γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων του μαθητή, παραλαμβάνεται από 

τον Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που 

διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των 

Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 και της 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν 

κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι 

απαλλασσόμενοι μαθητές, συντάσσοντας σχετική πράξη (διαφορετικό 

διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, ευέλικτη ζώνη, 

βιωματικές δράσεις, ερευνητική εργασία κ.α.). Σε περίπτωση που η 

συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί 

παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων. Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και 

ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία» (ΕΓΚ. ΥΠΠΑΙΘ 

12773/Δ2/23-01-2015). 
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 Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 9 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις, 8 στις 

Γ΄ & Δ΄ και για 7 ώρες στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις. 

 Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 5 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις 

και για 4 ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.  

 Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξεις. 

 Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για 4 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις και 

για 2 ώρες στις Γ΄ & Δ΄ τάξεις. 

 Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. 

 Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. 

 Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 ώρα 

στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. 

 Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 3 ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, & 

Δ΄ τάξεις και για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Για το σχολικό έτος 2016-

2017 εφαρμόστηκε η με αριθμό 131179/Δ5/8-8-2016, εγκύκλιος του 

ΥΠΠΕΘ, με θέμα «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο 

του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Γ΄ τάξη της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2016-17». (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 

131179/Δ5/8-8-2016). Οι ειδικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση της 

παραπάνω απόφασης προβλέπονται στα με αριθμούς 166515/Δ5/07-10-

2016, έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, με θέμα 

«Διευκρινίσεις για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης» και 

159897/Δ5/28/09/2016, έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του 

ΥΠΠΕΘ, με θέμα «Ενημέρωση για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

κολύμβησης». 

 Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις και 

για 3 ώρες στις υπόλοιπες τάξεις. 

 Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Οι 

μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά- 

Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο 

τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που 

θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε΄ τάξη. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η 
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ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε 

επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής 

προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και 

διδάσκεται στο τμήμα τους. Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού 

έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που 

επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές διδάσκονται την 

ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε 

επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Υ.Α. 

Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-2016/ΦΕΚ 1324, τ.Β΄/11-05-2016).  

Η επιλογή των βιβλίων της γαλλικής και γερμανικής γλώσσας γίνεται 

από τους εγκεκριμένους πίνακες που περιέχονται στις με αριθμούς 

Φ52/1139/141189/Δ1/02-09-2016 και Φ52/1140/141186/Δ1/02-09-2016 

υπουργικές αποφάσεις. Ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας της σχολικής 

μονάδας, σε ειδική συνεδρίαση, εισηγούνται στον Σύλλογο Διδασκόντων τα 

βιβλία των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων (μόνο βιβλίο μαθητή), τα οποία κατά τη 

γνώμη τους κρίνονται περισσότερο κατάλληλα για το επίπεδο των μαθητών 

του σχολείου τους. O Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει και συντάσσει 

πρακτικό με το οποίο ορίζει το συγκεκριμένο ξενόγλωσσο βιβλίο που θα 

προμηθευτεί η σχολική μονάδα. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας 

ορίζει επιτροπή παραλαβής. Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από τρία 

μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής και 

Γερμανικής γλώσσας ορίζονται κατά προτεραιότητα μέλη της επιτροπής. Οι 

Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας πραγματοποιούν τις παραγγελίες 

των βιβλίων, επικοινωνώντας με τους εκδοτικούς οίκους (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 

Φ52/1141/141203/Δ1/2-9-2016). 

 Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις 

τάξεις. 

 Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α΄ & Β΄ και για 2 

ώρες στις τάξεις Γ΄ & Δ΄. Το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης μπορεί να 

διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικούς όλων 

των ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου 
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καθώς και από τον Διευθυντή του σχολείου. Η ανάθεση ωρών Ευέλικτης 

Ζώνης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γίνεται, αφού έχουν ικανοποιηθεί 

κατά προτεραιότητα οι ανάγκες σε διδακτικές ώρες του γνωστικού 

αντικειμένου τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης ΠΕ. 

Με την Φ13/1655/197708/Δ1/21-11-2016, εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, με 

θέμα: «Οδηγίες για το νέο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και των Βιωματικών 

Δράσεων στο Δημοτικό Σχολείο» και ύστερα από την 39/29-9-2016, πράξη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

επαναπροσδιορίζεται το εκπαιδευτικό αντικείμενο της Ευέλικτης Ζώνης 

(Ε.Ζ.) και των Βιωματικών Δράσεων στο Δημοτικό Σχολείο όπως φαίνεται 

παρακάτω:  

Με το αντικείμενο της Ε.Ζ. δίνεται έμφαση «στη διάχυση των 

παιδαγωγικών πρακτικών τις οποίες πρεσβεύει, όπως είναι η καλλιέργεια της 

πρωτοβουλιακής, συνεργατικής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης 

αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών, της 

συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης, στα επιμέρους γνωστικά 

αντικείμενα. Η «Ευέλικτη Ζώνη-Βιωματικές Δράσεις» δεν περιορίζεται μόνο 

στον διακριτό χρόνο του ωρολογίου προγράμματος, αλλά χρησιμοποιείται ως 

μεθοδολογικό εργαλείο, η αξιοποίηση του οποίου επιδιώκεται να ενισχυθεί σε 

όλα τα γνωστικά αντικείμενα υλοποιώντας, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας 

και την πρόταση των Προγραμμάτων Σπουδών για διαθεματικές προεκτάσεις 

επί της ύλης των διδασκομένων μαθημάτων» (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 

Φ13/1655/197708/Δ1/21-11-2016). 

Μέσω της Ε.Ζ. και της διάχυσης της φιλοσοφίας της στο σύνολο των 

γνωστικών αντικειμένων επιχειρείται: 

1. Να περιοριστεί ο γνωσιοκεντρικός προσανατολισμός της διδασκαλίας 

των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων που παραμένει ακόμη 

κυρίαρχος με κίνδυνο να οδηγήσει στη «γυμνασιοποίηση» του 

Δημοτικού Σχολείου. 

2. Να συνδεθούν οριζόντια και ουσιαστικά μεταξύ τους τα γνωστικά 

αντικείμενα και να εμπλουτιστούν με ερευνητικά Σχέδια Εργασίας, 

στα οποία λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών 

και τα οποία στηρίζονται στη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα. 

3. Να εφαρμοστεί σε βάθος η διαθεματικότητα μεταξύ των γνωστικών 
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αντικειμένων, αξιοποιώντας την εμπειρία των εκπαιδευτικών η οποία 

έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της Ε.Ζ. με την υλοποίηση Σχεδίων 

Εργασίας τα τελευταία χρόνια. 

4. Να οικοδομηθεί κουλτούρα συνεργασίας, μεταξύ των μαθητών αλλά 

και των εκπαιδευτικών, στη σχολική μονάδα μέσα από τον σχεδιασμό 

κοινών Σχεδίων Εργασίας και συστηματικά οργανωμένων κοινών 

δράσεων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων ή και τάξεων, ώστε να 

δημιουργηθούν προϋποθέσεις για τη διασύνδεση του σχολείου με την 

τοπική κοινότητα και τους πολιτιστικούς πόρους της, καθώς και για 

συνέργειες και αποφάσεις που θα υποστηρίζουν την ολιστική 

προσέγγιση και θα οδηγούν στον μετασχηματισμό της σχολικής 

μονάδας σε αειφόρο σχολείο. 

5. Να προάγει τη δημιουργικότητα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και 

τη σύνδεση με την επικαιρότητα και την τοπική κοινότητα. 

6. Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη καλών 

πρακτικών που θα συνδέουν σε έναν άξονα διάδρασης (οριζόντια 

μέσα στην ίδια τάξη, αλλά και κατακόρυφα μεταξύ διαφορετικών 

τάξεων) όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ωρολογίου προγράμματος. 

7. Να καλλιεργηθεί το ερευνητικό ενδιαφέρον των μαθητών/τριών με 

την ευελιξία στην επιλογή του θέματος των βιωματικών δράσεων. 

Είναι δέον να δίνεται προτεραιότητα τόσο στα ενδιαφέροντα των 

παιδιών, όσο και στην ενεργό συμμετοχή τους μέσα από 

αποτελεσματικές διαδικασίες (π.χ. καταιγισμός ιδεών, έκφραση 

απόψεων, δημοκρατικός διάλογος) από την προσχολική κιόλας 

εκπαίδευση. 

8. Να προωθήσει την αυτογνωσία των μαθητών. 

9. Να αποτελέσει οργανικό πεδίο συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 και των εκπαιδευτικών όλων των 

άλλων ειδικοτήτων, ώστε να αξιοποιηθούν όσο το δυνατό 

αποτελεσματικότερα οι πόροι του διδακτικού προσωπικού, αλλά και 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αποτελέσουν πρότυπο συνεργασίας για 

τους μαθητές. 

10. Να συμβάλει στη δικτύωση των σχολικών μονάδων σε τοπικό αλλά 

και σε περιφερειακό, εθνικό κ.λπ. επίπεδο, προς την κατεύθυνση της 
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ανάπτυξης συνεργασιών, της ανταλλαγής εμπειριών και καλών 

πρακτικών, της ανάληψης κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών. 

11. Να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε τα σχολεία να 

λειτουργήσουν ως ενισχυμένες κοινότητες μάθησης υποστηρίζοντας 

την υλοποίηση των δράσεων βιωματικής μάθησης (ΕΓΚ ΥΠΠΕΘ 

Φ13/1655/197708/Δ1/21-11-2016). 

«Η υλοποίηση Βιωματικών δράσεων/Σχεδίων Εργασίας (project) για 

την καλλιέργεια των ερευνητικών δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και της 

δημιουργικότητας των μαθητών/τριών και την ανάδειξη της διαθεματικότητας 

μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες βιωματικής/ενεργητικής 

μάθησης δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο στον διακριτό χρόνο της Ε.Ζ., αλλά 

θα εμπλουτίζει όλα τα γνωστικά αντικείμενα αποτελώντας οργανικό μέρος 

τους. 

Στη βιωματική μάθηση δίνεται έμφαση στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των Σχεδίων Εργασίας σε σύνδεση με καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής, του σχολείου, του περιβάλλοντος και των τοπικών 

κοινωνιών. Το Πρόγραμμα Σπουδών εξασφαλίζει ένα κοινό πλαίσιο για την 

οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας χωρίς να στερεί από τους/τις 

εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να οργανώσουν μαθησιακές εμπειρίες που 

πηγάζουν από τις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών 

της τάξης τους, τις δικές τους ιδέες και εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές 

προτεραιότητες. Προϋπόθεση για την επιτυχία των ανωτέρω αποτελεί η 

ισορροπία μεταξύ δράσεων που πηγάζουν από τα ίδια τα παιδιά και δράσεων 

με σαφείς μαθησιακούς στόχους που θέτει ο/η ίδιος/α ο εκπαιδευτικός, 

ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του/της» (ό.π.). 

 Η Αισθητική Αγωγή, περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη 

Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται για 2 ώρες στις 

Α΄ και Β΄ τάξεις και για 1 ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα 

της Μουσικής διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις και το 

μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για 1 ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις. 

 Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της 

Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας στο νέο ωρολόγιο 

πρόγραμμα ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε 

περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς 
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των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 

της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε 

εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Ειδικότερα για τα 4/θέσια και 5/θέσια 

Δημοτικά Σχολεία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των ΤΠΕ, σε 

περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του ωρολογίου προγράμματος από 

εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας, δύναται να ανατεθεί σε 

εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση Β΄ 

επιπέδου. 

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα 

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για 1 διδακτική ώρα εντάσσεται 

το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης-Προετοιμασίας, το οποίο ανατίθεται σε 

εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Το διδακτικό αντικείμενο των Πολιτιστικών 

Ομίλων Δραστηριοτήτων δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των ειδικοτήτων για 

συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου. 

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται με απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, 

συνυπολογίζοντας τα ενδιαφέροντα των μαθητών, την υλικοτεχνική υποδομή της 

σχολικής μονάδας καθώς και το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό. Η σειρά των 

ωρών διδασκαλίας (2η και 3η), κατά τη σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου 

Προγράμματος Διδασκαλίας του Ολοήμερου, προσαρμόζεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος. 

Με εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ είναι δυνατόν να ρυθμίζονται θέματα 

εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης, λειτουργίας, κτλ. των σχολείων που 

εφαρμόζουν το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Υ.Α. Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-

2016/ΦΕΚ 1324 τ.Β΄/11-05-2016, ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 87776/Δ1/30-5-2016, ΕΓΚ. 

ΥΠΠΕΘ 92813/Δ1/06-06-2016). 

3.7.2 Κατ’ οίκον εργασίες  

 
Το ζήτημα των κατ’ οίκον εργασιών απασχολεί για πολλά χρόνια την 

εκπαιδευτική κοινότητα. Σε παλιότερες εποχές ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένο να 

ανατίθενται στους μαθητές αρκετές εργασίες που τους ζητούνταν να 

πραγματοποιηθούν στο σπίτι τους. Ήταν οι εποχές, κατά τις οποίες τα σχολικά 

βιβλία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ως τετράδια εργασιών και δεν 

εκδίδονταν ειδικά τετράδια εργασιών. Έτσι οι μαθητές των περασμένων 

δεκαετιών, που σήμερα είναι γονείς ή εκπαιδευτικοί, είχαν συνηθίσει τις εργασίες 
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στο σπίτι, που σε πολλές περιπτώσεις «πιστοποιούσαν» στην αντίληψη της 

οικογένειας και την ιδιαίτερη «αξία του δασκάλου».  

Το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας εντοπίσει το ζήτημα έχει εκδώσει δύο 

εγκυκλίους, τις οποίες μνημονεύει κάθε χρόνο, στην γενική εγκύκλιο που αφορά 

τον προγραμματισμό του κάθε σχολικού έτους (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 139808/Δ1/31-08-

2016).  

Με την Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003, εγκύκλιο που ΥΠΕΠΘ, η οποία 

παραπέμπει σε απόσπασμα της με αριθμό 3/2003 πράξης του Τμήματος 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που αναφέρεται στις 

κατ’ οίκον εργασίες, επισημαίνονται τα παρακάτω: «Η ανάγκη να αξιοποιείται 

κατάλληλα και στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο διδακτικός χρόνος, ώστε η μαθησιακή 

διαδικασία και οι εργασίες των μαθητών να γίνονται στο σχολείο, οδήγησε το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο να προτείνει τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης του 

Δημοτικού Σχολείου με την κατάρτιση Συμπληρωματικών Οδηγιών για τη 

Διδασκαλία των Μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο. Στην ίδια κατεύθυνση 

κινούνται τα νέα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών και τα νέα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και οι προδιαγραφές για τη συγγραφή, 

με βάση αυτά, ευσύνοπτων διδακτικών βιβλίων για την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Όμως, ο χρόνος παραμονής των μαθητών στο σχολείο, σε σύγκριση με τον 

χρόνο παραμονής των μαθητών των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών είναι αρκετά 

περιορισμένος. Γι' αυτό θα παρουσιάζεται η ανάγκη μερικές εργασίες, που 

κανονικά θα έπρεπε να γίνονται στο σχολείο, να δίνονται στους μαθητές να τις 

εκτελέσουν στο σπίτι. Πρόκειται για τις γνωστές «κατ’ οίκον» εργασίες, το 

πολυσυζητημένο και πολύ παρεξηγημένο εκπαιδευτικό θέμα, που εξακολουθεί να 

είναι επίκαιρο και πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη παιδαγωγική ευαισθησία 

και με βάση τις αρχές της διδακτικής δεοντολογίας και το δικαίωμα του γονέα να 

βοηθήσει και του μαθητή να βοηθηθεί. … Οι εργασίες, που ίσως είναι απαραίτητο 

να ανατίθενται ως «κατ’ οίκον» εργασίες, πρέπει να έχουν τα εξής γνωρίσματα: 

1. Να μην είναι απλές αντιγραφές (από εγκυκλοπαίδειες κτλ) και 

απομνημονεύσεις. 

2. Να είναι δυνατόν να εκτελεστούν από τα παιδιά χωρίς βοήθεια των γονέων. 

Γι' αυτό κρίνεται σκόπιμο να εξατομικεύονται όσο είναι δυνατόν. 

3. Να τις έχει προετοιμάσει ο δάσκαλος σταθμίζοντας και τη δυσκολία και τη 

διάρκεια τους με βάση τον μέσο μαθητή. 
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4. Να μην περιέχουν δυσκολίες άλλες εκτός από ό,τι συγκεκριμένο προβλέπεται 

κάθε φορά να ελεγχθεί. 

5. Να δίνονται έπειτα από συζήτηση με τους μαθητές, ώστε να διευκρινίζονται οι 

δυσκολίες τους και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση τους.  

6. Να μη δίνονται ως τιμωρίες. 

7. Να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η διόρθωση τους από το δάσκαλο και 

να μην δίνονται όταν δεν πρόκειται να ελεγχθούν. 

8. Να είναι απαραίτητες για την απόκτηση μιας δεξιότητας.  

9. Να συμβάλλουν στην προετοιμασία της επόμενης ενότητας, χωρίς αυτό να 

γίνεται κατά σύστημα και υποχρεωτικά. 

10. Στην περίπτωση εργασιών και ασκήσεων που περιέχονται στα βιβλία να μην 

απαιτείται αντιγραφή των εκφωνήσεων τους στο τετράδιο.  

11. Να μην απαιτείται γραπτή εκτέλεση εργασιών που μπορούν να γίνουν με 

ευκολότερο και οικονομικότερο τρόπο (όπως είναι π.χ. η επισήμανση με 

σημάδια στοιχείων πάνω στο κείμενο και προφορική τους ανακοίνωση).  

12. Να μη δίνονται εργασίες τεχνικής φύσεως (χάρτες, κατασκευές κτλ.), αν 

προηγουμένως ο δάσκαλος δεν έχει δείξει στους μαθητές πώς γίνονται και δεν 

τους έχει ασκήσει μέσα στην τάξη. 

13. Να μη δίνονται για τις ημέρες αργίας του σχολείου περισσότερες εργασίες από 

όσες άλλες μέρες. 

14. Η εκτέλεση τους για όλα τα μαθήματα να μην απαιτεί περισσότερο από 

περίπου 30 λεπτά για τις Α΄ και Β΄, 40' για τις Γ΄ και Δ΄ και 60' για τις Ε΄ και 

ΣΤ΄ τάξεις» (ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003). 

Η παραπάνω εγκύκλιος έχει συμπληρωθεί με την Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-

2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, στην οποία μνημονεύεται απόσπασμα της με αριθμό 

9/2005 Πράξης του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, με θέμα: «Οδηγίες για τη χρήση των διδακτικών βιβλίων και τις 

«κατ’ οίκον εργασίες» των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου», δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση σε συγκριμένες οδηγίες ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο. Στην 

εγκύκλιο αυτή επισημαίνονται τα παρακάτω: 

1. Τα διδακτικά βιβλία δεν μπορεί να αντικατασταθούν από άλλα βοηθήματα, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται διδακτικές πρωτοβουλίες, οι 

οποίες όμως πρέπει να κινούνται στη φιλοσοφία, τις αρχές, τα περιεχόμενα 
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και τις μεθοδολογικές υποδείξεις και προδιαγραφές των ισχυόντων 

αναλυτικών προγραμμάτων.  

2. Πρωτοβουλίες για συστηματική διδασκαλία της Γραμματικής και 

επιστροφή σε παραδοσιακές αντιλήψεις και μεθόδους και για τη διδασκαλία 

όλων των μαθημάτων γενικότερα, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τη 

φιλοσοφία και το πνεύμα των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων 

που γράφονται με βάση αυτά, πρέπει να αποφεύγονται, όπως πρέπει να 

αποφεύγεται και η αναπαραγωγή σε φωτοαντίγραφα ασκήσεων από 

βοηθήματα που κυκλοφορούν στην ελεύθερη αγορά και η διανομή τους 

στους μαθητές.  

3. Ασκήσεις συμβατές με το πνεύμα των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των 

διδακτικών βιβλίων, που λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτά και τις 

οποίες εκπονεί ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, μπορεί να δίνονται στους μαθητές, 

πάντα με μέτρο και χωρίς υπερβολές. 

4. Για το γλωσσικό μάθημα, ισχύουν οι οδηγίες του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου για τη διδασκαλία της Γραμματικής στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. 

5. Η ορθογραφία υπαγορεύεται στους μαθητές από τον εκπαιδευτικό γι’ αυτό 

δεν είναι σκόπιμο να την αποστηθίζουν τα παιδιά στο σπίτι τους. 

6. Για τα Μαθηματικά, «οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί με τις κατ’ 

οίκον εργασίες που αναθέτουμε στους μαθητές. Ενδείκνυται όμως σε 

περιπτώσεις που εξυπηρετούν ειδικούς στόχους, όπως ανακεφαλαιώσεις 

ενοτήτων ή περαιτέρω εμπέδωση και επέκταση της ύλης. Οι ανατιθέμενες εν 

γένει εργασίες να απαιτούν την ελάχιστη εξωτερική βοήθεια για να 

ολοκληρωθούν, να μην είναι χρονοβόρες και να είναι σύμφωνες με τα 

Αναλυτικά Προγράμματα».  

7. Για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος, κατά την ανακεφαλαίωση των ενοτήτων 

μπορεί να ανατίθενται κατ’ οίκον εργασίες που να βοηθούν τους μαθητές να 

οργανώνουν όσα έμαθαν (π.χ. σύνθεση περίληψης, σχεδιασμό πινάκων ή 

διαγραμμάτων με τις βασικές έννοιες της ενότητας) ή εργασίες που να 

οδηγούν σε δημιουργική ανασύσταση όσων έμαθαν ή σε κάποια δράση (π.χ. 

πρόταση για δημιουργία αφίσας). Σε καμία περίπτωση στις κατ’ οίκον 

εργασίες δεν περιλαμβάνεται η απομνημόνευση κειμένων. 
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8. Για τα Φυσικά δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται πρόσθετες εργασίες για το 

σπίτι, πέρα από αυτές που προτείνονται στο βιβλίο του μαθητή και στο 

βιβλίο του εκπαιδευτικού. 

9. Για την Ιστορία, τη Γεωγραφία και τα Θρησκευτικά ισχύουν αυτά που 

επισημαίνονται στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών 

του ΥΠΕΠΘ και στα βιβλία για το δάσκαλο. 

10. Για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται 

εργασίες για το σπίτι. Ενδείκνυται όμως στο πλαίσιο εκπόνησης σχεδίων 

εργασίας (projects) η συνεργασία των μαθητών σε εξωσχολικό χρόνο, μετά 

και από συνεννόηση των γονέων. 

11. Για την Αισθητική Αγωγή δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται συγκεκριμένες 

εργασίες στο σπίτι. Όμως οι μαθητές είναι σημαντικό να προτρέπονται να 

ασχολούνται δημιουργικά με τις καλές τέχνες, τον ελεύθερο χρόνο τους στο 

σπίτι. 

12. Για τη Φυσική Αγωγή δεν κρίνεται σκόπιμο να δίνονται εργασίες για το 

σπίτι (ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005). 

Τέλος, με δεδομένο ότι το θέμα των κατ’ οίκον εργασιών ανήκει στον τομέα 

ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων, έχει ζητηθεί από τους τελευταίους, «κατά τις 

επισκέψεις στα σχολεία ευθύνης τους, να ενημερώνονται και να δίνουν τις 

κατάλληλες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς των σχολείων για τις κατ’ οίκον εργασίες, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποφεύγεται το πλήθος των εργασιών, οι οποίες 

δε συμβάλλουν στην ποιοτική πρόσληψη της γνώσης, στην ανάπτυξη της κριτικής 

και δημιουργικής σκέψης και σίγουρα δεν υποβοηθούν τον μαθητή στην 

οικοδόμηση τόσο των κατώτερων (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή) όσο και των 

ανώτερων (ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση) βαθμίδων της γνωστικής ταξινομίας. 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι φωτοτυπημένες εργασίες πρέπει να περιορίζονται 

στις ελάχιστες απαραίτητες (επαναληπτικές-εμπεδωτικές κεφαλαίων)» (ΕΓΚ. 

ΥΠΠΕΘ 139808/Δ1/31-08-2016). 

3.7.3 Ενισχυτική διδασκαλία 
 

Με τον όρο «ενισχυτική διδασκαλία» νοείται η παρακολούθηση από τον 

μαθητή ιδιαίτερου προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας και των Μαθηματικών, όταν κρίνεται από τους διδάσκοντες, ότι 

χρειάζεται επιπλέον διδακτική βοήθεια. Κατά προτεραιότητα παρέχονται 

προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄, που δεν 
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κατέκτησαν τους βασικούς μηχανισμούς ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικού 

υπολογισμού (Π.Δ. 462/1991/ΦΕΚ 171, τ.Α΄/11-11-1991, άρθρο 5). 

Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας μπορούν να λειτουργούν σε όλη 

τη διάρκεια του διδακτικού έτους ή για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με 

τις ανάγκες και την πρόοδο των μαθητών που τα παρακολουθούν και γίνονται σε 

χώρο του σχολείου. Συγκροτούνται από τον σύλλογο των διδασκόντων, ύστερα 

από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, στηριζόμενη στις προτάσεις των 

δασκάλων των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές, που έχουν ανάγκη 

ενισχυτικής διδασκαλίας (ό.π.). 

Το ημερήσιο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας καλύπτει, ανάλογα με τις 

ανάγκες και τον αριθμό των μαθητών που το παρακολουθούν, 1-2 διδακτικές 

ώρες την ημέρα και μέχρι 6 ώρες την εβδομάδα και παρέχεται κατά ή μετά τη 

λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση 

απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή (ό.π.). 

Το βασικό κορμό του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας κατά μάθημα 

καταρτίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο μεριμνά και για τη συγγραφή, 

όπου χρειάζεται, βοηθητικών εγχειριδίων. Το ειδικό ωρολόγιο και αναλυτικό 

πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών και τις συνθήκες 

λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και 

αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων, έπειτα από 

σχετική εισήγησή τους και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους (ό.π.). 

Τα τμήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας δεν μπορούν να περιλαμβάνουν 

περισσότερους από πέντε (5) κατά μάθημα μαθητές. Σ’ αυτά διδάσκουν, ύστερα 

από πρόταση του Συλλόγου των Διδασκόντων: 

 Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου, για συμπλήρωση του διδακτικού τους 

ωραρίου.  

 Εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου με υπερωριακή απασχόληση. 

 Πρόσθετοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που τυχόν 

διατίθενται στα πολυθέσια σχολεία. 

 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ωριαία αντιμισθία. 

Οι διδάσκοντες στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας συνεργάζονται 

συνεχώς με τους διδάσκοντες των τάξεων, από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές 

που παρακολουθούν τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο τέλος του 

προγράμματος υποβάλλουν στον Διευθυντή του σχολείου σχετική έκθεση κατά 
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μάθημα. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων, 

κατά το γενικό απολογισμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου. Αντίγραφο 

γενικής έκθεσης διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, καθώς και στο γραφείο των Σχολικών Συμβούλων. Την ευθύνη 

σύνταξης και αποστολής της παραπάνω έκθεσης έχει ο Διευθυντής του σχολείου 

(ό.π.). 

Οι διδακτικές ώρες που πλεονάζουν στις σχολικές μονάδες μπορούν να 

διατεθούν για την κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος Ενισχυτικής 

Διδασκαλίας. Έτσι ο Διευθυντής του σχολείου, με την προηγούμενη σύμφωνη 

γνώμη του Σχολικού Συμβούλου, καταρτίζει πρόγραμμα Ενισχυτικής 

Διδασκαλίας, στο οποίο φαίνονται η ημέρα, η διδακτική ώρα και η τάξη από την 

οποία προέρχεται ο μαθητής στον οποίο παρέχεται η ενισχυτική διδασκαλία. Το 

πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται στην αρχή κάθε διδακτικού τριμήνου στον αρμόδιο 

Σχολικό Σύμβουλο προς έγκριση. Αντίγραφο επικυρωμένο αποστέλλεται στον 

οικείο Διευθυντή εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τμήμα 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας, υποβάλλουν στον Σχολικό Σύμβουλο κάθε τρίμηνο 

έκθεση-αξιολόγηση της προόδου των μαθητών του τμήματος, που θα βοηθήσει 

τον Σχολικό Σύμβουλο στο σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης για την επιτυχία 

του προγράμματος. Με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου 

καθορίζονται τα βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε εκπαιδευτικό που 

διδάσκει σε τμήμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ 

Φ.12/682/72791/Γ1/14-6-2008). 

3.7.4 Τα καινοτόμα σχολικά προγράμματα  
 

Η εισαγωγή, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, των Καινοτόμων Προγραμμάτων, είναι μια προσπάθεια ώστε το 

Ελληνικό Σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικές, διδακτικές, 

πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις της κοινωνίας. Τα Καινοτόμα 

Προγράμματα, που έχουν την ευρύτερη εφαρμογή στα σχολεία είναι: 

1. Τα Διεπιστημονικά Προγράμματα ή Σχολικές Δραστηριότητες, όπως η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτιστικά Θέματα 

καθώς και η Αγωγή Σταδιοδρομίας. 

2. Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα. 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπήρξε το πρώτο στην Ελλάδα Καινοτόμο 

Διεπιστημονικό Πρόγραμμα που βασίστηκε στις διεθνείς προτάσεις της 
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U.N.E.S.C.O. Η θεσμοθέτησή της έγινε με τον Ν. 1892/90/ΦΕΚ 101, τ.Α΄/31-7-

1990, Σύμφωνα με αυτόν: «Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να 

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό 

και να δραστηριοποιηθούν, με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη 

γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους» (Ν. 1892/1990/ΦΕΚ 101, τ.Α΄/31-7-

1990, άρθρο 111, παρ. 13).  

Στόχος του παραπάνω θεσμικού πλαισίου ήταν να ενταχθεί η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο επίσημο σχολικό πρόγραμμα, ώστε ο 

συγκεκριμένος τύπος εκπαίδευσης να παρέχεται σε όλους τους μαθητές. Έτσι με 

την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων που 

αφορούν στο περιβάλλον, η καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών των 

μαθητών για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος, καθώς και 

η βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Η Αγωγή Υγείας υπήρξε το δεύτερο καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 προκάλεσε το ενδιαφέρον ποικίλων διεθνών 

οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, και θεωρήθηκε το πλέον ενδεδειγμένο μέσο για την προαγωγή της 

υγείας, με την έννοια της πρόληψης και βελτίωσης της υγείας των ανθρώπων. 

Σύμφωνα με τις Γ1/377/865/18-9-1992 και Γ2/4867/28-8-1992, υπουργικές 

αποφάσεις, η Αγωγή Υγείας είναι προαιρετική σχολική δραστηριότητα η οποία 

υποστηρίζεται από τους υπευθύνους των Γραφείων Αγωγής Υγείας και τα 

αντίστοιχα στελέχη των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Υ.Α. Γ1/377/865/18-9-

1992/ΦΕΚ 577, τ.Β΄/23-9-1992 και Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992/ΦΕΚ 629, τ.Β΄/23-

10-1992).  

Η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει ως στόχο την 

αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, με σκοπό την ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας, της υπευθυνότητας 

και της ικανότητάς τους να υιοθετούν θετικούς τρόπους και στάσεις ζωής 

(ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ., 1998). 

Τα Πολιτιστικά Θέματα και οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί 

Αγώνες θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2817/2000, είναι προαιρετικές σχολικές 

δραστηριότητες και έχουν σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των στοιχείων του 

πολιτισμού μας, την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των μαθητών και τη 
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σύνδεση της Παιδείας με τις Τέχνες (Ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14-3-2000). 

Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Ε.Ε.Π.) σχεδιάστηκαν, για να 

ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, την ανταλλαγή 

επιτυχημένων πρακτικών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

εκπαίδευση. Αρχικά θεσπίστηκε το πρόγραμμα «Σωκράτης» και στη συνέχεια το 

«Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης», που καλύπτει τους τομείς της εκπαίδευσης και 

της επαγγελματικής κατάρτισης, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της Ευρώπης της 

Γνώσης και στην απόκτηση τυπικών προσόντων και αναγνωρισμένων δεξιοτήτων 

(ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 170596/ΓΔ4/13-10-2016).  

Για το συντονισμό όλων των παραπάνω προγραμμάτων, σε κάθε Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών 

Δραστηριοτήτων οι οποίοι παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα αντίστοιχα 

προγράμματα των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης και στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων τους: 

1. Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες, ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και 

τους Διευθυντές για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων, σύμφωνα 

με το θεσμικό πλαίσιο και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε αυτά. 

2. Συμβάλλουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων και προτείνουν 

θεματολογία. 

3. Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό του προγράμματος, 

ενθαρρύνοντας καινοτόμες προσεγγίσεις. 

4. Παρακολουθούν την ομαλή και ενεργό παρουσία των συμμετεχόντων κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

5. Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και παρακολουθούν την πορεία των 

προγραμμάτων των σχολείων, σε συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς και 

τις μαθητικές ομάδες, δύο τουλάχιστον φορές για κάθε σχολικό πρόγραμμα. 

6. Λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές: επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και 

οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών, με σκοπό την ενημέρωση 

των εκπαιδευτικών σε ζητήματα βιβλιογραφίας, μεθοδολογίας, αλλά και για 

την μετάδοση/διάχυση των πληροφοριών και γνώσεων από τα κάθε είδους 

επιμορφωτικά σεμινάρια και συναντήσεις στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι. 
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7. Εμψυχώνουν και στηρίζουν τους μαθητές στην διαδικασία ανακάλυψης της 

γνώσης μέσα από την έρευνα, την ανάλυση-σύνθεση των δεδομένων και τη 

βιωματική προσέγγιση. 

8. Οργανώνουν εκδήλωση με τη λήξη του σχολικού έτους, στην οποία 

παρουσιάζονται τα προγράμματα των σχολείων της Διεύθυνσης. 

9. Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για επιστημονικές συναντήσεις, 

σεμινάρια, ημερίδες κ.ά. των τομέων ευθύνης τους, καθώς και για τις 

δυνατότητες συμμετοχής τους σε θεματικά σχολικά δίκτυα. 

10. Οργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, ημερίδες σχετικά με 

θέματα που αφορούν την παιδαγωγική μεθοδολογία εκπόνησης των 

προγραμμάτων, αλλά και ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο της κάθε 

σχολικής δραστηριότητας (ό.π.). 

Σε σχέση με την υλοποίηση των Σχολικών Προγραμμάτων η διαδικασία 

που ακολουθείται έχει ως εξής: 

1. Με την έναρξη του σχολικού έτους οι υπεύθυνοι Σχολικών 

Δραστηριοτήτων ενημερώνουν τους Διευθυντές και τους Συλλόγους 

Διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τις δυνατότητες ανάπτυξης 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και για τη μεθοδολογία 

εφαρμογής τους. Η ενημέρωση γίνεται με επίσκεψη στα σχολεία ή και με τη 

διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με ομάδες εκπαιδευτικών.  

2. Στη συνέχεια κάθε Διευθυντής σχολικής μονάδας συγκαλεί ειδική 

συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με θέμα τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αναλάβουν την 

υλοποίηση προγράμματος συγκροτούν μαθητική ομάδα, αφού πρώτα 

εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη 

συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα. 

3. Μετά τη συγκρότηση της μαθητικής ομάδας ο εκπαιδευτικός επιλέγει σε 

συνεργασία με τους μαθητές το θέμα του προγράμματος. Σχετικά με την 

επιλογή του θέματος επισημαίνεται ότι καλό είναι αυτό να πληροί τις 

περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Να ενδιαφέρει τους μαθητές. Η παράμετρος αυτή είναι σημαντική 

προκειμένου να εξασφαλιστεί το ενεργό ενδιαφέρον και η συνοχή της 

παιδαγωγικής ομάδας μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος. 
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 Να προέρχεται από το άμεσο περιβάλλον των μαθητών, προκειμένου 

να δίνεται η δυνατότητα άντλησης πρωτογενών στοιχείων κατά την 

επεξεργασία του. 

 Να είναι επίκαιρο. 

 Να έχει πολλές πτυχές, οι οποίες θα αναλύονται και θα 

συνεξετάζονται σε κάθε φάση του προγράμματος. 

 Να μπορεί να εκπονηθεί μέσα στα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια 

που ορίζονται από την παιδαγωγική ομάδα. 

 Να δίνει όσο το δυνατό περισσότερες δυνατότητες διαθεματικής 

προσέγγισης. 

4. Μετά την επιλογή του θέματος ακολουθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος 

που περιλαμβάνει τον τίτλο, τις θεματικές ενότητες, τους στόχους, τη 

μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, 

τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο 

προγραμματισμού δραστηριοτήτων, τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών 

και τα ονοματεπώνυμα των μαθητών/τριών που θα συμμετέχουν. 

5. Στη συνέχεια συμπληρώνεται με τα στοιχεία αυτά «Σχέδιο υποβολής 

προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων». 

Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των θεμάτων, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα 

των Σχολικών Δραστηριοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση ενεργών και 

κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, που είναι: 

 Η μαθητοκεντρική διαδικασία (ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των 

μαθητών, χρήση συμμετοχικών και ενεργών διδακτικών τεχνικών, 

δημοκρατικός διάλογος). 

 Η συνεργατική μάθηση μέσα από την ανάπτυξη κλίματος ενεργούς 

συμμετοχής και αλληλοϋποστήριξης των μελών των ομάδων 

εργασίας, αλλά και των ομάδων μεταξύ τους. 

 Η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μέσα από την χρήση 

πρωτογενών πηγών (διεξαγωγή έρευνας, μελέτη πεδίου κ.λπ.). 

 Η διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων και η διαθεματικότητα, 

η δημιουργική και ελεύθερη έκφραση. 

6. Τα συμπληρωμένα σχέδια εγκρίνονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων της 

σχολικής μονάδας ή τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, 
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σε περίπτωση συνεργασίας σχολείων, και, στη συνέχεια, υποβάλλονται 

στους υπευθύνους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου οι 

τελευταίοι να δώσουν τεκμηριωμένη εισήγηση έγκρισής τους στην 

Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

7. Για την τελική έγκριση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

αρμόδιος είναι ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αφού 

λάβει υπόψη του τη γνώμη της Επιτροπής, τους στόχους των 

προγραμμάτων (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 170596/ΓΔ4/13-10-2016). 

Στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να 

εφαρμοστούν προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ) στο 

πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ή με διαθεματική προσέγγιση. Οι εκπαιδευτικοί που 

υλοποιούν προγράμματα σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο μπορούν προαιρετικά 

να τα υποβάλουν για έγκριση ως προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στον 

αντίστοιχο Υπεύθυνο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό να 

υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης τους, να ενημερώνονται για 

επιπρόσθετο υλικό, φορείς συνεργασίας, σεμινάρια - ημερίδες και θεματικές 

επιμορφωτικές εκδηλώσεις (ό.π.). 

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η διάρκεια των προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων 

μπορεί να είναι διάρκειας από δύο έως πέντε μήνες και υλοποιούνται εντός 

ωρολογίου προγράμματος ως ακολούθως: 

I. Στις τάξεις Α΄- Δ΄ κατά κύριο λόγο στην Ευέλικτη Ζώνη, καθώς στις τάξεις 

αυτές προβλέπεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διακριτός χρόνος 

για την Ευέλικτη Ζώνη, και στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών 

αντικειμένων, σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, 

προεκτείνοντας το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή 

συνδυάζοντας περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να 

διερευνηθούν όλες οι πτυχές που πραγματεύεται το Πρόγραμμα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων. 

II. Στις τάξεις Ε΄-ΣΤ΄ τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων θα 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων, 

σε συμφωνία με τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών, προεκτείνοντας 

το περιεχόμενο συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων ή συνδυάζοντας 

περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, προκειμένου να διερευνηθούν 
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όλες οι πτυχές που πραγματεύεται το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων 

(ό.π.). 

Για τη συμμετοχή και το ωράριο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ισχύουν τα παρακάτω:  

 Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως δύο (2) προγράμματα εκ των 

οποίων το ένα ως Συντονιστής. Ο συντονιστής του κάθε προγράμματος 

ορίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων.  

 Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, έως 

τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή του προγράμματος.  

 Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα. 

 Αναφορικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ και δεδομένου ότι 

σκοπός τους είναι η διάχυση της γνώσης σε ένα ευρύ πλαίσιο και η εμπλοκή 

κατά το δυνατό περισσοτέρων συμμετεχόντων δεν τίθεται περιορισμός στον 

αριθμό των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν κάθε πρόγραμμα, όσο και στη 

συμμετοχή μαθητών και τη σύνθεση της μαθητικής ομάδας, τόσο στην 

Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ό.π.). 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, 

η παιδαγωγική ομάδα κάθε προγράμματος παρουσιάζει σε ειδική συνεδρίαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων τον απολογισμό της, ώστε να διαχέονται οι καλές 

πρακτικές εντός της σχολικής μονάδας. Ο συντονιστής κάθε προγράμματος 

καταθέτει μια έκθεση απολογισμού στον αντίστοιχο υπεύθυνο και ο Διευθυντής 

του σχολείου ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων για 

την ολοκλήρωση ή μη των προγραμμάτων του σχολείου, σύμφωνα με το σχέδιο 

υποβολής προγράμματος που είχε υποβληθεί στην αρχή του σχολικού έτους. Στη 

συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ενημέρωση χορηγείται Βεβαίωση 

Υλοποίησης Προγράμματος με τις υπογραφές του Διευθυντή Εκπαίδευσης και 

του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (ό.π.). 

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς για όλες τις σχολικές δραστηριότητες 

ορίζεται ημέρα ή διήμερο παρουσίασης-προβολής των προγραμμάτων (γιορτές 

μαθητικής δημιουργίας) σε τοπικό επίπεδο. 
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3.7.5 Η σχολική τσάντα 

 
 Είναι διαπιστωμένο ότι τα τελευταία χρόνια οι τσάντες των μαθητών 

συνεχώς γίνονται και βαρύτερες. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούμε ογκωδέστατους 

σάκους, ακόμη και «μικρές βαλίτσες», σε πολλές περιπτώσεις με ρόδες 

μεταφοράς, να φτάνουν καθημερινά στις σχολικές αίθουσες. Συνήθως, ειδικά για 

τις μικρές τάξεις, κατά την πρωινή προσέλευση των μαθητών, αλλά και στην 

αποχώρηση, μεταφέρονται από τους γονείς, με όλα τα προβλήματα που αυτό 

συνεπάγεται. 

Η μεταφορά λοιπόν της σχολικής τσάντας από τους μαθητές του Δημοτικού 

Σχολείου προκαλεί συνεχή προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα και 

στον ιατρικό κόσμο, που βλέπουν με ανησυχία τα παιδιά να μεταφέρουν 

καθημερινά ένα βαρύ φορτίο από και προς το σχολείο. Το Υπουργείο Παιδείας, 

προσπαθώντας να παρέμβει στο θέμα, εξέδωσε την Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-

2010, εγκύκλιο, όπου επισημαίνεται ότι το σχολείο οφείλει: 

1. «Να μεριμνά για την κατά το μέγιστο αξιοποίηση των χώρων της σχολικής 

τάξης (π.χ. βιβλιοθήκες, ντουλάπια, ράφια, θρανία), ώστε να είναι δυνατή η 

παραμονή ικανοποιητικού αριθμού βιβλίων στην αίθουσα διδασκαλίας. 

2. Να προβαίνει στον εξορθολογισμό χρήσης των σχολικών εγχειριδίων και 

αντικειμένων γενικότερα, σύμφωνα πάντα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε 

να μειώνεται στο ελάχιστο η μεταφορά τους από και προς το σχολείο. 

3. Να ζητά τη διαρκή ενημέρωση από αρμόδιους εξειδικευμένους παιδαγωγούς 

και επιστήμονες σχετικά με την καλλιέργεια και την εμπέδωση του 

ουσιαστικού περιεχομένου του «Νέου Σχολείου» αναφορικά με το εν λόγω 

θέμα. 

4. Να αποστέλλει στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς επιστολή με σχετικές 

οδηγίες στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών» (ΕΓΚ. ΥΠΔΒΜΘ 

Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010). 

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με την τάξη στην οποία 

απευθύνονται, μπορούν να προβούν στις παρακάτω ενέργειες με στόχο την 

ελαχιστοποίηση της μεταφοράς πρόσθετου βάρους από τους μαθητές: 

1. «Επικόλληση φωτοτυπίας με το ωρολόγιο πρόγραμμα στο πρόχειρο τετράδιο 

των μαθητών και συγχρόνως ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων ή σε 

ορατό σημείο της τάξης.  
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2. Με τη λήξη των μαθημάτων ο εκπαιδευτικός της τάξης καθώς και οι 

εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων μελετούν μαζί με τους μαθητές το πρόγραμμα 

της επόμενης μέρας και αναλόγως των απαιτήσεων των μαθημάτων, οι 

μαθητές τοποθετούν στην τσάντα τους μόνο τα απαραίτητα βιβλία, τετράδια 

κ.ά.  

3. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των Α' και Β' τάξεων, μεριμνούν ώστε οι 

μαθητές να αφήνουν τα περισσότερα πράγματά τους στο σχολείο, σε 

συγκεκριμένο χώρο για κάθε παιδί (ντουλάπα ή ράφι, εάν ο χώρος επαρκεί, ή 

σε διαφορετική περίπτωση κάτω από το θρανίο τους). Είναι προφανές, ότι σε 

όλα τα σχολικά εγχειρίδια και αντικείμενα θα αναγράφεται το 

ονοματεπώνυμο και η τάξη του μαθητή.  

4. Οι μαθητές, από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου πρέπει να 

διδαχθούν τους σωστούς τρόπους μεταφοράς της σχολικής τσάντας και γενικά 

των μεγάλων φορτίων, ώστε να μπορούν να τους εφαρμόζουν» (ό.π.). 

3.8 Διοίκηση και εκπαιδευτική καθοδήγηση 

3.8.1 Ο Διευθυντής του σχολείου 
 

Ο Διευθυντής του κάθε σχολείου είναι ο άνθρωπος που έχει την κύρια 

ευθύνη για τη λειτουργία του σχολείου. «Είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου, τον συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των 

νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των 

αποφάσεων του Συλλόγου των Διδασκόντων» (Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-

1985, άρθρο 11, παρ. Δ1). 

Είναι γεγονός πως οι Διευθυντές των σχολείων αναλαμβάνουν την κύρια 

ευθύνη της διεύθυνσης, της αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της σχολικής 

μονάδας, καθώς και της θετικής επίδρασης μέσω της διοίκησής τους στις 

επιδόσεις των μαθητών. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτούνται κάποια 

συγκεκριμένα ηγετικά χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη οράματος και η ικανότητα 

διάδοσής του στα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, η δημιουργία υψηλών 

προσδοκιών για τους μαθητές και η αξιολόγηση της προόδου τους, η έμφαση στα 

γνωστικά αντικείμενα με τη χρήση νέων διδακτικών μεθόδων, η οργάνωση και ο 

συντονισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η επίβλεψη και υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και τέλος η διαμόρφωση αισθήματος ασφάλειας, 
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δικαιοσύνης και κλίματος ευνοϊκού για την προαγωγή της μάθησης (Krüger, M., 

2009). 

Όπως στις επιχειρήσεις, έτσι και στην εκπαίδευση σταδιακά δίνεται όλο και 

μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία της επικοινωνίας των Διευθυντών των 

εκπαιδευτικών οργανισμών με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και της 

υποστήριξης του έργου τους. Ο Διευθυντής, πρώτος από όλους, πρέπει να 

αντιληφθεί την αξία της επικοινωνίας, της συνεργασίας, του αλτρουισμού και της 

αλληλοϋποστήριξης ως απαραίτητων προϋποθέσεων για την πρόοδο όλων ως 

επαγγελματιών, αλλά και του ίδιου του σχολείου (Geraki, A., 2014). 

Ο ιδιαίτερος ρόλος των Διευθυντών στην εκπαίδευση απαιτεί ανθρώπους με 

όραμα, θάρρος, δύναμη. Ανθρώπους με ισχυρή προσωπικότητα, που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως αρωγοί στο έργο των εκπαιδευτικών απέναντι στις συνεχώς 

αυξανόμενες ανάγκες των μαθητών, αλλά και της κοινωνίας. Επιπλέον ο 

Διευθυντής θα πρέπει να θέσει ως στόχο τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής 

εκπαιδευτικής κοινότητας, μιας κοινότητας διανόησης και συναισθήματος 

(Sergiovanni, T., 2000). Στο πλαίσιο αυτό η επιτυχία του αποτιμάται τόσο από 

την υψηλή απόδοση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών, όσο και 

από την ακεραιότητα, την ηθική, την ισότητα και την αλληλοϋποστήριξη των 

μελών της σχολικής κοινότητας (Hoyle, J., Björk, L., Collier, V. & Glass, T., 

2005) 

Στην καθημερινότητα των σχολείων οι Διευθυντές «αναλώνουν» το 

μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους σε συναντήσεις και συζητήσεις με 

εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, φορείς της εκπαίδευσης και της 

τοπικής κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό η επικοινωνία έχει αναγνωριστεί ως μια 

απαραίτητη πτυχή του έργου τους και ως ένας από τους παράγοντες που κάνουν 

τα σχολεία να ξεχωρίζουν (Geraki, A., 2014). Όμως εκείνο που έχει μεγάλη 

σημασία είναι το ύφος της επικοινωνίας. Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί δίνουν μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάθεση 

καθηκόντων και ανταποκρίνονται με θέρμη στις απαιτήσεις της εργασίας τους, 

όταν γίνεται με τρόπο ευγενικό, ενώ αντιδρούν αρνητικά στο δεσποτικό και 

αυταρχικό ύφος του προϊσταμένου, που συνοδεύεται από απόλυτες και 

επιτακτικές εντολές (Hulpia, H., Devos, G., 2010). 

Οι «καλοί» Διευθυντές οφείλουν να αναγνωρίζουν την αξία που έχει η 

κατανόηση των ανθρώπων στην προσπάθεια που κάνουν για την επαγγελματική 
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τους εξέλιξη. Όταν οι ίδιοι εστιάζουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης των 

δυνατοτήτων των υφισταμένων τους, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες, 

ώστε οι δεύτεροι να νιώσουν πληρότητα και ικανοποίηση για το έργο τους 

(Slater, L., 2008). Οφείλουν να είναι ανοιχτόμυαλοι και να δείχνουν ενδιαφέρον, 

ώστε να μάθουν από τους άλλους. Ακόμη πρέπει να είναι προσιτοί, ευέλικτοι και 

όχι δογματικοί στον τρόπο σκέψης τους, να επιδεικνύουν επιμονή στους βασικούς 

στόχους του έργου τους και, σε κάθε περίπτωση, να είναι αισιόδοξοι (Leithwood, 

K., Harris, A. & Hopkins, D., 2008).  

Επιπλέον των παραπάνω, μεγάλη σημασία έχει η εικόνα που «αφήνει» ο 

Διευθυντής - ηγέτης, ο οποίος μέσω της συμπεριφοράς του θα πρέπει να κερδίσει 

τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη όλης της σχολικής κοινότητας. Είναι 

απαραίτητο να θεωρείται άτομο αξιόπιστο, νομοταγές, σταθερό, συνεπές και 

ειλικρινές. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορέσει να μοιραστεί τις αρχές, 

τις αξίες, τους στόχους και τις επιλογές του με τους συναδέλφους του 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και κηδεμόνες και με τους μαθητές (Sergiovanni, T., 

2000). 

Αφού είδαμε το γενικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ή πρέπει να κινείται 

ο Διευθυντής του σχολείου, είναι σημαντικό να δούμε και το βασικό θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας του. Έτσι σύμφωνα με την Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ 

ΦΕΚ 1340, τ.Β΄/16-10-2002, υπουργική απόφαση, γνωστή και ως 

«Καθηκοντολόγιο», ο Διευθυντής έχει μια σειρά από αρμοδιότητες και 

υποχρεώσεις, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. 

«Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι 

διοικητικός αλλά και επιστημονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος στον χώρο αυτό. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει υψηλούς στόχους και να 

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο 

δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. 

2. Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους 

νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού 

χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. 

3. Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. 
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4. Διευθύνει τους εκπαιδευτικούς και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί 

τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή 

του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις 

πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ' 

αυτούς. 

5. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε 

να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.  

6. Τέλος, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως 

γνώμονα της αξιολόγησής του τους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται στο 

άρθρο 8 παρ.4 του παρόντος (Y.A. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002/ΦΕΚ 

1340, τ.Β΄/16-10-2002, άρθρο 27). 

Η ίδια απόφαση, για τα γενικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 

Διευθυντών σχολείων αναφέρει: «Ο Διευθυντής και ο Προϊστάμενος Σχολείου της 

Πρωτοβάθμιας συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της 

Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για την 

από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό 

προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη 

διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων 

πολιτών. 

Ειδικότερα: 

1. Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. 

2. Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου και τον συντονισμό της σχολικής ζωής. 

3. Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις εγκυκλίους και τις 

υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την 

τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων. 

4. Προωθεί, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία τμημάτων 

Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων 

υποδοχής, φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, 

Ολοήμερου σχολείου και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει 

την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών. 
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5. Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση 

των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες 

προβλέπονται για τη λειτουργία του σχολείου. 

6. Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία. 

7. Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την 

εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου. 

8. Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο 

σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της 

σχολικής κοινότητας. 

9. 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 

με την εκπαίδευση. 

10. Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το γραμματέα του 

σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας 

του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται 

από το νομοθετικό πλαίσιο. 

11. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου. 

12. Οι Διευθυντές των συστεγαζόμενων σχολείων στις κοινές συνεδριάσεις των 

συλλόγων λαμβάνουν υπόψη όσα περιγράφονται στο άρθρο 39 παρ. 14 του 

παρόντος (ό.π., άρθρο 28). 

Για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με τον 

σύλλογο των διδασκόντων αναφέρεται: 

«Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας: 

1. Προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και 

προεδρεύει. Καταρτίζει 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. 
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3. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του 

ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία 

του. 

4. Ενημερώνει τον 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 καθαριότητα και 

αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της 

υγείας και ασφάλειας των μαθητών. 

6. Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, 

τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και 

την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

7. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των 

διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. 

8. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας 

εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή 

αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό. 

9. Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με 

τον Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό. 

10. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης 

των γονέων. 

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. 

12. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται 

στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

13. Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα 

συναδελφικής αλληλεγγύης. Εάν όμως κάποιοι δεν ανταποκρίνονται στις 

υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς 

αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά τον Σύλλογο των Διδασκόντων, το 

διοικητικό του Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον, 
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παρ' όλα αυτά, δεν υπάρξει αποτέλεσμα, αναφέρεται γραπτά στον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης. 

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 Διευθυντή 

Εκπαίδευσης (ό.π., άρθρο 29). 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων σε σχέση με 

τη διοικητική ιεραρχία και ειδικότερα με τους Σχολικούς Συμβούλους και τον 

Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι: 

1. «Σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων και τους Σχολικούς 

Συμβούλους προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για το 

διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σ' αυτά. Ο ίδιος έχει την ευθύνη της 

οργάνωσής τους. 

2. Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή 

τον Προϊστάμενο Γραφείου ή προκαλεί συσκέψεις με αυτά για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα. 

3. Αναλαμβάνει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, 

πρωτοβουλίες για τη βοήθεια των νέων εκπαιδευτικών στο διδακτικό τους 

έργο. 

4. Ενημερώνει τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης 

για την πραγματοποίηση μορφωτικών ή άλλων πολιτιστικών επισκέψεων σε 

χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς και σε παραγωγικές 

επιχειρήσεις. 

5. Ενημερώνει έγκαιρα τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις ελλείψεις σε 

διδακτικό προσωπικό» (ό.π., άρθρο 30). 

Επιπλέον αυτών ο Διευθυντής του σχολείου έχει μια σειρά από καθήκοντα 

και αρμοδιότητες σε σχέση με τους μαθητές, που είναι: 

1. «Συγκροτεί τον αριθμό των τμημάτων κάθε τάξης, όπως η νομοθεσία 

προβλέπει, και κατανέμει τους μαθητές στα τμήματα, με βάση τη νομοθεσία 

και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, χωρίς κοινωνικούς 

αποκλεισμούς. 



[126] 

 

2. 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. 

7. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για 

την εγγραφή μαθητών αδήλωτων στα μητρώα ή δημοτολόγια. 

8. Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών, όπως προβλέπεται και έχει την 

ευθύνη για τη φύλαξη των στοιχείων εγγραφής στο αρχείο του σχολείου» 

(ό.π., άρθρο 31). 

Τέλος ο Διευθυντής του σχολείου έχει μια σειρά από καθήκοντα και 

αρμοδιότητες σε σχέση με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους 

συντελεστές της εκπαίδευσης. Έτσι: 

1. «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 Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρο 51 του Ν. 

1566/85. 

2. Καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει 

στις συνεδριάσεις τους, όταν προσκαλείται και το θεωρεί αναγκαίο. 

3. Δίνει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα 

που εκείνος οφείλει να γνωρίζει» (ό.π., άρθρο 32). 

3.8.2 Ο Υποδιευθυντής του σχολείου 
 

Ο Υποδιευθυντής του σχολείου είναι ο εκπαιδευτικός που αναπληρώνει τον 

Διευθυντή, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. «Βοηθά τον Διευθυντή στην 

άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της 

διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου» (Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985, 

άρθρο 11, περίπτωση Δ2). 
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Ειδικότερη αναφορά στα καθήκοντα του Υποδιευθυντή γίνεται στο 

«Καθηκοντολόγιο». Έτσι: 

1. «Αναπληρώνει τον Διευθυντή του σχολείου, όταν αυτός δεν υπάρχει, 

απουσιάζει ή κωλύεται, και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες. 

2. Συνεργάζεται με τον Διευθυντή και τον βοηθά για την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου. 

3. Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση της 

υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου. 

4. Συντάσσει τα απογραφικά δελτία συμπληρώνει και αποστέλλει στις αρμόδιες 

υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία και όσα άλλα ζητούνται από αυτές. 

5. Καταρτίζει το πρόγραμμα για τους επόπτες της ημέρας σε συνεργασία με τους 

διδάσκοντες και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του. 

6. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε 

συνεργασία με τον διδάσκοντα που ορίζει ο Σύλλογος. 

7. Τηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου και φροντίζει για την παραλαβή και καλή 

λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών εξοπλισμού του 

σχολείου. 

8. Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και 

μαθητικών εκλογών. 

9. Σε περίπτωση απουσίας του Υποδιευθυντή, ο Σύλλογος των Διδασκόντων, 

αναθέτει σε μέλη του τις παραπάνω αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή. 

10. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επειδή ο Υποδιευθυντής αναλαμβάνει πλήρες 

διδακτικό ωράριο δεν του ανατίθεται ειδικό διοικητικό έργο» (Υ.Α. 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002, άρθρο 33). 

3.8.3 Ο Σύλλογος των Διδασκόντων 
 

«Ο Σύλλογος Διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους 

διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο τον 

Διευθυντή του σχολείου» (Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985, άρθρο 11, 

περίπτωση ΣΤ1). Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη 

λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος, ενώ οι αποφάσεις του 

οφείλουν να κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, 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 
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Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει, προεδρεύει στον Σύλλογο Διδασκόντων ο 

ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός και επί ισοβάθμων εκείνος που έχει τον 

περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό» (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ 

ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002, άρθρο 37, παρ. 2). 

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, ως συλλογικό όργανο, συνεδριάζει τακτικά 

ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, η συμμετοχή του 

διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική, ενώ η απουσία 

μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη. 

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα 

από πρόσκληση του προέδρου: 

1. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους. 

2. Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου. 

3. Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, 

απολυτηρίων, ή πτυχιακών εξετάσεων και 

4. Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/ 

Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002, άρθρο 37). 

 Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων συγκαλούνται για 

συγκεκριμένα θέματα: 

1. Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. 

2. Ύστερα από γραπτή αίτηση προς τον Διευθυντή τουλάχιστον από το ένα 

τρίτο των μελών του συλλόγου, στην οποία αναγράφονται το θέμα ή τα 

θέματα και ο εισηγητής. 

«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» 

(ό.π.). 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας 

των μαθημάτων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τον χρόνο 

πραγματοποίησης της συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή εκείνα τα 

μέλη του συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη 

συνεδρίαση. Εισήγηση επί των θεμάτων κάνει ο Διευθυντής ή άλλος 

εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται από τον Διευθυντή (ό.π.). 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται για τις 

συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων: 
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1. «Για τον 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. 

2. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων μπορούν να 

πραγματοποιούνται και με προφορική ειδοποίηση, χωρίς τους περιορισμούς 

της προηγούμενης παραγράφου. 

3. Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί να 

γραφτεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα από τον Διευθυντή, το οποίο πρέπει 

να αιτιολογηθεί πλήρως ως επείγον. Μπορεί επίσης να εισαχθεί νέο θέμα ως 

επείγον ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας του Συλλόγου. 

4. Για τις συνεδριάσεις που διακόπτονται, εφόσον έχει οριστεί ημερομηνία για 

την ολοκλήρωσή τους, δεν απαιτείται νέα ειδοποίηση. 

5. Το όργανο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, 

όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 

6. Οι αποφάσεις του οργάνου 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 την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο 

θεωρείται απόν. 

7. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν 

προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία. 

8. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα 

όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. 

9. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται 

υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια 

πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα 

τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι 

επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων 

και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές. 
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10. Τα πρακτικά τηρεί ο γραμματέας του σχολείου ή εκπαιδευτικός που ορίζεται 

από τον Σύλλογο των Διδασκόντων. 

11. Οι Σύλλογοι των Διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων, ανεξαρτήτως 

βαθμίδας, μπορούν να συνεδριάζουν από κοινού τακτικά ή έκτακτα για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη συστέγαση των 

σχολείων. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Διευθυντής της σχολικής 

μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως 

Διευθυντής και σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, εκείνος που 

προηγείται στη σειρά αξιολόγησης. 

12. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι δυνατή η συμμετοχή 

των Σχολικών Συμβούλων ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, εάν το ζητήσει ο 

σύλλογος των εκπαιδευτικών ή εάν οι ίδιοι το επιθυμούν» (ό.π.). 

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων έχει να επιτελέσει συγκεκριμένο έργο, το 

οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του. 

Συγκεκριμένα: 

1. «Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να 

υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Στο έργο του σχολείου περιλαμβάνονται τρεις κυρίως εκπαιδευτικοί σκοποί. 

 Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και των νοητικών ικανοτήτων 

των μαθητών. 

 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. 

 Η καλλιέργεια και διεύρυνση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων του μαθητή 

για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. 

2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος των 

Διδασκόντων πρέπει: 

 Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί 

και, τέλος, να το αξιολογεί. 

 Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να επιμορφώνονται 

διαρκώς, να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα και 

στις επιστήμες της αγωγής (ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), 

για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους. 
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 Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις φαινομένων σχολικής αποτυχίας και 

διαρροής των μαθητών, εφαρμόζοντας κατάλληλα αντισταθμιστικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 

 Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα και τη 

σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική πράξη για την αποτελεσματικότερη 

άσκηση του εκπαιδευτικού έργου» (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ 

ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002, άρθρο 38). 

Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των 

Διδασκόντων, όπως και πάλι προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του 

είναι: 

1. «Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη 

των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το 

σχολικό έτος.  

 Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών του 

και με βάση αυτές υποβάλλει υπόμνημα στο Σχολικό Σύμβουλο ή στον 

Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο Σύλλογος συνεκτιμά 

και τις αντίστοιχες προσπάθειες που έγιναν κατά τα προηγούμενα έτη.  

 Σχετικά με την αναγκαιότητα των αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σχολικής επίδοσης των 

μαθητών κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος και τα συμπεράσματα της 

αυτοαξιολόγησης του σχολείου για το διάστημα αυτό. Συνεκτιμά, δηλαδή 

εάν εφαρμόστηκαν προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης 

Διδακτικής Στήριξης, ένταξης παλιννοστούντων ή άλλων εκπαιδευτικών 

καινοτομιών, σε ποιους μαθητές και με ποιο αποτέλεσμα. 

 Στον τομέα των μέσων, των πόρων και των προγραμμάτων εσωσχολικής 

ζωής λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του σχολείου. 

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό 

προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί παρεμβαίνει διορθωτικά. 

3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία 

αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον 

προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων 

ενεργειών. 

4. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προτάσεις 
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για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται 

μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον 

Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

5. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 

του σχολείου, την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των 

μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα. 

6. Οργανώνει τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη του, ύστερα από 

εισήγηση του Διευθυντή, έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες όλων των 

μελών του και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ομαλή 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

7. Εισηγείται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο 

τη λειτουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής 

Στήριξης και τάξεων υποδοχής. 

8. Αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου ώρες του προγράμματος 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του ωραρίου. Επίσης αναθέτει 

υπερωριακή διδασκαλία στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως η 

νομοθεσία προβλέπει. 

9. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάληψη 

δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και 

εκδηλώσεων που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό 

ευαισθητοποιούνται και προβληματίζονται οι μαθητές και διαμορφώνουν 

θετικές στάσεις και συμπεριφορές. 

10. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την 

αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ιεραρχώντας και προτείνοντας στη 

σχολική επιτροπή, μέσω του Διευθυντή, την κάλυψη των αναγκών και 

αναθέτοντας στα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

11. Αποφασίζει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, με τα 

Επιμορφωτικά Κέντρα και τον Οργανισμό Επιμόρφωσης ή με τα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

σεμιναρίων σε ενδοσχολικό επίπεδο ή συμμετέχει σε γενικότερα προγράμματα 

επιμόρφωσης, όταν διαπιστώνονται ανάγκες, όταν εισάγονται καινοτομίες ή 

επιβάλλεται να αντιμετωπισθούν ειδικά προβλήματα της σχολικής μονάδας. 

12. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, 

περιπάτων ή επισκέψεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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13. Ενημερώνει, σε συνεργασία με τον Διευθυντή, τους γονείς και κηδεμόνες, 

τουλάχιστον κάθε τρίμηνο ή τετράμηνο, σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο 

και τη συμπεριφορά των μαθητών. Η ενημέρωση γίνεται εκτός των ωρών 

εργασίας του σχολείου. 

14. Συνεργάζεται με όλα τα στελέχη Επιστημονικής - Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης και της Διοίκησης για τον καλύτερο συντονισμό και την 

υλοποίηση του διδακτικού έργου, την ανταλλαγή απόψεων και την 

αντιμετώπιση των διάφορων διδακτικών και άλλων ζητημάτων που 

ενδεχομένως προκύπτουν. 

15. Ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, τους υπεύθυνους των τμημάτων 

ή τάξεων για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών. Επίσης ορίζει 

τους συμβούλους των αντίστοιχων μαθητικών κοινοτήτων. 

16. Όταν ο Σύλλογος, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να αναθέσει στους 

εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή την κατανομή τάξεων και 

τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με 

τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση αδυναμίας να ανατεθούν 

εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του σχολείου, την απόφαση παίρνει ο 

Διευθυντής» (ό.π., άρθρο 39, περ. Α΄.). 

Ειδικά για τους Συλλόγους Διδασκόντων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. «Παραπέμπει τους μαθητές σε κατατακτήριες εξετάσεις, τις οργανώνει και 

επικυρώνει τα αποτελέσματά τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

2. Στα συστεγαζόμενα σχολεία το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ύστερα 

από συνεργασία των Διευθυντών και του διδακτικού προσωπικού των 

σχολείων αυτών, ώστε να διευκολύνεται η αμοιβαία συμπλήρωση του 

ωραρίου των εκπαιδευτικών των σχολείων αυτών και να εξασφαλίζονται η 

δυνατότητα εφαρμογής ενιαίου ωρολογίου προγράμματος. 

3. Ο Σύλλογος Διδασκόντων εισηγείται 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» (ό.π., άρθρο 41, περ. Δ΄). 
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3.8.4 Ο ρόλος του Διευθυντή Εκπαίδευσης 
 

Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος υπάρχει η Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει ως έργο της τη διοίκηση και τον έλεγχο 

λειτουργίας όλων των Δημοτικών Σχολείων, των νηπιαγωγείων και των σχολείων 

ειδικής αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους. Μέχρι 

το 2011 λειτουργούσαν και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, τα οποία βρίσκονταν σε 

διάφορες περιοχές των νομών, κατανέμοντας διοικητικά τα σχολεία μεταξύ τους. 

Με τον Ν. 4027/2011 τα Γραφεία Εκπαίδευσης καταργήθηκαν και όλα τα σχολεία 

εντάχθηκαν στη διοικητική ευθύνη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Ν. 

4027/2011/ΦΕΚ 233, τ.Α΄/4-11-2011, άρθρο 32). 

Των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προΐστανται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης. 

Βασικές αρμοδιότητες αυτών είναι: 

1. Έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων της εκπαιδευτικής περιφέρειας ευθύνης τους. 

2. Συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης, όπως ορίζεται από την 

κείμενη νομοθεσία. 

3. Είναι διοικητικοί και πειθαρχικοί προϊστάμενοι των εκπαιδευτικών και 

διοικητικών υπαλλήλων που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

4. Μετέχουν στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια και στις νομαρχιακές 

επιτροπές και συγκροτούν όλες τις προβλεπόμενες επιτροπές εξετάσεων και 

παρακολούθησης - συντονισμού διδακτέας ύλης. 

5. Παρέχουν οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων σχετικά με τη 

διοίκηση και λειτουργία των σχολείων. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για 

καινοτόμες δράσεις και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση, αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα κρίσιμα προβλήματα, επιλύουν 

διαφορές, συμβάλλουν στη σύνθεση ιδεών και απόψεων και αίρουν 

αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. 

6. Ενεργούν γενικότερα με γνώμονα την αρχή ότι η διοίκηση της Εκπαίδευσης 

πρέπει να ασκείται όχι μόνο με την εφαρμογή νομικών διατάξεων και 

επιστημονικών αρχών αλλά με ανθρώπινο πρόσωπο για την εξυπηρέτηση 

των πολιτών και της κοινωνίας. 

7. Οργανώνουν και εποπτεύουν τα προγράμματα της Πρόσθετης Διδακτικής 

Στήριξης, της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, της εκπαίδευσης των 

παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών καθώς και όλων των 
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καινοτόμων δράσεων οι οποίες εφαρμόζονται στην εκπαίδευση, σε 

συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές των 

σχολικών μονάδων. 

8. Εισηγούνται αρμοδίως την ίδρυση, την προαγωγή, τη συγχώνευση, τη 

μεταφορά, τη μετονομασία, τη μετατροπή, την κατάργηση ή τον 

υποβιβασμό των σχολικών μονάδων καθώς και την προσθήκη νέων τομέων 

και ειδικοτήτων στα Τ.Ε.Ε. 

9. Συσκέπτονται με εκπροσώπους των Συλλόγων ή Ενώσεων των 

Εκπαιδευτικών, της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, των 

Συλλόγων Ενώσεων και Ομοσπονδιών των Γονέων για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων σχετικών με την εκπαίδευση. 

10. Ενημερώνουν τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όσα σοβαρά 

προβλήματα διαταράσσουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και 

εισηγούνται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπισή τους. 

11. Συντάσσουν ετήσια έκθεση στο τέλος κάθε διδακτικού έτους αναφορικά με 

τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, την κατάσταση των 

σχολείων, τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και προτείνουν τα αναγκαία 

μέτρα. Την έκθεση υποβάλλουν στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή 

Εκπαίδευσης. 

12. Προκηρύσσουν την κατάρτιση αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών 

των σχολικών μονάδων καθώς και των Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων. 

13. Προκηρύσσουν την κατάρτιση πινάκων των Υποδιευθυντών σχολικών 

μονάδων. 

14. Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τους 

αναπληρωτές των Διευθυντών των σχολικών μονάδων για τις οποίες δεν 

προβλέπεται Υποδιευθυντής. 

15. Ορίζουν, ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 

τον προσωρινό αναπληρωτή Διευθυντή, όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή 

απουσιάζει ο Διευθυντής και δεν υπάρχει Υποδιευθυντής. 

16. Υποβάλλουν για εκτέλεση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τις 

προτάσεις των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων που αφορούν τις 

μεταθέσεις των εκπαιδευτικών στην περιοχή της Διεύθυνσης από άλλα 
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ΠΥΣΠΕ, από σχολείο σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής ή αυτών οι οποίοι 

επιστρέφουν από το εξωτερικό. 

17. Εκδίδουν τις πράξεις μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των οικείων 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

18. Χορηγούν τα μισθολογικά κλιμάκια και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας 

στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους της 

αρμοδιότητάς τους. 

19. Χορηγούν τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους κατόχους τίτλων, 

ύστερα από σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

20. Μπορούν να αποσπούν εκπαιδευτικούς σε άλλη σχολική μονάδα για 

χρονικό διάστημα δύο μηνών, για να καλύπτουν επείγουσες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, και εισηγούνται στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο την παράταση 

των αποσπάσεων αυτών μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 

21. Μπορούν να αποσπούν εκπαιδευτικούς σε άλλη σχολική μονάδα της ιδίας 

Διεύθυνσης για χρονικό διάστημα έως και τρεις (3) μήνες, όταν διενεργείται 

εναντίον τους ένορκη διοικητική εξέταση για πειθαρχικό παράπτωμα, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων. 

22. Αναθέτουν διδασκαλία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου με υπερωριακή 

αποζημίωση στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την κάλυψη των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

23. Τοποθετούν στις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς τους προσωρινούς 

αναπληρωτές και εκδίδουν τις πράξεις απόλυσής τους. 

24. Φυλάσσουν και ενημερώνουν τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των 

εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της περιοχής ευθύνης τους. 

25. Καθορίζουν την περιφέρεια εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες, 

ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων. 

26. Εγκρίνουν τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής και των Φροντιστηριακών 

Τμημάτων και αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία σε αυτά. 

27. 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. 
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28. Επισκέπτονται κατά τη κρίση τους τις σχολικές μονάδες της εκπαιδευτικής 

τους περιφέρειας και παρέχουν στους Διευθυντές των σχολείων τις 

απαραίτητες οδηγίες. 

29. Συγκαλούν συσκέψεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων κατά 

περιοχή και οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα αρμοδιότητάς 

τους, δίνουν τις απαραίτητες οδηγίες και αίρουν σχετικές αμφιβολίες και 

αμφισβητήσεις. 

30. Συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους για τη διευθέτηση διαφορών 

ανάμεσα στους Διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό στις σχολικές 

μονάδες της περιοχής τους, προκειμένου να αποκαταστήσουν ήρεμο 

παιδαγωγικό κλίμα στο σχολείο και να εξασφαλίσουν πνεύμα συνεργασίας. 

31. Φροντίζουν για την υποδομή και για τα διδακτηριακά προβλήματα των 

σχολείων και εισηγούνται αρμοδίως την επισκευή των διδακτηρίων και τον 

εξοπλισμό τους με έπιπλα, σκεύη και εποπτικό υλικό, καθώς και τις 

αναγκαίες παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων των διδακτηρίων σε μια παιδαγωγική κατεύθυνση. 

32. Αξιολογούν τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 

τ.Β΄/16-10-2002, άρθρα 14-23). 

3.8.5 Ο ρόλος του ΠΥΣΠΕ 
 

Σύμφωνα με τον Ν. 1566/1985 για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του 

εκπαιδευτικού προσωπικού «συνιστώνται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα 

και χωριστά για κάθε βαθμίδα περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια 

και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ένα ή περισσότερα κεντρικά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για κάθε 

βαθμίδα της εκπαίδευσης» (Ν.1566/1985, ΦΕΚ 167, τ.Α΄/30-9-1985, άρθρο 21). 

Έτσι σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003, όπως έχει τροποποιηθεί, στην έδρα κάθε 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό 

συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ), για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Π.Δ. 1/2003/ΦΕΚ 1, τ.Α΄/3-1-2003, άρθρο 2). 

Το ΠΥΣΠΕ αποτελείται από τους: 

1. «Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος 

αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του 

Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.  
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2. Δύο εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, 

οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου 

Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία 

και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.  

3. Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς 

εκπροσώπους αυτών» (Ν. 4342/2015/ΦΕΚ 143, τ.Α΄/9-11-2015, άρθρο 42, 

παρ. 2α).  

4. «Στα Συμβούλια των άρθρων 157, 158 και 159 ο αριθμός των μελών που 

ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα 

τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών που ορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων 

που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που 

ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός 

στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο 

τουλάχιστον με μισό της μονάδας» (Ν. 3839/2010/ΦΕΚ 51, τ.Α΄/29-3-2010, 

άρθρο 161). 

Τα ΠΥΣΠΕ αποτελούν εισηγητικά στον Διευθυντή Εκπαίδευσης όργανα 

και έχουν μια σειρά από αρμοδιότητες, όπως: 

1. «Συντάσσουν πίνακες υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων. 

2. Καταρτίζουν τους πίνακες Προϊσταμένων για τα τμήματα εκπαιδευτικών 

θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

3. Επιλέγουν τους Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων. 

4. Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών Διευθυντών και Υποδιευθυντών 

σχολικών μονάδων. 

5. Γνωμοδοτούν για την ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις στα νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία. 

6. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς άδειας άσκησης 

ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή. 

7. Προτείνουν την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. 

8. Καταρτίζουν πίνακες προακτέων των εκπαιδευτικών. 

9. Προτείνουν την τοποθέτηση σε σχολείο των μετατεθέντων από άλλο ΠΥΣΠΕ, 

την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, την οριστική τοποθέτηση των 
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νεοδιόριστων και των μεταταγέντων, καθώς επίσης και την μετάθεση για 

βελτίωση θέσης. 

10. Προτείνουν τη μετάθεση εκπαιδευτικών για το συμφέρον της υπηρεσίας εντός 

της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

11. Προτείνουν την κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών εντός της ίδιας 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των 

εκπαιδευτικών που αποσπώνται από άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης. 

12. Προτείνουν τη διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού 

ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

13. Προτείνουν την τοποθέτηση των επανερχομένων εκπαιδευτικών από σχολεία 

του εξωτερικού. 

14. Αναθέτουν σε εκπαιδευτικούς την υπερωριακή διδασκαλία στο ίδιο ή σε άλλο 

σχολείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

15. Αποφασίζουν για τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών μετά τη συμπλήρωση 

διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. 

16. Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το 

αντικείμενο απασχόλησης των εκπαιδευτικών. 

17. Αποφασίζουν για την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά 

σχολεία, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης και απόλυσης ή 

υπάρχει μόνο πράξη πρόσληψης ή απόλυσης. 

18. Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 

σχολείων. 

19. Προτείνουν την απόσπαση δασκάλων στα Ειδικά Εργαστήρια Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). 

20. Εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, 

καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό θέμα που προβλέπεται από ειδικές 

διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΚΥΣΠΕ ή του 

ΑΠΥΣΠΕ» (Π.Δ. 1/2003/ΦΕΚ 1, τ.Α΄/3-1-2003, άρθρο 11). 

3.8.6 Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων 
 

Ο Ν. 1304/1982 εισήγαγε τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου και του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και Γραφείου Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε αντικατάσταση των Επιθεωρητών της 

Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης. Με τη θεσμική αυτή ρύθμιση έγινε 
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διαχωρισμός, αφενός των διοικητικών καθηκόντων, που ανατέθηκαν στους 

Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Γραφείων και αφετέρου των 

καθηκόντων που άπτονταν της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, 

που ανατέθηκαν στους Σχολικούς Συμβούλους (Μπάκας, Θ., 2003, Ν. 1304/1982, 

ΦΕΚ 144 τ.Α΄/7-12-1982, Π.Δ. 214/1984, ΦΕΚ 77 τ.Α΄/29-5-1984). 

Ειδικότερα οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν 

την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης 

των εκπαιδευτικών μιας περιφέρειας που προσδιορίζεται με απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια 

για επιστημονική έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης και συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των σχολείων της 

περιοχής τους (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002, 

άρθρα 7) 

«Οι Σχολικοί Σύμβουλοι κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης που έχουν έδρα στον 

ίδιο νομό, συνέρχονται σε κοινές συντονιστικές συσκέψεις για την εξέταση θεμάτων 

που αναφέρονται σε γενικότερα παιδαγωγικά προβλήματα των σχολείων 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. 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης. Το έργο τους συντονίζεται και καθοδηγείται από τον αντίστοιχο 

προϊστάμενο Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης» (ό.π.). 

Το έργο του κάθε Σχολικού Συμβούλου περιλαμβάνει κυρίως πέντε βασικές 

λειτουργίες: 

1. «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. Ως προγραμματιστής του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή ευθύνης του, 

προτείνει πρόγραμμα εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών για τα 

μαθήματα της ειδικότητάς του ή φροντίζει για την εφαρμογή του 
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προτεινομένου από το Π.Ι. προγραμματισμού. Συγχρόνως παρακολουθεί και 

συντονίζει τον παραπάνω προγραμματισμό. Επίσης συμμετέχει στον 

προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία ευθύνης του, 

ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται μαζί τους για 

την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

3. Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος πρωτοβουλίες 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. 

Επίσης συμμετέχει στα επιμορφωτικά προγράμματα των σχολών 

επιμόρφωσης καθώς και του αντίστοιχου Οργανισμού Επιμόρφωσης 

(ΟΕΠΕΚ). Ενθαρρύνει, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές 

προσπάθειες επιμόρφωσης των σχολείων της αρμοδιότητάς του. 

4. Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, 

όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε όλα τα 

επίπεδα της εκπαίδευσης είναι η επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την αναίρεσή 

τους, η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η δημιουργία θετικών κινήτρων στην 

εκπαίδευση. 

5. Όταν ο Σχολικός Σύμβουλος διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί 

εμφανίζουν αδυναμία στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου, παράλληλα με τη 

σύνταξη της υπηρεσιακής έκθεσης, προτείνει να εφαρμοστεί πρόγραμμα 

επιμόρφωσης, αναλυτικά σε καθέναν από αυτούς. Η πρόταση γίνεται προς την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει ως σκοπό να επιτευχθεί η 

επιδιωκόμενη βελτίωση στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο από αυτούς τους 

εκπαιδευτικούς. 

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. 

Τέλος ο Σχολικός Σύμβουλος, ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων πιο 

αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και τη χρήση σύγχρονων μέσων της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας» (Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 

τ.Β΄/16-10-2002, άρθρο 8). 
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Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται ιδιαίτερα με τους εκπαιδευτικούς 

της περιοχής ευθύνης τους, ατομικά ή ομαδικά, με σκοπό την ομαλή πορεία της 

παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης, καθώς και την προώθηση νέων, σύγχρονων 

διδακτικών μεθόδων. Έτσι: 

1. «Στην αρχή του διδακτικού έτους οργανώνουν συσκέψεις των εκπαιδευτικών 

του κλάδου τους κατά σχολείο ή κατά ευρύτερες ομάδες σχολείων ή κατά 

γνωστικούς τομείς για τον προγραμματισμό και την καθοδήγηση του 

εκπαιδευτικού έργου. 

2. Παρακολουθούν τον αρχικό προγραμματισμό, παρεμβαίνουν διαμορφωτικά 

κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και συζητούν σε συσκέψεις με τους 

εκπαιδευτικούς τις αναγκαίες αναπροσαρμογές. 

3. Επισκέπτονται τα σχολεία της δικαιοδοσίας τους, δημόσια και ιδιωτικά και 

ενημερώνονται για το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο. Συζητούν τα ιδιαίτερα 

προβλήματα, παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες και υποδείξεις και ενισχύουν 

νέες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών επιστημονικά και παιδαγωγικά 

αποδεκτές. 

4. Συγκαλούν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής σε συσκέψεις και οργανώνουν 

ενημερωτικά σεμινάρια, για να εκτιμήσουν την πορεία του 

προγραμματισμένου διδακτικού έργου, να μεθοδεύσουν τις αναγκαίες 

προσαρμογές σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, να συντονίσουν την ύλη 

και να εφαρμόσουν νέες μεθόδους. 

5. Στις παραπάνω συναντήσεις ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς στα σύγχρονα 

επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα. Η ενημέρωση μπορεί να 

γίνει και με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και παιδαγωγών. 

6. Ενημερώνουν για τη σημασία της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και 

ενθαρρύνουν την εφαρμογή της εξασφαλίζοντας προϋποθέσεις εξοικείωσης. 

7. Παρακολουθούν, ύστερα από ενημέρωση των εκπαιδευτικών, διδασκαλίες και 

κάνουν τις αναγκαίες παρατηρήσεις και υποδείξεις σχετικά με τους τρόπους 

σχεδιασμού, οργάνωσης και πραγματοποίησης της διδασκαλίας. 

8. Οργανώνουν οι ίδιοι ή αναθέτουν διδασκαλίες σε εκπαιδευτικούς, τις οποίες 

παρακολουθούν υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί του αντίστοιχου γνωστικού 

αντικειμένου των σχολείων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την 

ενημέρωση στις σύγχρονες απόψεις της ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και 

διδακτικής πρακτικής. 
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9. 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 επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών. 

10. 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 τις κείμενες διατάξεις. 

11. 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. 

12. Με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 αυτού του 

άρθρου, σε κοινές συσκέψεις με τους εκπαιδευτικούς, προβαίνουν σε 

απολογισμό του ετήσιου διδακτικού προγραμματισμού στο τέλος του 

διδακτικού έτους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την οργάνωση και 

λειτουργία των σχολείων» (ό.π., άρθρο 9). 

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. Ειδικότερα οι Σχολικοί Σύμβουλοι: 

1. Μετέχουν σε κοινές συσκέψεις με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων 

και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. 

2. Ο Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να συγκαλεί έκτακτες συσκέψεις των 

Διευθυντών των σχολείων της γενικής παιδαγωγικής ευθύνης του, 

ενημερώνοντας τα όργανα διοίκησης και το σύλλογο διδασκόντων. 

3. Συνεργάζονται με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων με σκοπό τον 

προγραμματισμό των παιδαγωγικών συναντήσεων με το διδακτικό 

προσωπικό, την οργάνωση της επιμόρφωσής τους (ενδοσχολική 

επιμόρφωση), τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις, τον προγραμματισμό και 
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απολογισμό του έργου του σχολείου, τον εμπλουτισμό και τη λειτουργία των 

εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών και λοιπών εξοπλιστικών μέσων, την 

εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και γενικά την αντιμετώπιση κάθε 

προβλήματος της αρμοδιότητάς του το οποίο ενδεχομένως παρακωλύει την 

ομαλή λειτουργία του σχολείου και δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μόνο 

από τον Διευθυντή ή τον σύλλογο των διδασκόντων. Η κατανομή των 

μαθημάτων και των τάξεων γίνεται με απόφαση του Συλλόγου των 

Διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Σε περίπτωση διαφωνίας 

το πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με 

τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. 

4. Συνεργάζονται με τους Διευθυντές των σχολείων, τους αξιολογητές – 

σχεδιαστές κάθε σχολείου καθώς και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

διδάσκουν, για τη λειτουργία του προγράμματος Πρόσθετης Διδακτικής 

Στήριξης. 

5. Παρακολουθούν την εξέλιξη και καθοδηγούν την εφαρμογή της στον ειδικό 

τομέα του κλάδου τους. Έχουν την παιδαγωγική ευθύνη για την καλή 

λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας καθώς και της πρόσθετης 

διδακτικής στήριξης στα σχολεία γενικής παιδαγωγικής ευθύνης (ό.π., άρθρο 

11). 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συνεργάζονται με τους Συλλόγους Γονέων και 

Κηδεμόνων, καθώς και με τα θεσμοθετημένα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

για την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα:  

1 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. 

2 Ενισχύουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων του 

σχολείου με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. (ό.π., άρθρο 12). 

3.8.7 Συνεργασία στελεχών εκπαίδευσης 
 

Όπως πολλές φορές στις προηγούμενες ενότητες αναφέρθηκε, είναι 

απολύτως απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης για 

όλα τα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλουν στην 

εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 
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Έτσι σε επίπεδο περιφέρειας, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 

δίνουν τις βασικές κατευθύνσεις για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της 

περιφέρειάς τους. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση 

συναντήσεων μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών 

Εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και την οργάνωση των επιμέρους θεμάτων των 

σχολικών μονάδων. 

Παράλληλα τα παραπάνω στελέχη πραγματοποιούν συναντήσεις με τους 

Διευθυντές των σχολείων, με τους οποίους συνεργάζονται στο πλαίσιο της 

παροχής ενημέρωσης, οδηγιών και κατευθύνσεων. Οι συναντήσεις αυτές 

επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 201/1998, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, κατά 

το χρονικό διάστημα από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου, διοργανώνουν και 

πραγματοποιούν συναντήσεις και σεμινάρια με τους εκπαιδευτικούς της 

περιφέρειάς τους με σκοπό την παροχή ενημέρωσης. Η συμμετοχή όλων των 

εκπαιδευτικών, στις επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις είναι υποχρεωτική (Π.Δ. 

201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 14, παρ. 3). 

Τέλος οι Σχολικοί Σύμβουλοι επισκέπτονται τακτικά και καθ’ όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους, τόσο του 

πρωινού όσο και του ολοήμερου προγράμματος, ώστε να παρακολουθούν τον 

αρχικό προγραμματισμό, να ενημερώνονται για το εκπαιδευτικό έργο, να 

παρεμβαίνουν διαμορφωτικά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, να 

συζητούν με τους εκπαιδευτικούς τις αναγκαίες αναπροσαρμογές και να δίνουν 

τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 139808/Δ1/31-08-

2016). 

3.9 Υποστηρικτικές Εκπαιδευτικές Δομές 

3.9.1 Δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με 

στόχο την παροχή σε όλους τους πολίτες με αναπηρία ίσων ευκαιριών για πλήρη 

συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική 

αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη 
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μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, η Πολιτεία έχει 

κατοχυρώσει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 

ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας. (Ν. 

3699/2008/ΦΕΚ 199, τ.Α΄/ 2-10-2008, άρθρο 1). 

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι 

για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν 

σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, 

αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, 

σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της 

σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται ιδίως όσοι 

παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, 

αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, 

βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-

λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς 

υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές 

διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Ακόμη οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω 

κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω 

ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Τέλος μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν 

μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που 

υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Στην 

κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με 

εξωγενείς παράγοντες, όπως οι γλωσσικές ή οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (ό.π., 

άρθρο 3). 

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των παραπάνω μαθητών διερευνώνται 

και διαπιστώνονται από:  

1. Την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(ΕΔΕΑΥ), κάθε σχολικής μονάδας, η οποία συντονίζεται από το Σχολικό 

Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), στο οποίο ανήκει. 

2. Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), 

που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 



[147] 

 

3. Τα αναγνωρισμένα-πιστοποιημένα από το ΥΠΠΕΘ Ιατροπαιδαγωγικά 

Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων (ό.π., άρθρο 4, όπως έχει τροποποιηθεί) 

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να 

φοιτούν:  

 Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με 

ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της 

τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΔΥ, με τους 

σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους 

συμβούλους ΕΕΠ. 

 Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) 

που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής αγωγής. 

 Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-

συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το 

είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

 Σε εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου 

ωραρίου, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, για τους 

μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες 

δεν καλύπτονται από αντίστοιχες με το είδος και το βαθμό αυτοτελείς 

σχολικές μονάδες. 

 Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως 

παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, 

ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες 

εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε 

αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές αυτές δομές θεωρούνται ΣΜΕΑΕ 

που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

εμπίπτουν στο πλαίσιο της ΕΑΕ παιδιών σχολικής ηλικίας και εφαρμόζουν 

εκπαιδευτικά προγράμματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά 

βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη 

μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο (ό.π., άρθρο 6).  

Στις ενότητες που ακολουθούν θα γίνει σύντομη παρουσίαση των δομών 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), που λειτουργούν αποκλειστικά στο 
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πλαίσιο της λειτουργίας των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής 

αγωγής  

3.9.1.1 Τμήματα ένταξης 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε σχολεία της Γενικής Αγωγής λειτουργούν ειδικά 

οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ). Στα ΤΕ 

φοιτούν μαθητές με γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα, δίνεται όμως η 

δυνατότητα να φοιτούν και μαθητές χωρίς σχετική γνωμάτευση, κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ (ό.π.).  

Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ 

ελάχιστον τρεις μαθητές, καθώς και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. 

Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ 

συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ.  

Τα ΤΕ μπορούν, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους, να 

λειτουργούν με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:  

 Το κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του 

οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε μαθητή δεν υπερβαίνει τις 

δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. 

 Το εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου 

ωραρίου, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, για τους 

μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες 

δεν καλύπτονται από αντίστοιχες με το είδος και το βαθμό αυτοτελείς 

σχολικές μονάδες. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι 

ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Στις 

περιπτώσεις αυτές η συνδιδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τις προτάσεις των 

διαγνωστικών υπηρεσιών (ό.π.). 

3.9.1.2 Παράλληλη στήριξη 
 

Σε κάθε τάξη του Σχολείου Γενικής Αγωγής, υπάρχει η δυνατότητα να 

εφαρμοστεί πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν 

αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

συγκεκριμένων μαθητών. Ειδικότερα προβλέπεται να παρέχεται παράλληλη 

στήριξη «σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να 

παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με 
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σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο 

πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη 

καθίσταται απαραίτητη - βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ - εξαιτίας των ειδικών 

εκπαιδευτικών τους αναγκών» (ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 91409/Δ3/3-6-2016). 

Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης ορίζεται από την 

ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε σχολικού 

έτους (Ν. 3699/2008/ΦΕΚ 199, τ.Α΄/ 2-10-2008, άρθρο 6). 

Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ το 

οποίο με γραπτή γνωμάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά 

περίπτωση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του 

σχολείου και μέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη 

Διεύθυνση ΕΑΕ του ΥΠΠΕΘ για έγκριση και προγραμματισμό εκτέλεσης. Όλες 

οι ειδικές διαδικασίες προβλέπονται στην με αριθμό 91409/Δ3/3-6-2016, 

εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. 

3.9.1.3 Διδασκαλία στο σπίτι 
 

Η διδασκαλία στο σπίτι υλοποιείται, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για 

σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη 

μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Η έγκριση της διδασκαλίας 

στο σπίτι γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της 

αντίστοιχης βαθμίδας στην οποία φοιτά ο μαθητής κατόπιν αιτιολογημένης 

πρόσφατης ιατρικής γνωμάτευσης, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια 

επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι. 

Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή 

δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις 

διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα 

διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της 

τηλεεκπαίδευσης (Ν. 3699/2008/ΦΕΚ 199, τ.Α΄/ 2-10-2008, άρθρο 6). 

3.9.2 Δομές ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση 

3.9.2.1 Φοίτηση μαθητών Ρομά  
 

Ένας από τους βασικούς στόχους της Εκπαίδευσης είναι η προώθηση 

δράσεων που αποβλέπουν στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών στην 

εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και στην καταπολέμηση της σχολικής 

διαρροής. «Οι Ρομά αποτελούν μια περίπτωση πολιτισμικής ομάδας που έχει τεθεί 
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στο κοινωνικό περιθώριο, ως απόρροια της «ελαττωματικής» ταυτότητας που τους 

έχει αποδοθεί από την κυρίαρχη ομάδα. Διαχρονικά, τα ποσοστά σχολικής 

διαρροής των παιδιών Ρομά είναι πολύ υψηλά». Όμως, με το πέρασμα των 

δεκαετιών, η διαφοροποίηση των κοινωνικών συνθηκών αρχίζει να επηρεάζει και 

αυτή την κοινωνική ομάδα. Σήμερα η πρόσβαση της νέας γενιάς Ρομά στην 

εκπαίδευση συνιστά βασικό μηχανισμό άρσης του κοινωνικού τους αποκλεισμού 

και απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας (Παρθένης, Χ. & Φραγκούλης, Γ., 2015). 

Το Υπουργείο Παιδείας, με μια σειρά εγκυκλίων του, δίνει τη δυνατότητα 

αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και της σχολικής διαρροής που 

εμφανίζει η συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Έτσι στις με αριθμούς 

116184/Γ1/10-09-2008, Φ.3/960/102679/Γ1/20-08-2010 και Φ.6/451/115136/Γ1/ 

16-9-2010 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ γίνονται οι παρακάτω επισημάνσεις: 

1. Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων όχι μόνο 

ενθαρρύνουν την προσέλευση των μαθητών Ρομά στο σχολείο, αλλά και 

αναζητούν τα παιδιά Ρομά που μένουν στην περιοχή τους και φροντίζουν 

για την εγγραφή και τη φοίτησή τους, όπως προβλέπουν οι σχετικές 

διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση. 

2. Τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο Δημοτικό Σχολείο, τα παιδιά Ρομά 

γίνονται δεκτά ανεξάρτητα από το εάν είναι γραμμένα σε μητρώα ή 

δημοτολόγια.  

3. Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων δεν 

παρακωλύουν την εγγραφή παιδιών Ρομά λόγω έλλειψης πιστοποιητικού 

μόνιμης κατοικίας και αποδέχονται οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο, 

κατά την κρίση τους, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, 

εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας. 

4. Όταν υπάρχει αδυναμία εγγραφής λόγω μη εμβολιασμού, κρίνεται 

απαραίτητη η συνεργασία με τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, 

Ιατροκοινωνικά Κέντρα (όπου υπάρχουν), Διευθύνσεις Κοινωνικής 

Πρόνοιας, ΠΙΚΠΑ, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα καθώς και Φορείς 

Κοινωνικής Στήριξης, Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ). Κατ' αντιστοιχία είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους 

ανωτέρω φορείς και για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών 

εξετάσεων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία του 
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Διευθυντή της σχολικής μονάδας με τον φορέα που θα προβεί στον 

εμβολιασμό. 

5. Η σχολική φοίτηση μαθητών Ρομά, όπως και κάθε άλλου μαθητή, που 

χωρίς να έχει την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας εντάσσεται 

στις εκπαιδευτικές δομές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δύναται να 

υποστηρίζεται από τη φοίτηση σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. (ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 

120284/Γ1/05-10-2012 και 164871/Γ1/1-11-2013). 

6. Οι μαθητές Ρομά προμηθεύονται από το Δημοτικό Σχολείο στο οποίο 

εγγράφονται «Κάρτα Φοίτησης», στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους 

και βεβαιώνεται η εγγραφή και φοίτησή τους στο συγκεκριμένο σχολείο. Η 

κάρτα αυτή συνοδεύει τον μαθητή σε περιπτώσεις ξαφνικής αλλαγής 

σχολείων εξαιτίας αλλαγής του τόπου κατοικίας τους, κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, εφόσον με υπαιτιότητα των γονέων δεν έχει ακολουθηθεί η 

κανονική διαδικασία μετεγγραφής. Όταν οι μαθητές αυτοί προσέρχονται σε 

άλλο σχολείο για φοίτηση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, χωρίς 

αποδεικτικό μετεγγραφής για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν 

εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, αλλά σε ειδικό Μητρώο. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, όσες φορές Ρομά μαθητές αλλάζουν 

απρόβλεπτα σχολείο κατά τη διάρκεια του ίδιου διδακτικού έτους. Το 

σχολείο που θα εκδώσει τίτλο στο τέλος του διδακτικού έτους επικοινωνεί 

με το προηγούμενα σχολεία φοίτησης του μαθητή κατά το έτος αυτό, τα 

οποία φαίνονται στην κάρτα φοίτησης και ενημερώνονται για την 

προηγούμενη επίδοση του μαθητή με τα φύλλα ημερησίου ελέγχου, τα 

οποία ζητά να αποσταλούν μαζί με το κανονικό αποδεικτικό μετεγγραφής. 

Σε περίπτωση κατά την οποία από κανένα σχολείο δεν προκύπτει η επίδοση 

μαθητή Δημοτικού Σχολείου, αυτός υποβάλλεται σε σχετική εξέταση από 

την επιτροπή (Π.Δ.121/1995/ΦΕΚ 75, τ.Α΄/18-4-1995, άρθρο 2, παρ. 2). 

7. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων σε συνεννόηση 

με τον σύλλογο διδασκόντων θα πρέπει να συνεργάζονται με τους 

υπεύθυνους των Πράξεων «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», να επιτρέπουν 

την πρόσβαση στο σχολείο των σχολικών διαμεσολαβητών Ρομά, των 

ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και παιδαγωγών των Προγραμμάτων 

και να διευκολύνουν τη συνεργασία αυτών με το σχολείο για την υλοποίηση 

των δράσεων του Έργου (ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 180644/Γ1/26-1-2013). 
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3.9.2.2 Προγράμματα Ζ.Ε.Π. και Δ.Υ.Ε.Π. 
 
 Είναι γεγονός πως οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από μια 

τεράστια ανακατάταξη στη σύνθεση του κοινωνικού ιστού της χώρας, τόσο από 

την έλευση μεταναστών από τις χώρες κυρίως των Βαλκανίων, όσο και από τις 

αθρόες αφίξεις προσφύγων από χώρες της Ανατολής, που γίνονται με ιδιαίτερα 

άναρχο τρόπο. Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει δημιουργήσει την ανάγκη 

στήριξης των παιδιών-μαθητών που έφτασαν στη χώρα με στόχο την ενίσχυση 

της ελληνομάθειάς τους και την δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου για την 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, 

χωρίς διακρίσεις στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Υ.Α. 152360/ΓΔ4/19-9-

2016/ΦΕΚ 3049, τ.Β΄/23-9-2016).  

Για τους παραπάνω λόγους, το Υπουργείο Παιδείας, έχει δημιουργήσει 

διάφορες υποστηρικτικές δομές που παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

1. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Σε όλες τις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν 

Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ (ΤΥ ΖΕΠ), Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα 

ΖΕΠ (Εν. ΦΤ ΖΕΠ) και Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 

Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π ΖΕΠ). 

2. Προκειμένου να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση ένταξης σχολικών 

μονάδων στις ΖΕΠ, οι σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τους Σχολικούς 

Συμβούλους σταθμίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητές τους 

και υποβάλλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Τα αιτήματα διαβιβάζονται μέσω της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ). 

3. Οι Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ, τα Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα 

Ζ.Ε.Π (Εν. ΦΤ ΖΕΠ) και οι Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ ιδρύονται με απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

4. Η ίδρυση και λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και των Ενισχυτικών 

Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ έχει ως στόχο την συμμετοχική - 

ενεργητική και αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας (Ρομά, Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προσφύγων, Ευάλωτων 
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Κοινωνικών Ομάδων κτλ.), ώστε στη συνέχεια αυτοί να ενταχθούν στο 

ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Για την εκπαίδευση των παραπάνω 

μαθητών διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ένα 

ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει 

στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών αυτών και τις δυνατότητές της, να επιλέξει εκείνο το 

σχήμα που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον διδακτική υποστήριξη, με 

σκοπό να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις 

κανονικές τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Το θεσμικό σχήμα έχει την μορφή: 

 Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) I ΖΕΠ: Στις τάξεις αυτές φοιτούν μαθητές με 

ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται 

εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές 

παρακολουθούν μερικά μαθήματα στην κανονική τους τάξη, όπως 

Φυσική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική Αγωγή, Ξένη Γλώσσα ή και άλλο 

μάθημα, σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε 

συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Η φοίτηση στην ΤΥ Ι 

ΖΕΠ διαρκεί ένα διδακτικό έτος, με δυνατότητα επέκτασης. 

 Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) II ΖΕΠ: Στις τάξεις αυτές φοιτούν μαθητές με 

μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να δημιουργεί 

δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη. 

Για τους μαθητές που φοιτούν στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, πραγματοποιείται 

υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ή και σε περισσότερα μαθήματα 

είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος 

εκπαιδευτικός στην τάξη) είτε εκτός κανονικής τάξης. Η φοίτηση 

διαρκεί έως τρία διδακτικά έτη. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τη 

φοίτηση στις ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις 

Υποδοχής ΖΕΠ. Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η ταχύτερη επανένταξη 

του μαθητή στην κανονική τάξη, έπειτα από απόφαση των 

εκπαιδευτικών της ΤΥ Ι ΖΕΠ ή της ΤΥ ΙΙ ΖΕΠ και της κανονικής 

τάξης, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, αν διαπιστωθεί 

ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα. 

 Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα ΖΕΠ (Εν. ΦΤ ΖΕΠ): Το 

πρόγραμμα αυτών των τμημάτων παρακολουθείται από μαθητές Ρομά, 
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Αλλοδαπούς, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες, προερχόμενους από 

Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, που είτε δε φοίτησαν σε Τ.Υ. Ι ή και ΙΙ 

ΖΕΠ και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, είτε εντάχθηκαν στα 

υποστηρικτικά γι' αυτούς μέτρα και παρακολούθησαν τα σχετικά 

μαθήματα αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά κατά την 

ένταξή τους στην «κανονική» τάξη. Η λειτουργία των Εν. Φ.Τ. ΖΕΠ 

πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου. 

5. Η ίδρυση και λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 

Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π ΖΕΠ) στοχεύει στην εκπαιδευτική στήριξη των 

παιδιών προσφύγων μέσω της εκμάθησης των Ελληνικών ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας, της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων. Οι συγκεκριμένες δομές ιδρύονται 

προκειμένου τα τέκνα των προσφύγων να στηριχθούν εκπαιδευτικά. Οι 

Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. 

ΖΕΠ) λειτουργούν στις Διευθύνσεις Π.Ε της χώρας στα όρια των οποίων 

υπάρχουν και λειτουργούν χώροι φιλοξενίας προσφύγων. Το θεσμικό 

σχήμα θα έχει τη μορφή Δομής Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 

Προσφύγων εκτός υφισταμένου ωρολογίου προγράμματος κατά τις ώρες 

14.00-18:00. Η φοίτηση διαρκεί μέχρι 1 διδακτικό έτος με δυνατότητα 

επέκτασης ή μετέπειτα ένταξης στις κανονικές τάξεις του δημόσιου 

ελληνικού σχολείου (Ν. 3879/2010/ΦΕΚ 163, τ.Α΄/21-9-2010 (άρθρο 26, 

παρ. 1α και 1β) και Υ.Α. 131024/Δ1/08-08-2016/ΦΕΚ 2687, τ.Β΄/29-8-

2016). 

Το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο, καθώς και οι με αριθμούς 152029/Δ1/19-9-

2016, 166913/ΓΔ4/10-10-2016, εγκύκλιοι του ΥΠΠΕΘ και 152360/ΓΔ4/19-9-

2016/ΦΕΚ 3049, τ.Β΄/23-9-2016, υπουργική απόφαση, προσδιορίζουν όλες τις 

διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση των παραπάνω υποστηρικτικών δομών. 

3.10 Όργανα λαϊκής συμμετοχής 
 
Σύμφωνα με τον Ν. 1566/1985, κεφάλαιο ΙΔ΄, έχει θεσπιστεί η λειτουργία 

οργάνων που εκφράζουν τη «Λαϊκή Συμμετοχή» στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου λειτουργούν τα όργανα που αναφέρονται 

στις επόμενες ενότητες. 
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3.10.1 Σχολικό συμβούλιο  
 
Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από: 

 Το σύνολο των διδασκόντων.  

 Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων.  

 Τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. 

Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων 

αμοιβαίας επικοινωνίας, ανάμεσα στους διδάσκοντες και τις οικογένειες των 

μαθητών, καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.  

Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο Διευθυντής του σχολείου. Το 

Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα. 

Συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές τον χρόνο, εντός του πρώτου 

δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δυο 

τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν σ’ αυτό (Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-

1985, άρθρο 51). 

3.10.2 Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
 
Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν έναν Σύλλογο 

Γονέων που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε 

αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Οι εκλογές 

διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής υπό 

την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. 

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές 

επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψήφισαν γονείς που 

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην 

περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η 

εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των 

γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική 

επιτροπή, στο Σχολικό Συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων.  

Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου των γονέων του σχολείου 

είναι διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων τους στα προβλεπόμενα 

όργανα από τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, 50, 51, 52 και 53 του ν. 1566/1985. 
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Ο Διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, 

μεριμνά μόνο για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να 

ιδρυθεί αυτός. Ο Διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν 

από τη γενική συνέλευση, καλεί τους γονείς και ενημερώνει σχετικά τον σύλλογο 

των διδασκόντων (Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 τ.Α΄/30-9-1985, άρθρο 53).  

3.10.3 Σχολική επιτροπή 
 
Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 σε κάθε Δήμο της χώρας συγχωνεύτηκαν 

όλες οι Σχολικές Επιτροπές που λειτουργούσαν σε κάθε σχολική μονάδα, σε μια 

ενιαία Σχολική Επιτροπή, για όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

που αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στον 

αντίστοιχο Δήμο (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87, τ.Α΄/7-6-2010, άρθρο 103). 

Στη Σχολική Επιτροπή συμμετέχουν 5 έως 15 μέλη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τα παρακάτω (Ν. 3463/2006/ΦΕΚ 114, 

τ.Α΄/8-6-2006, άρθρο 240): 

«Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της 

κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι 

χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη 

επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του 

νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού 

προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο 

ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών 

υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η 

σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον 

από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε 

περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί 

παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. 

Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού 

διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό 

των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον 

αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, 

από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, 



[157] 

 

αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού 

συμβουλίου» (ό.π.). 

Εκτός από τους παραπάνω, μέλη της Σχολικής Επιτροπής είναι: 

 Τουλάχιστον δυο Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης Ένωσης Γονέων, και στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των 

υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής 

μονάδας. 

 Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα, 

τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος 

Διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου 

(Υ.Α. 8440/24-2-2011/ΦΕΚ 318, τ.Β΄/25-2-2011). 

Έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της 

διατίθενται από τους ΟΤΑ και αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες, τις δαπάνες 

αμοιβής των καθαριστριών, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, 

αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κλπ., η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή 

και συντήρηση των διδακτηρίων, η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των 

επίπλων, εξοπλισμού και γενικά των σχολικών εγκαταστάσεων, η εκμετάλλευση 

των κυλικείων, κλπ. Κάθε λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των Σχολικών 

Επιτροπών, καθώς και τα σχετικά χρησιμοποιούμενα έντυπα, προβλέπονται στην 

παραπάνω υπουργική απόφαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΘΕΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

4.1 Η μεθοδολογία της έρευνας 

Έχοντας ήδη προσδιορίσει ως στόχο αυτής της έρευνας τη διερεύνηση του 

οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας των πολυθέσιων Δημοτικών 

Σχολείων, με σκοπό να αξιολογήσουμε όλα τα παραπάνω και να εξαγάγουμε τα 

ανάλογα συμπεράσματα, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης, 

μπαίνουμε στο εμπειρικό μέρος αυτής της εργασίας, που έχει τη μορφή 

περιγραφής, ανάλυσης και ερμηνείας της καθημερινής λειτουργίας ενός 

πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου. Η σχετική διερεύνηση γίνεται με βάση το 

μεθοδολογικό εργαλείο της «Μελέτης Περίπτωσης» και επικουρικά της 

«Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου».  

Η «Μελέτη Περίπτωσης» (case study) χρησιμοποιείται ως μεθοδολογικό 

εργαλείο έρευνας σε επιστημονικά πεδία, όπως η οικονομία, η κοινωνιολογία και 

η εκπαίδευση. Η αξία της αναγνωρίζεται από πολλούς ερευνητές, καθώς 

εκτιμάται ότι με τη μέθοδο αυτή δίνεται η δυνατότητα μελέτης σε βάθος της κάθε 

περίπτωσης με τρόπο συστηματικό και κριτικό, θέτοντας τις κατάλληλες 

ερωτήσεις που απαντούν στο «πώς», το «γιατί» και το «τι», δίνοντας παράλληλα 

έμφαση στην περιγραφή, την ανάλυση και τη σύνθεση, με απώτερο σκοπό τη 

σκιαγράφηση και το διαφωτισμό του αντικείμενου που ερευνάται (Stufflebeam 

D., 2001, σσ. 34-35). 

Αρχικά, η έννοια της «περίπτωσης» περιορίζονταν αποκλειστικά στη μελέτη 

ενός ατόμου, μιας μονάδας. «Αργότερα όμως η έννοια επεκτάθηκε να σημαίνει 

καθετί που μπορεί να γίνει αντιληπτό ως «μονάδα» και να τύχει επεξεργασίας ως 

μία μονάδα. Εδώ λοιπόν η μονάδα δε σημαίνει «ένα», αλλά μια «μοναδιαία οντότητα» 

που μπορεί να αξιολογηθεί αυθύπαρκτα. Έτσι, «περίπτωση» μπορεί να είναι και μια 

ομάδα ατόμων με κάποια κοινά χαρακτηριστικά και μπορούν να μελετηθούν ως 

ενιαίο όλον: μπορεί να είναι μια τάξη μαθητών, ή μπορεί να είναι μια σχολική 

μονάδα» (Δημητρόπουλος, Ε., 2010, σ. 187). 

Έτσι, εξειδικεύουμε την έρευνά μας στη «μονάδα» που λέγεται πολυθέσιο 

Δημοτικό Σχολείο, με κύριο σημείο αναφοράς το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου. 
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Τα δεδομένα που αφορούν τη συγκεκριμένη «Μελέτη Περίπτωσης» έχουν 

συλλεχθεί: 

1. Από τη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Από τη μελέτη της αλληλογραφίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. 

3. Από την παρατήρηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, 

μέσα από τις άτυπες καθημερινές συζητήσεις και τις στάσεις που 

εντοπίζονται στο Δημοτικό Σχολείο και ειδικότερα στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Αγρινίου. 

4. Από την γενικότερη εμπειρία του γράφοντος, που έχει είκοσι εννέα (29) έτη 

συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία, τα είκοσι δύο (22) 

εργάζεται σε θέσεις ευθύνης της διοίκησης (Προϊστάμενος Γραφείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντής πολυθέσιων σχολικών μονάδων, 

Προϊστάμενος ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και Αιρετός ΠΥΣΠΕ).  

5. Από την εξειδικευμένη παρουσίαση και μελέτη σημαντικών ζητημάτων που 

εντοπίζονται στην καθημερινή λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, σε όλη 

τη διάρκεια σχολικού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 

τελειώνει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους και τα 

οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς σε πολλές περιπτώσεις 

αποτελούν «σημεία τριβής» με απρόβλεπτες συνέπειες για τη λειτουργία 

του κάθε σχολείου.  

Σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, τα βασικά ερευνητικά 

ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας είναι: 

1. Ποια είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της οργάνωσης, διοίκησης 

και λειτουργίας ενός πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου με την έναρξη του 

σχολικού έτους και ποια τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

εντός του πρώτου δεκαημέρου λειτουργίας αυτών; Υπάρχει το απαιτούμενο 

εκπαιδευτικό προσωπικό για την κάλυψη των διδακτικών αντικειμένων που 

προβλέπονται για τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου και αν όχι πώς θα 

αναζητηθεί; Μπορεί να γίνει κατανομή τάξεων και τμημάτων και πώς θα 

αντιμετωπιστούν οι σχετικές «συγκρούσεις συμφερόντων» των 

εκπαιδευτικών; Είναι δυνατή η σύνταξη οριστικού Εβδομαδιαίου 

Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας και πώς θα ξεπεραστούν τα 

ζητήματα αμφισβήτησης σε σχέση με την ισομερή κατανομή των 
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«εργασιακών βαρών» ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς; Πόσο απαραίτητες 

είναι οι παιδαγωγικές συναντήσεις που συνήθως γίνονται αυτές τις ημέρες 

και τελικά πόσο αποδοτικές είναι; Ποιές είναι οι άμεσες προτεραιότητες για 

τον Διευθυντή του σχολείου;  

2. Τι γίνεται στις 11 Σεπτεμβρίου (πρώτη ημέρα της παρουσίας των μαθητών 

στο σχολείο), καθώς και στις δυο έως τρεις επόμενες ημέρες; Ποιές είναι οι 

ενέργειες του Διευθυντή αλλά και των εκπαιδευτικών; Πώς διευκρινίζονται 

τα ζητήματα «κανονισμού λειτουργίας του σχολείου» και τι γίνεται με τους 

γονείς που δεν δείχνουν την ανάλογη διάθεση συνεργασίας;  

3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής ημέρας στο σχολείο; Πως 

οργανώνεται το καθημερινό πρόγραμμα λειτουργίας; Πως οργανώνεται ο 

χώρος του σχολείου; Ποιές είναι οι πρόσθετες υποχρεώσεις των 

εκπαιδευτικών πέρα από το διδακτικό τους έργο; Πως αντιμετωπίζεται η 

απουσία εκπαιδευτικού;  

4. Ποιες είναι οι καθημερινές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με το 

διδακτικό τους έργο; Τι διδάσκουν; Πώς το διδάσκουν; Με τι «επιπλέον των 

τυπικών» ασχολούνται;  

5. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Διευθυντών των σχολείων σε σχέση με το 

διοικητικό τους έργο; Πρέπει να αρκούνται στις τυπικές υποχρεώσεις; Με 

ποιούς και για ποιούς λόγους επικοινωνούν;  

6. Τι γίνεται στις Εθνικές Εορτές σε σχέση με τους σημαιοφόρους, τις 

παρελάσεις, και τις εκδηλώσεις, καθώς και στις διδακτικές επισκέψεις; Ποια 

ζητήματα χρήζουν ιδιαίτερη προσοχής; Τι πρέπει να αποφεύγεται;  

7. Ποια είναι η παιδαγωγική αξία των σχολικών αργιών και των διακοπών; Τι 

λάθος κάνουν οι εκπαιδευτικοί;  

8. Ποιες είναι οι «ιδιαίτερες» ημέρες του διδακτικού έτους; Τι δεν πρέπει να 

γίνεται τις ημέρες αυτές;  

9. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των επισκέψεων των στελεχών της 

εκπαίδευσης στο σχολείο; Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες; 

10. Τι γίνεται με τη λήξη του διδακτικού έτους και τι τους καλοκαιρινούς μήνες;  

Η «Ανάλυση Περιεχομένου» (content analysis), είναι μια απ’ τις βασικές 

μεθόδους στην έρευνα και στην αξιολόγηση. Χρησιμοποιείται προκειμένου να 

μελετήσουμε οτιδήποτε έχει «περιεχόμενο», όπως ένα βιβλίο, μια 
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κινηματογραφική ταινία, ένα επάγγελμα, μια δραστηριότητα, ο προφορικός λόγος 

κ.λπ. (Δημητρόπουλος, Ε., 2010, σσ. 187-188).  

Σύμφωνα με την Κυριαζή, η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει τη 

συστηματική διερεύνηση του αντικειμένου που έχει επιλεγεί, ενώ για να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα επιβάλλεται η «κατηγοριοποίηση» με βάση 

το σκοπό της έρευνας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «η επιτυχία της ανάλυσης 

περιεχομένου εξαρτάται από τις κατηγορίες που διαμορφώνονται. … Δεδομένο ότι 

οι κατηγορίες περικλείουν την ουσία της έρευνας, η ανάλυση περιεχομένου 

αξιολογείται με βάση το σύστημα των κατηγοριών της» (Κυριαζή, Ν., 1999, σσ. 

284-294). 

Ο Βάμβουκας, αναφερόμενος στην «Ανάλυση Περιεχομένου», εστιάζει το 

ενδιαφέρον του στην παρουσίαση σχετικών τεκμηρίων, κατά κατηγορία, 

τονίζοντας ότι: «η σημασιολογική ανάλυση του περιεχομένου εστιάζεται σε έννοιες, 

σε νοήματα ή θέματα που ανακαλούνται με ένα αντικείμενο μελέτης και ο βασικός 

στόχος της ανάλυσης περιεχομένου είναι η μέθοδος της κατηγοριοποίησης. Η 

κατηγοριοποίηση είναι μια ομάδα πραγμάτων, αντικειμένων, καταστάσεων που 

έχουν έναν αριθμό κοινών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων και διαφέρουν από την 

άποψη αυτή από όλες τις άλλες ομάδες» (Βάμβουκας, Μ., 2007, σσ. 271-274).  

Ειδικότερα, στην παρούσα εργασία γίνεται (επικουρική) χρήση της 

«Ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχομένου» (Qualitative Content Analysis), που 

υπαγορεύθηκε από το υλικό που χρησιμοποιούμε, καθώς αυτό αποτελείται σε 

μεγάλο βαθμό από κείμενα τα οποία αφορούν το προς διερεύνηση θέμα. 

Αναφερόμαστε στους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις υπουργικές 

αποφάσεις και τις εγκυκλίους, που συγκροτούν το νομοθετικό πλαίσιο 

λειτουργίας των πολυθέσιων Δημοτικών Σχολείων, τα οποία αναφέρονται στο 

σχετικό τμήμα της «Βιβλιογραφίας». Στα συγκεκριμένα κείμενα θα πρέπει να 

αναζητηθεί η «αντίληψη» της Ελληνικής Πολιτείας σε σχέση με τη λειτουργία 

των Δημοτικών Σχολείων ώστε στη συνέχεια να αναλυθεί και να ερμηνευθεί το 

περιεχόμενό τους με βάση τις κατηγορίες ανάλυσης που θα επιλεγούν. 

Ήδη, στις προηγούμενες παραγράφους, έχουν τεθεί τα ερευνητικά 

ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν. Με βάση τα ερωτήματα αυτά 

δημιουργούνται οι παρακάτω προβληματισμοί που αφορούν την οργάνωση και 

διοίκηση των Δημοτικών Σχολείων: 
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1. Είναι σωστά δομημένο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με 

ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης των Δημοτικών Σχολείων; 

2. Το νομοθετικό πλαίσιο για το παραπάνω θέμα, δίνει απαντήσεις σε όλα τα 

ζητήματα που προκύπτουν; 

3. Μέχρι ποιο σημείο φτάνουν τα όρια ευελιξίας στην άσκηση των 

καθηκόντων των διαφόρων στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να ασκείται 

περισσότερο αποτελεσματική διοίκηση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες 

που επικρατούν στο χώρο άσκησης των καθηκόντων τους;  

Έτσι, με βάση αυτά τα ερωτήματα, η «Ανάλυση Περιεχομένου» των 

κειμένων θα έχει το ακόλουθο σύστημα κατηγοριών ανάλυσης:  

1. Το περιεχόμενο του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας σε σχέση με την 

οργάνωση και διοίκηση των Δημοτικών Σχολείων. 

2. Οι ελλείψεις και παραλείψεις στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των 

Δημοτικών Σχολείων.  

3. Το πλαίσιο άσκησης της διοίκησης από την πλευρά των στελεχών και τα 

όρια ευελιξίας τους. 

Οι παραπάνω κατηγορίες ανάλυσης συνιστούν το ουσιαστικό πλαίσιο, μέσα 

στο οποίο εντάσσεται η οργάνωση και η διοίκηση των πολυθέσιων Δημοτικών 

Σχολείων, δίνοντας τη δυνατότητα να συνεκτιμηθούν οι αποφάσεις του 

Υπουργείου Παιδείας, μέσω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι απόψεις της 

σχολικής κοινότητας, μέσω των σχετικών διαπιστώσεων, αλλά και οι θέσεις της 

Δ.Ο.Ε., μέσω τον σχετικών αποφάσεων των συντεταγμένων οργάνων της.  

4.2 Παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων 

4.2.1 Η έναρξη του σχολικού έτους 
 
Όπως προαναφέρθηκε, το σχολικό έτος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε 

ημερολογιακού έτους. Είναι η ημέρα που όλοι οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να 

βρίσκονται στην οργανική τους θέση ή στη θέση που τους έχει τοποθετήσει η 

υπηρεσία τους, προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους μετά τις 

καλοκαιρινές διακοπές. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ισχύει το ίδιο για τον Διευθυντή του 

σχολείου, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του από αρκετά νωρίτερα, καθώς τις 

τελευταίες ημέρες του Αυγούστου ή και τον Ιούλιο συνήθως προγραμματίζονται 

από τις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ επισκευές των σχολικών κτιρίων, οι οποίες 
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απαιτούν την παρουσία του. Επιπλέον αυτών το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, 

συνήθως, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ζητούν από τους Διευθυντές στοιχεία που 

αφορούν τη συγκρότηση του Συλλόγου των Διδασκόντων του σχολείου, τις 

προβλέψεις σε σχέση με τις ελλείψεις προσωπικού, αλλά και τα επικαιροποιημένα 

στοιχεία που αφορούν τους μαθητές και τα τμήματα που τελικά θα λειτουργήσουν 

την επόμενη σχολική χρονιά. 

Ξεκινώντας, λοιπόν, το σχολικό έτος γίνονται μια σειρά από ενέργειες, που 

έχουν χαρακτήρα τυπικών υπηρεσιακών πράξεων, αλλά και προγραμματισμού. Ο 

Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων συζητούν και 

αποφασίζουν για κάθε δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί στη συνέχεια. Είναι 

σημαντικό το προσωπικό του σχολείου (και όχι μόνο ο Διευθυντής) να έχει 

ενεργό ρόλο σε όλες αυτές τις διαδικασίες, προκειμένου να κατανοήσει ότι ο 

σχεδιασμός και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι αναπόσπαστα 

στοιχεία του έργου και της δράσης του (Μπάκας, Θ., 2002). 

Έτσι, οι διαδικασίες αυτής της περιόδου είναι: 

1. Ανάληψη υπηρεσίας: Όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο σχολείο 

(οργανικά ή με απόσπαση, μόνιμοι ή αναπληρωτές), την 1η Σεπτεμβρίου, 

καταθέτουν υπογεγραμμένη «Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας», η οποία 

πρωτοκολλείται και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου 

να ενταχθεί στο Προσωπικό Μητρώο του κάθε εκπαιδευτικού. Παράλληλα 

ο Διευθυντής υποχρεούται να επικαιροποιήσει τη σχετική καρτέλα του 

Myschool.  

2. Καταγραφή λειτουργικών κενών ή πλεονασμάτων του εκπαιδευτικού 

προσωπικού: Ο Διευθυντής του σχολείου, έχοντας ως δεδομένο το 

προσωπικό που ανέλαβε υπηρεσία, τις προσφερόμενες από αυτό διδακτικές 

ώρες ανά εκπαιδευτικό αντικείμενο και τις ανάλογες απαιτήσεις για τη 

λειτουργία του σχολείου, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης, προκειμένου να την ενημερώσει για τις ελλείψεις ή τα 

πλεονάσματα διδακτικών ωρών του σχολείου του. Είναι πιθανό, καθώς, 

μέσω του Myschool, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορεί να έχει τα σχετικά 

στοιχεία, ο προγραμματισμός να έχει γίνει από νωρίτερα από τον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης και το ΠΥΣΠΕ, στοιχείο όμως που άπτεται των «ρυθμών 

εργασίας» που ακολουθούν οι προαναφερόμενοι φορείς. 
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3. Κατανομή τάξεων: Εάν υποτεθεί ότι το προσωπικό του σχολείου επαρκεί 

(τουλάχιστον οι δάσκαλοι-ΠΕ70) για την ανάθεση τάξεων-τμημάτων, 

μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία για την κατανομή των τάξεων-

τμημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση δίνεται ολιγοήμερη αναβολή (το 

αργότερο μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου), ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

αυτή. Για την κατανομή ακολουθούνται οι σχετικές προβλέψεις, όπως 

αναφέρονται στην ενότητα 3.5.3. Με βάση τις υπηρεσιακές προβλέψεις η 

σχετική διαδικασία μπορεί να έχει γίνει και από τη λήξη του προηγούμενου 

σχολικού έτους, κάτι που συνήθως δεν υλοποιείται. 

Η κατανομή των τάξεων είναι ένα από τα «δυσκολότερα» ζητήματα στη 

λειτουργία του κάθε σχολείου, γιατί στη συγκεκριμένη διαδικασία 

υπεισέρχονται πολλοί και αστάθμητοι παράγοντες. Έτσι αρκετοί 

εκπαιδευτικοί ζητούν το ίδιο τμήμα για περισσότερο από δύο χρόνια, άλλοι 

ζητούν επιτακτικά συγκεκριμένο τμήμα, αρνούμενοι να μπουν σε γενικό 

σχεδιασμό, κάποιοι άλλοι απαιτούν τμήματα που φοιτούν τα παιδιά τους ή 

συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανάληψη 

της Α΄ τάξης. 

Οι απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ζητήματα εμπεριέχονται στις σχετικές 

υπηρεσιακές διατάξεις, όμως οι «παρενέργειες» αναφορικά με τις 

διαπροσωπικές σχέσεις του προσωπικού, τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών 

όσο και με τον Διευθυντή ή ακόμη και με τους γονείς, είναι πολύ 

σημαντικές για το κλίμα που θα διαμορφωθεί στο σχολείο για ολόκληρο το 

σχολικό έτος.  

Στο συγκεκριμένο θέμα καθοριστικός είναι ο ρόλος του Διευθυντή, ο 

οποίος πρέπει να φροντίσει να προβλέψει τα πιθανά σημεία τριβής και να 

έχει επεξεργασμένες λύσεις, που θα στηρίζονται στην ισότιμη μεταχείριση 

του εκπαιδευτικού προσωπικού, αποφεύγοντας την απολυτότητα που 

μπορεί να εκφράζουν οι υπηρεσιακές εντολές. Είναι σημαντικό οι 

εκπαιδευτικοί να έχουν αναπτύξει συνεργατική διάθεση, που θα στηρίζεται 

σε αμοιβαίες υποχωρήσεις, κάτι που δεν επιτυγχάνεται στιγμιαία, αλλά 

δημιουργείται με τον χρόνο. Φυσικά, υπάρχουν και περιπτώσεις 

εκπαιδευτικών που ανάγουν το προσωπικό «συμφέρον» σε πρώτη τους 

επιλογή, αδιαφορώντας για όλους τους άλλους. Η στάση των 

συγκεκριμένων τους οδηγεί σε «περιθωριοποίηση» από τους Συλλόγους 
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Διδασκόντων, στοιχείο ιδιαίτερα αρνητικό για το γενικότερο κλίμα που 

επικρατεί στο Σχολείο. Με βάση την προσωπική εμπειρία, αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, τα οποία «επιλύονται» 

αποκλειστικά και μόνο με βάση το ισχύον, σε κάθε περίπτωση, νομοθετικό 

πλαίσιο.  

4. Κατανομή διδακτικών ωρών σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων: 

Παράλληλα με την κατανομή τάξεων γίνεται και η ανάθεση των ωρών 

διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων. Για τη σχετική 

διαδικασία ακολουθούνται οι προβλέψεις, όπως αναφέρονται στην ενότητα 

3.5.5. Η ανάθεση ωρών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 

είναι απίθανο να δημιουργήσει τριβές ανάμεσα στα μέλη του Συλλόγου 

Διδασκόντων, ενώ αντίθετα είναι πιθανό, αν όχι βέβαιο, να δημιουργεί 

τριβές μεταξύ Διευθυντών σχολείων που «μοιράζονται» τον ίδιο 

εκπαιδευτικό. Συμβαίνει συχνά κάποιος εκπαιδευτικός ειδικότητας να 

συμπληρώνει το ωράριό του σε τέσσερα ή και περισσότερα σχολεία, οπότε 

αρχίζει ένα «ιδιότυπο τηλεφωνικό παζάρι» μεταξύ των Διευθυντών, για τις 

ημέρες και τις ώρες που θα βρίσκεται στο κάθε σχολείο, μέχρις ότου 

καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Σε περίπτωση που κάποιος Διευθυντής 

υπαναχωρήσει από την αρχική συμφωνία, οι τριβές οξύνονται ακόμη 

περισσότερο και δημιουργούν μια κυκλική αναταραχή σε όλα τα 

εμπλεκόμενα σχολεία. Η πιο ενδεδειγμένη λύση για να ελαχιστοποιηθεί 

αυτή η δυσλειτουργία είναι να δημιουργηθούν σταθερές ομάδες σχολείων οι 

οποίες θα «μοιράζονται» τον ίδιο εκπαιδευτικό. Η αρμοδιότητα ανήκει στο 

Διευθυντή Εκπαίδευσης και στο οικείο ΠΥΣΠΕ. 

5. Σύνταξη Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος: Έχοντας ως 

δεδομένο ότι το προσωπικό του σχολείου επαρκεί για την ανάθεση όλων 

των ωρών διδασκαλίας, συντάσσεται το σχετικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο 

πρόγραμμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενότητας 3.5.4. 

Κι εδώ μπορεί να υπάρξουν προβλήματα, καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν το πρόγραμμά τους να μην έχει «κενά» (ενδιάμεσες ώρες στο 

ημερήσιο διδακτικό πρόγραμμα όπου οι εκπαιδευτικοί δεν προσφέρουν 

διδακτικό έργο) και να τελειώνουν την εργασία τους όσο το δυνατό 

νωρίτερα (πριν τη λήξη της έκτης διδακτικής ώρας). Εύκολα 
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αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτό είναι αδύνατο. Έτσι δημιουργείται 

έντονη πίεση προς τον Διευθυντή για τα «κενά» και τα «εξάωρα».  

Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής δεν πρέπει να δεχτεί καμία παρέμβαση. 

Οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι-ΠΕ70 και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ισότιμα, έχοντας όλοι, αν είναι δυνατό, ίσο αριθμό 

«κενών» και «εξαώρων».  

Τα περισσότερα προβλήματα με το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

δημιουργούνται από το γεγονός ότι, ακόμη και στην αρχή του διδακτικού 

έτους, τοποθετούνται ή μετακινούνται εκπαιδευτικοί (είτε ΠΕ70 είτε 

ειδικοτήτων). Αυτό, σε συνδυασμό με τις διενέξεις μεταξύ Διευθυντών  

σχολείων, που δημιουργούνται από το «μοίρασμα» των εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων, οδηγεί τους Διευθυντές στη σύνταξη αλλεπάλληλων ΕΩΠΔ, 

τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν χαοτική και ταραχώδη κατάσταση 

στα σχολεία, που πολλές φορές φτάνει ή και ξεπερνάει το τέλος Οκτωβρίου. 

Η μοναδική λύση στο πρόβλημα είναι η τοποθέτηση οι εκπαιδευτικοί που 

απαιτούνται σε όλα τα σχολεία πριν την έναρξη των μαθημάτων. 

6. Ορισμός αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων: Αφού οι δάσκαλοι 

έχουν αναλάβει τα τμήματά τους και οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων τις 

ανάλογες διδακτικές ώρες, μπορεί να γίνει πλέον πλήρης προγραμματισμός 

για τη λειτουργία των τάξεων-τμημάτων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αποφασίζει για την αίθουσα που θα στεγάσει την κάθε τάξη-τμήμα, τους 

χώρους των εργαστηρίων (πληροφορικής, καλλιτεχνικών, μουσικής, 

θεατρικής αγωγής), των ξενόγλωσσων τάξεων (αγγλικών, γαλλικών, 

γερμανικών), καθώς και τους χώρους φυσικής αγωγής. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, γνωρίζοντας τον κύριο χώρο εργασίας τους, φροντίζουν για 

την οργάνωσή του, πριν έρθουν οι μαθητές. Βέβαια στα «παλιότερα» 

σχολικά κτήρια δεν υπάρχουν ξεχωριστοί χώροι, οπότε όλα τα μαθήματα 

γίνονται στις ίδιες αίθουσες. 

Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούνται προβλήματα για την αίθουσα που 

θα στεγάσει το κάθε τμήμα, καθώς οι ιδιαίτερες προτιμήσεις πάντα 

υπάρχουν. Το θέμα λύνεται με τον μόνιμο χαρακτηρισμό όλων των 

αιθουσών, ως «Αίθουσα Α1», «Αίθουσα Α2» κ.ο.κ. 

7. Παιδαγωγικές συναντήσεις: Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 

οργανώνονται παιδαγωγικές-ενημερωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών, 
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αλλά και των Διευθυντών με τους Σχολικούς Συμβούλους, καθώς και με 

τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ενότητες 

3.5.7 και 3.8.6. Οι συναντήσεις αυτές, για να είναι αποδοτικές και χρήσιμες, 

πρέπει να οργανώνονται με προσεκτικό τρόπο και να είναι ενδιαφέρουσες. 

Συναντήσεις «εθιμοτυπικού χαρακτήρα» είναι ανιαρές και δημιουργούν 

αρνητική διάθεση σε όλους με τα επακόλουθα αποτελέσματα.  

8. Ενέργειες των Διευθυντών: Τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη οι 

Διευθυντές των σχολείων πρέπει να ασχοληθούν με πάρα πολλά 

αντικείμενα. Συνεπικουρούμενοι από τους Υποδιευθυντές και τον Σύλλογο 

Διδασκόντων πρέπει να φροντίσουν τα παρακάτω (το σχετικό υπηρεσιακό 

πλαίσιο αναφέρεται στις αντίστοιχες ενότητες του κεφαλαίου 3): 

 «Κλείσιμο» υπηρεσιακών βιβλίων. 

 Ολοκλήρωση εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών. 

 Οριστικοποίηση των «δυναμολογίων» κάθε τάξης-τμήματος. Ιδιαίτερη 

πρέπει να είναι η προσοχή των Διευθυντών στην Α΄ τάξη, ώστε να μην 

δημιουργούνται «προνομιούχα» τμήματα. 

 Προώθηση των διαδικασιών για τις μεταφορές μαθητών. 

 Παραγγελία ξενόγλωσσων βιβλίων για διδασκαλία Β΄ ξένης γλώσσας 

στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις. 

 Συνεργασία με Διευθυντή Εκπαίδευσης για θέματα διοίκησης και 

προσωπικού. 

 Συνεργασία με Σχολικό Σύμβουλο Γενικής Αγωγής για θέματα 

αρμοδιότητάς του. 

 Συνεργασία με Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής για θέματα 

αρμοδιότητάς του. 

 Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης.  

 Προγραμματισμός προγραμμάτων Παράλληλης Στήριξης. 

 Προγραμματισμός προγραμμάτων «κατ’ οίκον διδασκαλίας». 

 Προγραμματισμός προγραμμάτων ΖΕΠ. 

 Προγραμματισμός προγραμμάτων ΔΥΕΠ. 

 Γενική καθαριότητα και απολύμανση σχολείου (συνήθως γίνεται εντός 

του τελευταίου δεκαημέρου του Αυγούστου). 

 Υλοποίηση θεσμού Σχολικού Τροχονόμου. 

 Συνεργασία με Σύλλογο Γονέων – Σχολικό Συμβούλιο. 
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 Συνεργασία με αρμοδίους Αντιδημάρχους (καθαριότητας, πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμού, τεχνικών υπηρεσιών κ.λπ.). 

 Συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή. 

 Επικοινωνία με τον ιερέα της ενορίας για τον προγραμματισμό του 

Αγιασμού. 

 Προμήθεια διδακτικών βιβλίων από τα κέντρα διανομής για τα 

ολιγομελή τμήματα-τάξεις ή συμπληρωματικά. 

4.2.2 Αγιασμός και υποδοχή μαθητών 
 

Την 11η Σεπτεμβρίου γίνεται η έναρξη των μαθημάτων για το νέο σχολικό 

έτος. Το πρωί της ημέρας αυτής γίνεται ο αγιασμός, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην ενότητα 3.2.5 και συγχρόνως η υποδοχή των μαθητών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποδοχή των μαθητών της Α΄ τάξης, οι οποίοι 

έρχονται στο σχολείο για πρώτη φορά.  

Οι μαθητές και οι γονείς τους ενημερώνονται για τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς (ΠΕ70) των τάξεων, καθώς και τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 

που θα διδάσκουν σε κάθε τάξη-τμήμα. Ο Διευθυντής ανακοινώνει (καλό είναι να 

γίνεται και εγγράφως) το πρόγραμμα λειτουργίας του σχολείου, που θα ισχύσει 

μόνιμα, αν το προσωπικό είναι πλήρες ή για συγκεκριμένο διάστημα, αν 

υπάρχουν ελλείψεις στη σύνθεση του προσωπικού. Κάθε τροποποίηση του 

προγράμματος, που πιθανόν θα γίνει στη συνέχεια, ανακοινώνεται εγγράφως στον 

κάθε μαθητή χωριστά. 

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται από τον Διευθυντή, αλλά και τους 

εκπαιδευτικούς, σε σχέση με την ενημέρωση για την παρουσία των γονέων και 

των κηδεμόνων στον χώρο του σχολείου. Παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί 

γονείς να επιμένουν να βρίσκονται στους χώρους του σχολείου, συνοδεύοντας τα 

παιδιά τους ακόμη και μέχρι το θρανίο τους και όχι μόνο στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς. Καθημερινά στα σχολεία ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες περιπτώσεις 

και συνήθως τη λύση την δίνει ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, οι οποίοι 

καλούνται να κάνουν τις σχετικές προσωπικές παρατηρήσεις, καθώς οι 

περισσότεροι «παραβάτες» αδιαφορούν στις σχετικές υποδείξεις των 

εφημερευόντων εκπαιδευτικών. Το γεγονός είναι εκπαιδευτικά απαράδεκτο, 

καθώς ακολουθείται από προβλήματα προσαρμογής των μαθητών, ειδικά στην Α΄ 

τάξη. 
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Μετά τον αγιασμό οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους, 

μπαίνουν στις τάξεις, κάνουν μια πρώτη γνωριμία με τον χώρο που θα βρίσκονται 

την επόμενη σχολική χρονιά και παίρνουν τα (πρώτα τεύχη) των βιβλίων τους. 

Συστήνεται να μην δίνονται όλα τα τεύχη των βιβλίων μαζί, καθώς έχει 

παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχουν πολλές απώλειες. Οι δάσκαλοι κάνουν 

«χαλαρή» συζήτηση με τους μαθητές, τους δίνουν ένα έγγραφο με τα απαραίτητα 

υλικά που θα πρέπει να προμηθευτούν (τετράδια, γεωμετρικά όργανα, κόλλες 

κ.λπ.), επισημαίνοντας πάντα ότι όλα τα υλικά που τους έχουν περισσέψει από τα 

προηγούμενα σχολικά έτη μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ξανά. Η 

βασική σκέψη στη σύνταξη του συγκεκριμένου εγγράφου πρέπει να είναι ότι οι 

οικογενειακοί προϋπολογισμοί θα πρέπει να επιβαρυνθούν με το ελάχιστο δυνατό 

κόστος. 

Το πρόγραμμα της ημέρας λήγει χωρίς επιπλέον δραστηριότητες. Κάποιοι 

εκπαιδευτικοί συνηθίζουν από την πρώτη ημέρα να δίνουν «επαναληπτικές 

εργασίες», γεγονός που για ευνόητους λόγους … θα το αφήσουμε χωρίς 

σχολιασμό. 

4.2.3 Μια τυπική ημέρα στο σχολείο 
 
Από την 12η Σεπτεμβρίου αρχίζει η παραγωγική λειτουργία του σχολικού 

προγράμματος. Σε ημερήσια βάση και στην ιδανική περίπτωση, όπου στο σχολείο 

βρίσκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί, το πρόγραμμα ξεκινάει στις 07.00, αν υπάρχει 

πρωινή ζώνη, με βάση τις προβλέψεις της ενότητας 3.5.4. Η λειτουργία του 

Πρωινού Προγράμματος αρχίζει στις 08.00 και λήγει στις 13.15, ενώ του 

Ολοήμερου εκτείνεται μέχρι τις 16.00. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκές 

προσωπικό, η ανάπτυξη του προγράμματος γίνεται μέχρι εκεί που επιτρέπουν οι 

προσφερόμενες διδακτικές ώρες από το υπάρχον προσωπικό.  

Έτσι στο πρωινό σχολείο το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα 

αρχίζει στις 08.00 με την προσέλευση των μαθητών. Οι σχολικοί τροχονόμοι (εάν 

υπάρχουν) φροντίζουν για την ασφαλή διάβαση των μαθητών στις κοντινότερες 

(και περισσότερο επικίνδυνες) διαβάσεις προς το σχολείο και οι υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στις εισόδους του σχολείου, 

καθώς και τους μαθητές που μεταφέρονται. Οι γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά 

τους αποχωρούν αφήνοντάς τα στην κεντρική είσοδο του προαυλίου. Κατά τη 

διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών (08.00-08.10) δεν 
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παρευρίσκεται, χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου, ουδείς άλλος εκτός των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

Ο Διευθυντής του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την 1η ώρα και 

όσοι έχουν συγκεκριμένη εργασία (καθήκοντα εφημερίας, διοικητικό έργο, άλλο 

έργο που τους έχει ανατεθεί από τον Διευθυντή ή τον σύλλογο των διδασκόντων 

κ.λπ.) προσέρχονται στις 08.00. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν «κενό» συνήθως 

προσέρχονται αργότερα, εκτός εάν τους ανατεθεί από τον Διευθυντή 

συγκεκριμένη εργασία (π.χ. απασχόληση τμήματος απουσιάζοντος 

εκπαιδευτικού).  

Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται τριβές όταν ο Διευθυντής ζητήσει 

από εκπαιδευτικό να έρθει στο σχολείο, αν την ώρα αυτή έχει «κενό». Είναι 

ξεκάθαρο πως το «διδακτικό ωράριο», που συναρτάται με τα χρόνια υπηρεσίας 

του κάθε εκπαιδευτικού περιγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, όμως το 

«εργασιακό», που είναι τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα ή έξι (6) ώρες την 

ημέρα, δημιουργεί υποχρεώσεις στον καθένα, που άπτονται την υπηρεσιακής του 

ιδιότητας. Φυσικά οι πρόσθετα ανατιθέμενες εργασίες πρέπει να κατανέμονται 

μεταξύ των εκπαιδευτικών με λογική ισότητας και δικαιοσύνης, προκειμένου να 

μην υπάρχει αίσθημα αδικίας από κανέναν. 

Στις 08.10, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των 

εφημερευόντων κλείνουν οι είσοδοι και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά 

τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο. Εκεί τα τμήματα ή τις τάξεις 

επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα.  

Μετά την πρωινή προσευχή, που γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην ενότητα 3.6.3, ο Διευθυντής του σχολείου ή αναπληρωτής του ή μέλος του 

Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν 

την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη μαθητική ζωή της συγκεκριμένης 

ημέρας ή και γενικότερα θέματα. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης οι μαθητές 

κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσές τους συνοδεία των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η διδακτική ώρα.  

Το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου φαίνεται παρακάτω: 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

07.00 - 08.00 60΄ Πρωινή ζώνη 

08.00 - 08.10 10' Υποδοχή μαθητών (υπολοίπων) 
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08.10 - 09.40 90' 1η διδακτική περίοδος (1η και 2η διδακτικές ώρες) 

09.40 - 10.00 20' Διάλειμμα 

10.00 - 11.30 90' 2η διδακτική περίοδος (3η και 4η διδακτικές ώρες) 

11.30 - 11.45 15' Διάλειμμα 

11.45 - 12.25 40' 5η διδακτική ώρα 

12.25 - 12.35 10' Διάλειμμα 

12.35 - 13.15 40' 
6η διδακτική ώρα 

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος) 

13.15 - 13.20 5' Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης 

13.20 - 14.00 40' 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Σίτιση) 

14.00 - 14.15 15' Διάλειμμα 

14.15 - 15.00 45' 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος (Μελέτη-Προετοιμασία) 

15.00 - 15.15 15' Διάλειμμα 

15.15 - 16.00 45' 

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος 

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου  

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος) 

 

Σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι θύρες εισόδου-εξόδου 

παραμένουν κλειστές, προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών 

και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο 

του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη 

λειτουργία του σχολείου. 

Προκειμένου να εισέλθει οποιοσδήποτε στον χώρο του σχολείου, απαιτείται 

η σχετική άδεια από τον Διευθυντή. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται 

αποχώρηση μαθητή χωρίς τη συνοδεία εξουσιοδοτημένου ατόμου και την 

παράλληλη χορήγηση σχετικής άδειας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό που 

διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα και τον Διευθυντή του σχολείου. 

Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού 

ωραρίου της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί επιτηρούν την ομαλή έξοδο των μαθητών 

από τις τάξεις και αποχωρούν ύστερα από τον τελευταίο μαθητή. Η ευθύνη των 

εφημερευόντων ολοκληρώνεται με την έξοδο των μαθητών από την αυλόπορτα 

του σχολείου και την επιβίβαση των μεταφερομένων μαθητών στα οχήματα 

μεταφοράς.  

Πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα με κάποιους μαθητές οι οποίοι 

παραμένουν στον χώρο του προαυλίου μετά τις 13.20, καθώς κάποιοι γονείς 
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αμελούν να τους παραλάβουν. Η εγκύκλιος που αφορά τη λειτουργία των 

σχολείων, όπως και στον παραπάνω πίνακα φαίνεται, δεν προβλέπει την 

παραλαβή και την παράδοση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο, παρά μόνο την 

«προσέλευση» και την «αποχώρηση» αυτών. Όμως το «ηθικό» θέμα της ευθύνης 

που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί για την ασφάλεια των μαθητών τίθεται 

επιτακτικά στο ζήτημα αυτό, καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές θα υποχρεωθούν 

να μείνουν μόνοι, έξω από την αυλόπορτα του σχολείου, η οποία κλείνει με την 

αποχώρηση του Διευθυντή ή του εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού που αποχωρεί 

τελευταίος. 

Σε καθημερινή βάση υλοποιείται το πρόγραμμα του σχολείου σε σχέση με 

τα προσφερόμενα διδακτικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικοί εναλλάσσονται στις 

τάξεις ή οι μαθητές πηγαίνουν στα διάφορα εργαστήρια. Η ευθύνη του κάθε 

εκπαιδευτικού αρχίζει από τη χρονική στιγμή που ξεκινάει η διδακτική ώρα και 

τελειώνει με την «παράδοση» του τμήματος στον εκπαιδευτικό της επόμενης 

ώρας ή στους εφημερεύοντες, για την ώρα των διαλλειμάτων. Η ευθύνη της 

μετάβασης των μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας στα εργαστήρια ανήκει 

στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά ή στον εκπαιδευτικό της 

προηγούμενης ώρας, εάν έχει συμφωνηθεί έτσι. 

Για κάθε διδακτική ώρα η παρουσία - φοίτηση των μαθητών ελέγχεται από 

τον εκάστοτε εκπαιδευτικό της τάξης, αποτυπώνεται στο Φύλο Ημερήσιου 

Σχολικού Ελέγχου και καταχωρείται στο Myschool. Σε περίπτωση 

αδικαιολόγητων απουσιών μαθητών, ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 

201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998. 

Το περιεχόμενο του καθαρά διδακτικού έργου ανήκει στην ευθύνη του κάθε 

εκπαιδευτικού χωριστά και δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας. 

4.2.4 Καθημερινές δραστηριότητες των εκπαιδευτικών του σχολείου 
 
Το σχολείο είναι ένας «ζωντανός οργανισμός». Οι εκπαιδευτικοί, σε 

συνεργασία με τους μαθητές τους, προγραμματίζουν διάφορες δράσεις, 

επισκέψεις, δραστηριότητες κ.λπ. Γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των 

μαθητών τους, βλέποντας τις «κλίσεις» τους, ενεργοποιώντας σκέψεις και 

ανησυχίες που εκφράζονται από αυτούς, προσπαθούν να κάνουν τη διδακτική 

πράξη όσο γίνεται πιο ελκυστική. Μέλημά τους είναι να ανιχνεύσουν στον κάθε 

μαθητή το ξεχωριστό του ενδιαφέρον, να εντοπίσουν τις ιδιαίτερες επιθυμίες του 

και συνδυάζοντας όλα αυτά να δώσουν σε ολόκληρη την τάξη τη δυνατότητα να 
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ξεφύγει από την «καθημερινότητα» έτσι, ώστε το σχολείο να βρίσκεται μόνιμα 

στο κέντρο του ενδιαφέροντος του μαθητή. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

μια σειρά από δραστηριότητες που συνήθως προγραμματίζονται (ή τουλάχιστον 

πρέπει να προγραμματίζονται) και υλοποιούνται στο Δημοτικό Σχολείο: 

1. Project τα οποία εντάσσονται στον σχεδιασμό υλοποίησης καινοτόμων 

προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, 

Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας, καθώς και διαφόρων 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

2. Επισκέψεις εκπαιδευτικού περιεχομένου, που συνδέονται με όλα τα 

παραπάνω (λίμνες, ποτάμια, πάρκα, μουσεία, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, 

υγειονομικοί σταθμοί, ξένες πρεσβείες κ.λπ.). 

3. Εκδηλώσεις με αφορμή τις «Παγκόσμιες Ημέρες» ή επίκαιρα θέματα όπως 

ζητήματα διατροφής, προστασίας του περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, αξίας 

των γραμμάτων και του πολιτισμού, ανάδειξης των αξιών της δημοκρατίας, 

καταδίκης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας κ.λπ.  

4. Εκδηλώσεις με βάση τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των μαθητών, όπως η 

μουσική, το θέατρο, η ζωγραφική, η γλυπτική κ.λπ. 

5. Δράσεις που αφορούν την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

τόπου στον οποίο βρίσκεται το κάθε σχολείο, με στόχο τη σύνδεση του 

σχολείου με την κοινωνία, όπως η ιστορία, ο πολιτισμός, οι παραδόσεις, 

αλλά και τα τοπικά προϊόντα ή οι ιδιαίτερες ενασχολήσεις των κατοίκων 

(π.χ. η αργυροτεχνία στα Ιωάννινα). 

6. Επισκέψεις - εκδρομές σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που 

αφορούν συνολικά τον ελληνικό πολιτισμό (π.χ. Ακρόπολη, Επίδαυρος, 

Δωδώνη, Δελφοί κ.λπ.), αλλά και τοπικού ενδιαφέροντος (π.χ. Οινιάδες, 

Πλευρώνα, Καλυδώνα, Αρχαίο Θέρμο κ.λπ. στην Αιτωλοακαρνανία). 

7. Χρήση των σύγχρονων δυνατοτήτων επικοινωνίας, όπως οι τηλεδιασκέψεις, 

για επικοινωνία με μαθητές άλλων περιοχών ή και χωρών, καθώς και 

κάποιων ανθρώπων, όπως διακεκριμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες, 

άνθρωποι των γραμμάτων κ.λπ. 

8. Συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, καθώς και παρακολούθηση αθλητικών 

γεγονότων, όπως αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, στίβου κ.λπ. 

Όλα τα παραπάνω, καθώς και πολλά ακόμη που θα μπορούσαν να 

αναφερθούν, αποτελούν προσπάθειες για την ενημέρωση των μαθητών, 
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εναύσματα για τη δραστηριοποίησή τους σε τομείς που πιθανόν δεν τους ήταν 

γνωστοί, γνωριμία με χώρους που δεν άπτονται του στενού κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος, γνώση της κοινωνίας που είναι δίπλα τους και δεν την έχουν 

αντιληφθεί. 

Στόχος αυτής της εργασίας δεν είναι να ωραιοποιήσει καταστάσεις, αλλά να 

περιγράψει αυτά που πραγματικά συμβαίνουν στο Δημοτικό Σχολείο. Είναι 

σίγουρο πως κάποιοι εκπαιδευτικοί αρκούνται στο τυπικό μέρος της εργασίας 

τους, δηλαδή στη παρουσία τους στις αίθουσες διδασκαλίας και απλά στην 

ολοκλήρωση της παρουσίασης-διδασκαλίας της προβλεπόμενης ύλης, όπως αυτή 

περιέχεται στα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία. Προσωπική μας άποψη όμως είναι 

πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Έλληνες Εκπαιδευτικοί, αν και έχουν 

στη διάθεσή τους ελάχιστα μέσα, προσπαθούν για το καλύτερο. Ξεπερνώντας 

άγονες «δημοσιοϋπαλληλικές» λογικές, δεν φείδονται χρόνου και κόπου για το 

καλώς εννοούμενο συμφέρον των μαθητών τους. Καθημερινά όλοι εμείς που 

εργαζόμαστε στα σχολεία συναντάμε συναδέλφους που προσπαθούν για το 

«περισσότερο» και το «καλύτερο». Ψάχνουν να βρουν εποπτικό υλικό, 

εξειδικεύουν εργασίες κατανόησης για μαθητές με συγκεκριμένα μαθησιακά 

προβλήματα, συνεργάζονται με ειδικούς και σχεδιάζουν τρόπους παρέμβασης για 

μαθητές με ειδικά προβλήματα κ.λπ. Φυσικά θα ήταν μεγάλη η παράλειψη να μην 

αναφερθούμε και στους εκπαιδευτικούς που δεν περιορίζονται από διδακτικό και 

υπηρεσιακό ωράριο, ώστε να προσφέρουν «κάτι παραπάνω» στους μαθητές τους. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε εκπαιδευτικούς Μουσικής ή Θεατρικής 

Αγωγής που προετοιμάζουν εκδηλώσεις, μαζί με τους μαθητές, σε απογευματινό 

χρόνο, Φυσικής Αγωγής που συνοδεύουν μαθητές τους σε αθλητικούς αγώνες το 

σαββατοκύριακο ή τους δασκάλους-εκπαιδευτικούς π.χ. του Μεσολογγίου που 

συνοδεύουν τους μαθητές τους στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους 

ηρωικούς «Εξοδίτες», που γίνονται το βράδυ του Σαββάτου του Λαζάρου και το 

πρωί της Κυριακής των Βαΐων, δηλαδή εντός των διακοπών του Πάσχα. 

4.2.5 Διοικητικές δραστηριότητες του Δημοτικού Σχολείου  
 
Ήδη έχει γίνει αναφορά στον προγραμματισμό των πρώτων ημερών του 

Σεπτεμβρίου. Μετά τον Αγιασμό και την ουσιαστική έναρξη που παραγωγικού 

χρόνου για τους μαθητές, ο καθένας που εμπλέκεται με τη λειτουργία του 

Δημοτικού Σχολείου, αναλαμβάνει το δικό του έργο.  
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Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται, κατά βάση, με το διδακτικό τους έργο, ενώ 

σπάνια οι Διευθυντές τους αναθέτουν διοικητικό έργο, σεβόμενοι τον φόρτο 

εργασίας που αντιμετωπίζουν στη σχολική τάξη. Εξαίρεση αποτελεί κάποιες 

φορές η σύνταξη (τυπικών) πρακτικών που αφορούν διδακτικές επισκέψεις ή 

δραστηριότητες τμημάτων, που συντάσσονται από τους υπευθύνους των 

τμημάτων σε συνεργασία με τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή. Τα πρακτικά 

αυτά χαρακτηρίστηκαν ως «τυπικά» καθώς, στην πραγματικότητα, τις 

περισσότερες φορές δεν συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων αλλά τα μέλη του 

απλά υπογράφουν τα σχετικά κείμενα. Πρόκειται για πράξεις οι οποίες εγκρίνουν 

κάποια διδακτική επίσκεψη, τους συνοδούς αυτής, τον χρόνο που θα γίνει κ.λπ. το 

οποίο κοινοποιείται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον αρμόδιο Σχολικό 

Σύμβουλο, με σκοπό να τους ενημερώσει για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Αντί όλης αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να συντάσσεται ένα ενημερωτικό 

έγγραφο του Διευθυντή του σχολείου προς τους παραπάνω με όλα τα 

προβλεπόμενα στοιχεία. 

Επιπλέον αυτών, στο «διοικητικό έργο» των εκπαιδευτικών θα μπορούσαμε 

να εντάξουμε και την κατάθεση βαθμολογίας κάθε τριμήνου. 

Ουσιαστικά, το διοικητικό έργο του σχολείου υλοποιείται από τον 

Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή, όπου υπάρχει. Με δεδομένο ότι τα Δημοτικά 

Σχολεία δεν υποστηρίζονται από διοικητικούς υπαλλήλους, ο Διευθυντής και ο 

Υποδιευθυντής του σχολείου είναι αυτοί που διεκπεραιώνουν σχεδόν το σύνολο 

της διοικητικής εργασίας του σχολείου.  

Από το πλήθος των δραστηριοτήτων που προβλέπονται για τον Διευθυντή, 

οι παρακάτω αποτελούν τις κυριότερες που επαναλαμβάνονται σχεδόν 

καθημερινά. Έτσι ο Διευθυντής: 

 Ενημερώνεται για την ηλεκτρονική αλληλογραφία του σχολείου και 

απαντάει στα σχετικά μηνύματα. 

 Συντάσσει, πρωτοκολλεί, δακτυλογραφεί, αποστέλλει και αρχειοθετεί 

έγγραφα, πίνακες, στατιστικά, κάθε μορφής επιστολές κ.λπ. 

 Καταχωρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία στα προβλεπόμενα υπηρεσιακά 

βιβλία. 

 Ενημερώνει τα ψηφιακά συστήματα, όπως το Myschool, που αφορά τη 

λειτουργία του σχολείου, το πρόγραμμα διαχείρισης του ταμείου της 
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σχολικής κοινότητας, τις επιμέρους βάσεις δεδομένων που Πανελλήνιου 

Σχολικού Δικτύου (π.χ. παραγγελίες διδακτικών βιβλίων) κ.λπ. 

 Επικοινωνεί τηλεφωνικά και, όταν είναι απαραίτητο, αλληλογραφεί με τους 

ΟΤΑ, τη σχολική επιτροπή, τη διεύθυνση εκπαίδευσης, την περιφερειακή 

διεύθυνση εκπαίδευσης, τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων κ.λπ. 

 Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς καθημερινά με ανακοινώσεις στον 

σχετικό πίνακα, με έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων, 

με ηλεκτρονική αλληλογραφία κ.λπ. για θέματα που τους αφορούν, για νέες 

εγκυκλίους, καθώς και για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. 

  Παραμένει στο σχολείο σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του και 

εποπτεύει το σύνολο των δραστηριοτήτων (παιδαγωγικών, διδακτικών και 

διοικητικών) αυτού. 

 Φροντίζει για την αποκατάσταση των ζημιών, απευθυνόμενος στις τεχνικές 

υπηρεσίες των οικείων ΟΤΑ ή αναθέτοντας το συγκεκριμένο έργο σε 

ιδιώτες. Στη σημείο αυτό πρέπει να σχολιάσουμε πως η εμπειρία δείχνει ότι 

οι ανταπόκριση των ΟΤΑ δεν είναι η ταχύτερη και, επειδή οι επιχορηγήσεις 

δεν είναι ποτέ επαρκείς, σε πολλές περιπτώσεις οι Διευθυντές γίνονται οι 

ίδιοι «τεχνίτες επισκευών». 

 Επισκέπτεται τα τμήματα, ώστε να δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους, τις επιθυμίες τους και τα προβλήματά τους 

στον ίδιο, τονίζοντας με τον τρόπο αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του 

σχολείου γι’ αυτούς. 

 Κάνει συναντήσεις με το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου των γονέων 

για τρέχοντα θέματα, καθώς επίσης και με μεμονωμένους γονείς για θέματα 

που τους απασχολούν. 

 Επικοινωνεί με τα στελέχη της εκπαίδευσης (Διευθυντή Εκπαίδευσης και 

Σχολικούς Συμβούλους) για θέματα που απαιτείται σχετική ενημέρωση ή 

και συνεννόηση, καθώς και με Διευθυντές όμορων σχολικών μονάδων για 

ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. 

4.2.6 Εθνικές εορτές, σημαιοφόροι, παρελάσεις, εκδηλώσεις 
 
Τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου ο Σύλλογος των Διδασκόντων 

συνεδριάζει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 3.5.10, με την 

παρουσία των μαθητών που προβλέπονται στην παραπάνω ενότητα, ώστε να 
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επιλεγούν οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες των δύο περιόδων του σχολικού 

έτους. 

Δεν θα αναφερθούμε στη διαδικασία, καθώς περιγράφεται στην παραπάνω 

ενότητα με κάθε λεπτομέρεια, αλλά σε όσα θα πρέπει να προσεχθούν, πριν 

φτάσουμε σε αυτή. Η «προετοιμασία» αυτής της διαδικασίας, που δημιουργεί 

πολλά προβλήματα στα σχολεία, ξεκινάει από την Ε΄ τάξη και τους βαθμούς των 

μαθητών σε αυτή. Η καθολική επιθυμία των γονέων να χειροκροτήσουν τα παιδιά 

τους, καθώς παρελαύνουν στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων ή και των 

χωριών, κρατώντας τη σημαία ή όντας στη θέση του παραστάτη, δημιουργεί 

διενέξεις, που σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν σε αναφορές, ακόμη και σε 

ένορκες διοικητικές εξετάσεις (ΕΔΕ). 

Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, που διδάσκουν στην Ε΄ τάξη, πρέπει να δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στην απόδοση της βαθμολογίας των μαθητών τους. Με κάθε 

τρόπο πρέπει να είναι «δίκαιοι», ώστε να μην αμφισβητούνται. Γονείς και 

μαθητές πρέπει να είναι πεπεισμένοι ότι η αξιολογική κρίση των εκπαιδευτικών 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για τους ίδιους, καθώς και για τους 

συμμαθητές τους.  

Οι εκπαιδευτικοί της Ε΄ τάξης πολλές φορές αντιμετωπίζουν έντονη 

«έμμεση πίεση» από το περιβάλλον των μαθητών της τάξης τους. Η εμπειρία 

δείχνει ότι η μεγαλύτερη «πίεση» ασκείται από γονείς που δραστηριοποιούνται 

στο σύλλογο γονέων του σχολείου, γονείς με υψηλό κοινωνικό προφίλ, αλλά και 

εκπαιδευτικούς που τα παιδιά τους βρίσκονται στην τάξη αυτή. Επιπλέον εκείνο 

που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι στην Ε΄ τάξη κανένας 

εκπαιδευτικός δεν πρέπει να έχει μαθητή κάποιο παιδί του ή κοντινό συγγενικό 

του πρόσωπο, καθώς αυτό θα αποτελέσει σημείο έντονης αμφισβήτησης στο 

πρόσωπό του. 

Με αφορμή τις εθνικές εορτές της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου 

στα Δημοτικά Σχολεία οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις. Το πλαίσιο 

υλοποίησης αυτών των εκδηλώσεων, πλην των προσδιορισμένων (παρελάσεις, 

σημαιοστολισμός, ομιλίες, φωταγώγηση κτηρίων κ.λπ.) δεν είναι σαφώς 

προσδιορισμένο και έτσι δίνεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο να οργανώσει 

εκδηλώσεις σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό. 

Αν κάποιος ασχοληθεί με το περιεχόμενο αυτών των δραστηριοτήτων θα 

εντοπίσει τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα διάφορα σχολεία. Σε κάποιες 
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περιπτώσεις η απαγγελία ελάχιστων ποιημάτων, συνοδευόμενη από μια 

«τρίλεπτη» τυπική ομιλία εξαντλεί την «υποχρέωση» του σχολείου απέναντι στις 

υπηρεσιακές προβλέψεις. Βέβαια στον αντίποδα αυτής της πραγματικότητας, θα 

συναντήσουμε θεατρικά έργα, με κουστούμια, μουσική και σκηνική επένδυση, 

χορωδίες, μουσικά σύνολα, «επίσημους» προσκεκλημένους, τηλεοπτικά 

συνεργεία και οργανωμένους μπουφέδες. 

Τίθεται εύλογα το ερώτημα: Τι πρέπει να γίνεται σ’ αυτές τις εκδηλώσεις; Η 

απάντηση δεν είναι εύκολη. Εκτιμούμε πως η πρώτη περίπτωση απαξιώνει την 

κάθε εθνική επέτειο και εκθέτει το σχολείο σε (δικαιολογημένη) σκληρή 

αρνητική κριτική. Στην άλλη περίπτωση η κατάσταση φεύγει από τα όρια της 

σχολικής εορτής και γίνεται «κοσμικό γεγονός», από το οποίο κάποιος ή κάποιοι 

προσβλέπουν σε προσωπική προβολή. Και τα δύο πρέπει να αποφεύγονται. Το 

σωστό βρίσκεται περίπου στη μέση. Το σχολείο οφείλει να σέβεται τον εαυτό του 

και να διδάσκει αξίες. Η τιμή στην ιστορία του τόπου και σε αυτούς που την 

έγραψαν με το αίμα τους, διδάσκεται μέσα από τις προβλεπόμενες εκδηλώσεις 

των εθνικών εορτών. Έτσι δεν μπορεί να είναι ούτε απαξιωμένες, ούτε 

εκδηλώσεις (αποκλειστικά) κοινωνικής προβολής. 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα θα θέλαμε να αναφερθούμε και στις 

παρελάσεις. Δεν θα ασχοληθούμε με την αναγκαιότητα πραγματοποίησής τους, 

αλλά με τις επιπτώσεις που έχει η προετοιμασία τους στη λειτουργία του 

σχολείου. Είναι γεγονός πως η προετοιμασία των τμημάτων για την παρέλαση, 

που διαρκεί δύο έως τρεις εβδομάδες, αποδιοργανώνει τη λειτουργία του 

σχολείου. Οι μαθητές που συμμετέχουν υποχρεούνται να βρίσκονται στο 

προαύλιο του σχολείου για πολλές ώρες. Οι εκπαιδευτικοί και κυρίως αυτοί της 

Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής κάνουν τεράστια προσπάθεια για τον 

«συγχρονισμό» των τμημάτων. Έτσι η κατάσταση που δημιουργείται τις ημέρες 

αυτές είναι πολύ δύσκολη καθώς, μουσική ακούγεται στα μεγάφωνα, τύμπανα 

δίνουν ρυθμό, σφυρίχτρες λειτουργούν ασταμάτητα, με αποτέλεσμα να 

παρεμποδίζεται η λειτουργία των τμημάτων που δεν συμμετέχουν στην 

παρέλαση. 

4.2.7 Διδακτικές επισκέψεις και εκδρομές 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 201/1998, όπως φαίνεται και στην 

ενότητα 3.5.8, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης έως και εννέα (9) 
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διδακτικών επισκέψεων τον χρόνο, από τις οποίες η μία (1), μπορεί να είναι 

ολοήμερη.  

Η δέσμευση του ΠΔ 201/1998, να συμμετέχουν σε αυτές τα 3/4 των 

μαθητών της τάξης (και όχι του τμήματος), καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι 

επισκέψεις πρέπει να σχεδιάζονται σε επίπεδο τάξης (και όχι τμήματος), σε 

πολλές περιπτώσεις αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς 

εμφανίζονται περιπτώσεις αδυναμίας συνεννόησης. Από την εμπειρία μας 

μπορούμε να αναφέρουμε πολλές περιπτώσεις, όπου ο Διευθυντής του σχολείου ή 

ο Σύλλογος Διδασκόντων προσπαθεί να επιλύσει ζητήματα «κακής» συνεργασίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι τμημάτων, οι οποίοι δεν συμφωνούν 

για τον τόπο που θα γίνει η επίσκεψη, τον χρόνο, τα μέσα κ.λπ. Παρατηρούνται 

μάλιστα και περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνοι σε κάποιο τμήμα 

(κυρίως άνδρες και με αρκετά χρόνια υπηρεσίας), οι οποίοι δηλώνουν άρνηση 

στην υλοποίηση μετακινήσεων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η υλοποίηση 

και για το άλλο τμήμα.  

Η συγκεκριμένη δέσμευση πιστεύουμε πως πρέπει να αρθεί, καθώς πολλοί 

εκπαιδευτικοί αποδεσμευόμενοι από τον παραπάνω περιορισμό θα μπορέσουν να 

υλοποιήσουν τον σχεδιασμό τους, προς όφελος των μαθητών. 

Είναι γεγονός πως οι σχολικές εκδρομές είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχουν σχέση και με τη μάθηση και με την ψυχαγωγία 

των μαθητών. Με τη μάθηση, γιατί προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 

επισκεφτούν και να γνωρίσουν μέρη με μορφωτική αξία, και με την ψυχαγωγία, 

γιατί τους δίνουν την ευκαιρία να ξεφύγουν, έστω για λίγο, από τις απαιτήσεις και 

την ένταση του καθημερινού σχολικού προγράμματος και να έρθουν σε επαφή με 

τη φύση και με δημιουργήματα που προσφέρουν ευχαρίστηση.  

Οι σχολικές εκδρομές δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την 

ιδιαίτερη πατρίδα τους και τη χώρα τους, τη φύση και τον πολιτισμό της. Έτσι 

πρέπει να επιλέγονται μέρη της πατρίδας μας με φυσική ομορφιά, με πλούσια 

πολιτιστική κληρονομιά ή με σημαντικά σύγχρονα πολιτιστικά επιτεύγματα. 

Ακόμη οι σχολικές εκδρομές αποκτούν πραγματικά μορφωτικό και ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα, όταν οι μαθητές περιηγούνται αρχαιολογικούς χώρους και 

παραδοσιακούς οικισμούς, επισκέπτονται μουσεία και πινακοθήκες, γνωρίζουν 

από κοντά τα μνημεία και τον τόπο μέσα στον οποίο αυτά βρίσκονται και 

μαθαίνουν για τον πολιτισμό που αυτά εκφράζουν και τους ανθρώπους που τον 
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δημιούργησαν. Με την επίσκεψη και περιήγηση σε τέτοιους τόπους συνδυάζεται 

η ψυχαγωγία με τη γνώση, η χαλάρωση με την πνευματική καλλιέργεια, η 

διασκέδαση με την αισθητική απόλαυση και παράλληλα ενισχύεται η φιλοπατρία 

των μαθητών.  

 Εξίσου σημαντικό, από εκπαιδευτική άποψη, είναι να γνωρίσουν οι 

μαθητές και επιτεύγματα του σύγχρονου πολιτισμού μας, όπως είναι επιβλητικά 

έργα υποδομής που κοσμούν τη χώρα μας και διευκολύνουν τη ζωή μας ή 

παραγωγικές μονάδες από τις οποίες εξαρτάται η ευημερία της κοινωνίας μας. Η 

πραγματοποίηση τέτοιου είδους επισκέψεων δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να 

θαυμάσει τα απτά αποτελέσματα της εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης και να 

νιώσει υπερηφάνεια για τη δημιουργική δύναμη του ανθρώπου. Παράλληλα 

μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση και η 

εξειδίκευση για την οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο του πολιτισμού.  

 Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν όχι μόνο την επιλογή των αξιοθέατων που 

θα επισκεφτούν οι μαθητές, αλλά και την κατάλληλη οργάνωση και την 

προετοιμασία τους, ώστε η εκδρομή τους να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, 

δηλαδή μορφωτικό και ψυχαγωγικό όφελος. Αυτό σημαίνει ότι, για να οργανωθεί 

και να πραγματοποιηθεί μια καλή εκδρομή, χρειάζεται η πρωτοβουλία και η 

συμμετοχή των μαθητών σε οτιδήποτε αφορά στην επιτυχία της, όπως είναι η 

επιλογή του τόπου, η μετάβαση, η ξενάγηση και η ενημέρωσή τους.  

Ουσιαστικό θα είναι το αποτέλεσμα, όταν οι ίδιοι οι μαθητές γίνουν «οι 

ξεναγοί» των συμμαθητών τους, προετοιμάζοντας εργασίες για τα μέρη που θα 

επισκεφτούν, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους. 

4.2.8 Σχολικές αργίες, διακοπές και η παιδαγωγική τους αξία 
 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 4, όπως 

αναφέρεται και στην ενότητα 3.2.5, υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες του έτους 

όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά.  

Ένα θέμα που συχνά αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στις παιδαγωγικές 

συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων είναι το αν κατά τις σχολικές διακοπές 

τα παιδιά θα πρέπει να διαβάζουν ή να μείνουν μακριά από το σχολικό βιβλίο. Κι 

αυτό συμβαίνει, καθώς πέρα από την παιδαγωγική αξία της συζήτησης πάνω στο 

θέμα, συχνά οι Διευθυντές (κυρίως) των σχολείων δέχονται τηλεφωνήματα (τις 

περισσότερες φορές ανώνυμα), στα οποία ακούν τα παράπονα γονέων σε σχέση 
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με το πλήθος των φωτοτυπιών ή των εργασιών που είχαν τα παιδιά τους π.χ. για 

το τριήμερο της Αποκριάς και της Καθαρής Δευτέρας.  

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η περίοδος των διακοπών, που με τόση λαχτάρα 

περιμένουν οι μαθητές, πρέπει να συνδυάζεται με χαλάρωση, διασκέδαση, 

παιχνίδι και γενικά με τη διακοπή της καθημερινότητάς τους. Κι αυτό πρέπει να 

γίνεται, ώστε με τη λήξη των διακοπών οι μαθητές να επιστρέψουν με διάθεση 

και εσωτερικό κίνητρο τόσο στις σχολικές, όσο και στις υπόλοιπες 

δραστηριότητές τους. 

Η ανάθεση επιπλέον εργασίας για τις ημέρες των διακοπών, παραβιάζει τις 

παραπάνω αρχές, δε βοηθάει στη λειτουργία της μάθησης, αλλά γίνεται 

διεκπεραιωτικά και μόνο από τον μαθητή. Ένα τέτοιο πλαίσιο απαιτήσεων 

δημιουργεί αρνητικό κλίμα στην οικογένεια, ενώ η πίεση και το άγχος στο παιδί 

θα επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα. 

Φυσικά, στις διακοπές πολλών ημερών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι) 

ο μαθητής μπορεί να διατηρήσει τη σχέση του με το βιβλίο, όχι όμως το σχολικό, 

που είναι προορισμένο για τη μαθησιακή λειτουργία, αλλά με το εξωσχολικό, που 

έχει κυρίως ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Το εξωσχολικό βιβλίο γίνεται λιγότερο 

«απειλητικό» για την πλειοψηφία των μαθητών, όταν το αντιλαμβάνονται ως 

προσωπική τους επιλογή κι όχι ως άλλη μία σχολική υποχρέωση. Θα βοηθήσει 

τον μαθητή να αισθανθεί πνευματικά παραγωγικός, θα τον ξεκουράσει, θα 

αναπτύξει την φαντασία του, θα μορφωθεί, θα ψυχαγωγηθεί. 

Ως εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις μαθητών όλων των ηλικιών οι οποίοι 

παρουσιάζουν αδυναμίες σε ορισμένα μαθήματα, κατά την διάρκεια των 

διακοπών οι «παρεμβάσεις» είναι σημαντικές και θα πρέπει να γίνονται 

στοχευμένα, σε συγκεκριμένα αντικείμενα, πάντα με την καθοδήγηση του 

δασκάλου κι αυτό με μεγάλη ενθάρρυνση και κατανόηση. 

4.2.9 Ιδιαίτερες ημέρες του διδακτικού έτους 
 
Η συγκεκριμένη ενότητα εντάσσεται στην παρούσα εργασία καθώς κάποιες 

ημέρες του διδακτικού έτους χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Πρόκειται για κάποιες 

ημέρες στις οποίες «συνηθίζεται» (ή τουλάχιστον τίθεται ως θέμα) να μην 

ακολουθείται το προγραμματισμένο ωράριο του σχολείου και οι μαθητές να 

αποχωρούν πριν την κανονική λήξη αυτού. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε:  

1. Στην 23η Δεκεμβρίου. 

2. Στην Τσικνοπέμπτη. 
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3. Στην Παρασκευή πριν από το τριήμερο της Αποκριάς και της Καθαρής 

Δευτέρας. 

4. Στην Παρασκευή πριν από τις διακοπές του Πάσχα. 

5. Στις ημέρες που δίνονται οι βαθμοί του Α΄ και Β΄ τριμήνου. 

6. Στις ημέρες εκδρομών. 

7. Στην 15η Ιουνίου (τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους). 

Κάποια σχολεία αυτές τις ημέρες συνηθίζουν να αφήνουν τα παιδιά να 

φύγουν πριν από τη λήξη του προγραμματισμένου ωραρίου. Συγκεκριμένα την 

23η Δεκεμβρίου και την Παρασκευή πριν το Πάσχα γίνονται γιορτές αφιερωμένες 

στα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Την Τσικνοπέμπτη και την Παρασκευή της 

Αποκριάς οι μαθητές ζητούν να έρχονται στο σχολείο ντυμένοι με αποκριάτικες 

στολές και να διοργανώνονται μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις (πάρτι). Στις 

ημέρες που δίνονται οι βαθμοί των τριμήνων, οι γονείς καλούνται στο σχολείο 

περίπου στις 11.45 και φεύγοντας παίρνουν τα παιδιά μαζί τους. Τις ημέρες των 

εκδρομών με την επιστροφή στο σχολείο ακολουθεί και η αποχώρηση των 

μαθητών ανεξαρτήτως ώρας. Τέλος για την 15η Ιουνίου καμιά διαταγή δεν 

αναφέρει την ακριβή ώρα που οι γονείς των μαθητών παίρνουν τους τίτλους. 

Κάθε χρόνο η διατύπωση είναι η ίδια, όπως και στην ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 

Φ.6/ΦΜ/66938/Δ1/24-4-2017 παρ. ΣΤ΄: «Για το σχολικό έτος 2016-2017 η 

διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Πέμπτη 15-6-2017, ημέρα κατά την οποία 

θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των 

μαθητών της ΣΤ΄ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια». Είναι 

χαρακτηριστική η περίπτωση γονέα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, ο 

οποίος την 15η Ιουνίου 2016 προσήλθε στο σχολείο στις 13.50, για να πάρει τον 

τίτλο του παιδιού του και φυσικά το ίδιο το παιδί του. Ο μαθητής βρίσκονταν 

μόνος του στο σχολείο από τις 09.30, καθώς όλοι οι άλλοι γονείς είχαν προσέλθει 

μέχρι εκείνη την ώρα και είχαν αποχωρήσει με τους τίτλους και τα παιδιά τους, 

επιτηρούμενος από τον δάσκαλο της τάξης και τον Διευθυντή του σχολείου. 

Φυσικά δεν θέλουμε να σχολιάσουμε την ψυχολογική του κατάσταση.  

Οι παραπάνω ημέρες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς καμιά 

«νομιμοποίηση» δεν υπάρχει για την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Όλοι οι 

Σύλλογοι Διδασκόντων ή οι εκπαιδευτικοί των τάξεων έχουν το δικαίωμα να 

προγραμματίσουν όποια δραστηριότητα θέλουν, που να εντάσσεται στο πλαίσιο 
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της μαθησιακής διαδικασίας, καλύπτοντας όμως το σύνολο του ωραρίου, όπως 

είναι προγραμματισμένο από το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. 

4.2.10 Η παρουσία των στελεχών εκπαίδευσης στο σχολείο 
 

Η παρουσία των στελεχών της εκπαίδευσης στο σχολείο δεν είναι πολύ 

συχνή. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, όντας ο μόνος προϊστάμενος του νομού και 

με δεδομένο ότι οι ημέρες για την μετακίνησή του εκτός έδρας έχουν περικοπεί 

δραματικά, αδυνατεί να επισκεφτεί όλα τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς 

του. Συνήθως η επικοινωνία μαζί του γίνεται γραπτά ή τηλεφωνικά, καθώς επίσης 

και σε επίπεδο συναντήσεων στελεχών. 

Η επισκέψεις του Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής είναι ακόμη πιο 

σπάνιες, καθώς η περιφέρεια ευθύνης του εκτείνεται στα όρια της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και σε πολλές περιπτώσεις και στις δύο βαθμίδες. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και με τους Σχολικούς Συμβούλους των ειδικοτήτων.  

Ο Σχολικός Σύμβουλος γενικής αγωγής είναι συχνός επισκέπτης των 

σχολείων της έδρας του, κάτι που όμως δεν συμβαίνει και με τα απομακρυσμένα 

από την έδρα του σχολεία. Με δεδομένο ότι η περιοχή ευθύνης του περιορίζεται 

σε συγκεκριμένα σχολεία (για παράδειγμα ο νομός Αιτωλοακαρνανίας έχει έναν 

(1) Διευθυντή Εκπαίδευσης και εννέα (9) Σχολικούς Συμβούλους γενικής 

Αγωγής), υπάρχει η δυνατότητα συχνής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και με τον Διευθυντή για ζητήματα ευθύνης του. 

4.2.11 Η λήξη του διδακτικού έτους 
 

Η λήξη του διδακτικού έτους, για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, 

γίνεται την 15η Ιουνίου ή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, αν η παραπάνω 

ημερομηνία συμπίπτει με αργία. Την ημέρα αυτή, σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98, 

ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998, άρθρο 3, παρ. 1,2,3, εκδίδονται και αποστέλλονται οι 

τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, για την εγγραφή τους στα γυμνάσια 

και χορηγούνται οι τίτλοι προόδου των υπολοίπων μαθητών. 

Τις ημέρες που προηγούνται της 15ης Ιουνίου στο σχολείο επικρατεί έντονη 

κινητικότητα. Οι εκπαιδευτικοί, με δεδομένο ότι τα μαθήματα τελειώνουν, 

ολοκληρώνουν τις τελευταίες διδακτικές ενότητες ή κάνουν επαναλήψεις με 

στόχο την πλήρη εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές. Συγχρόνως 

ολοκληρώνουν τις πρόσθετες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει, όπως τα σχολικά 

καινοτόμα προγράμματα ή άλλα project για διάφορα θέματα. Παράλληλα 
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υποχρεούνται να καταθέσουν τις βαθμολογίες Γ΄ τριμήνου, ώστε να 

καταχωρηθούν στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου. Πριν την εφαρμογή του 

Myschool έπρεπε να συντάξουν και τους σχετικούς τίτλους, οι οποίοι 

υπογράφονται από τους ίδιους και τον Διευθυντή του σχολείου. Σήμερα γίνεται 

εκτύπωση των τίτλων από το ψηφιακό σύστημα και ακολουθούν οι υπογραφές 

και οι σφραγίδες. 

Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης, διδασκαλίας στο 

σπίτι και παράλληλης στήριξης) έχουν περισσότερες υποχρεώσεις καθώς πρέπει 

να κάνουν συγκεκριμένους απολογισμούς του έργου που έχει υλοποιηθεί στη 

διάρκεια του έτους και να καταθέσουν μια σειρά από έγγραφα, τα οποία 

εξειδικεύονται για τον κάθε μαθητή.  

Ο Διευθυντής, συνεπικουρούμενος από τον Υποδιευθυντή, έχει πλήθος 

εργασιών να υλοποιήσει. Έτσι: 

1. Δέχεται τις αιτήσεις για τις εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης του 

επόμενου σχολικού έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 

3.5.2. Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά ψυχοφθόρα για τον Διευθυντή, 

ιδιαίτερα στο σημείο της απόδειξης της διεύθυνσης κατοικίας της 

οικογένειας του μαθητή. Πολλές οικογένειες, ιδιαίτερα ανθρώπων που 

εργάζονται στην περιοχή του σχολείου, αλλά διαμένουν σε άλλη, με 

διάφορους τρόπους προσπαθούν να «αποδείξουν» ότι διαμένουν εντός της 

περιοχής του σχολείου, αν και αυτό δεν ισχύει. Έτσι υπάρχει μια μόνιμη 

«διαπραγμάτευση» μεταξύ γονέων και Διευθυντή, ο οποίος, σύμφωνα με τη 

σχετική εγκύκλιο, είναι ο αρμόδιος να αποφασίσει.  

2. Φροντίζει να υποβληθούν από τους γονείς των μαθητών της Δ΄ τάξης, που 

το επόμενο σχολικό έτος θα φοιτούν στην Ε΄ τάξη, υπεύθυνες δηλώσεις για 

την επιλογή Β΄ ξένης γλώσσας στην Ε΄ τάξη, ώστε να προγραμματιστεί η 

λειτουργία των σχετικών τμημάτων για την επόμενη σχολική χρονιά. 

3. Ζητά από τους γονείς των μαθητών της Γ΄ τάξης, που το επόμενο σχολικό 

έτος θα φοιτούν στην Δ΄ τάξη, να προσκομίσουν συμπληρωμένο το 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). 

4. Αφού συνεδριάσει ο Σύλλογος των Διδασκόντων με θέμα τις προαγωγές ή 

την επανάληψη τάξης των μαθητών, ο Διευθυντής παίρνει τις σχετικές 

βαθμολογίες από τους εκπαιδευτικούς, τις καταχωρεί στο Βιβλίο Μητρώου 

και Προόδου (ΒΜΠ), εξάγει τους μέσους όρους και κάνει την εγγραφή στην 
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επόμενη τάξη ή την επανεγγραφή στην ίδια, σε περίπτωση που ο μαθητής 

επαναλαμβάνει την τάξη. 

5. Καταχωρεί τα ίδια στοιχεία στο Myschool, προκειμένου να εκδώσει τους 

σχετικούς τίτλους. 

6. Συντάσσει και υποβάλει μια σειρά από έγγραφα, όπως τις δηλώσεις θερινής 

διαμονής του προσωπικού, πίνακα εγγραφέντων μαθητών, αντίγραφο ΒΜΠ 

αποφοιτούντων μαθητών, πίνακα κίνησης μαθητών, πίνακα 

προγραμματισμού τμήματος ένταξης για το επόμενο σχολικό έτος, πίνακα 

επιλογής Β΄ ξένης γλώσσας για το επόμενο σχολικό έτος για τις Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξεις, γενικό πίνακα προγραμματισμού σχολικού έτους και πίνακα 

προγραμματισμού τμημάτων ΖΕΠ και ΔΥΕΠ. 

7. Ελέγχει και υποβάλλει στον Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής τις ετήσιες 

εκθέσεις λειτουργίας του τμήματος ένταξης, της παράλληλης στήριξης και 

της διδασκαλίας στο σπίτι και αρχειοθετεί τον φάκελο (portfolio) του κάθε 

μαθητή, που έχει υποβληθεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του ανάλογου 

προγράμματος. 

8. Την 15η Ιουνίου αποστέλλει στο αρμόδιο γυμνάσιο τα απολυτήρια των 

μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, συνοδευόμενα από σχετικό πίνακα και βεβαίωση 

επιλογής Β΄ ξένης γλώσσας. 

9. Συντάσσει και αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα του αφορούν τον θεσμό 

της Παράλληλης Στήριξης μαθητών του σχολείου για το επόμενο σχολικό 

έτος. Τα συγκεκριμένα έντυπα δύναται να υποβληθούν μέχρι την 20η 

Οκτωβρίου. 

10. Ζητάει την υποβολή αιτήσεων για τη λειτουργία του Ολοήμερου 

Προγράμματος του σχολείου και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης. 

11. Αποστέλλει τα παραγόμενα έργα των μαθητών του σχολείου, μαζί με τα 

σχετικά έντυπα, στους υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

12. Συνεργάζεται με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τους αρμόδιους Σχολικούς 

Συμβούλους γενικής και ειδικής αγωγής για θέματα αρμοδιότητάς τους. 

13. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους του αρμόδιου ΟΤΑ για ζητήματα 

επισκευών ή κατασκευών του σχολείου, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα 

των θερινών διακοπών. 
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14. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για θέματα 

χρηματοδότησης του σχολείου. 

15. Καταχωρεί στο ψηφιακό σύστημα οικονομικής διαχείρισης της σχολικής 

επιτροπής τα σχετικά οικονομικά στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.) και 

σε περίπτωση που η σχολική επιτροπή δεν διαθέτει τέτοιο σύστημα, στο 

«άτυπο» βιβλίο ταμείου που υπάρχει για τον λόγο αυτό. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα γίνεται για λόγους καλής συνεργασίας με την οικονομική 

υπηρεσία της σχολικής επιτροπής, αν και οι σχετικές εγκύκλιοι προβλέπουν 

απλά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων και όχι την καταχώρηση από 

τους Διευθυντές.  

Το διάστημα από την 16η έως την 21η Ιουνίου είναι χρόνος που οι 

εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να βρίσκονται στο σχολείο. Τις ημέρες αυτές ο κάθε 

εκπαιδευτικός (αναφερόμαστε κυρίως στους δασκάλους-ΠΕ70) φροντίζει να 

τακτοποιήσει πιθανές διοικητικές εκκρεμότητες που αφορούν την τάξη του, αλλά 

και να τακτοποιήσει την αίθουσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούσε τη χρονιά που 

τελείωσε, καθώς την επόμενη σχολική χρονιά στην ίδια αίθουσα θα έρθουν άλλοι 

μαθητές και πιθανότατα άλλος εκπαιδευτικός. Το ίδιο ισχύει και με τους 

εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, οι οποίοι πρέπει να τακτοποιήσουν και να 

ασφαλίσουν τα εργαστήρια, το γυμναστήριο κ.λπ. καθώς τους καλοκαιρινούς 

μήνες πιθανότατα θα γίνουν επισκευές (ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρολογικά, 

υδραυλικά κ.λπ.), γενικός καθαρισμός και απολύμανση όλων των χώρων.  

Στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98, άρθρο 14, είναι δυνατό, με 

πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να 

πραγματοποιούνται συσκέψεις και σεμινάρια με εκπαιδευτικούς ενός ή 

περισσοτέρων σχολείων «για ανταλλαγή απόψεων και εξέταση θεμάτων που 

συνδέονται με τον προγραμματισμό και το συντελούμενο εκπαιδευτικό έργο. … Η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το εδάφιο στ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 1566/85».  

Ο Διευθυντής, πάντα με τη βοήθεια του Υποδιευθυντή, φροντίζει να 

ολοκληρωθούν οι διοικητικές εκκρεμότητες. Καταχωρεί στο ΒΜΠ, καθώς και 

στο Myschool τους εγγραφέντες και μετεγγραφέντες μαθητές, αποστέλλει τα 

σχετικά στατιστικά με ημερομηνία 21 Ιουνίου και γενικά ολοκληρώνει καθετί που 

πρέπει να τακτοποιηθεί μέχρι την 21η Ιουνίου. 
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Την 21η Ιουνίου, τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους, φεύγουν από το 

σχολείο οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, απολύονται οι αναπληρωτές και 

επανέρχονται στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί που είχαν αποσπαστεί σε άλλο και 

ανήκουν οργανικά σε αυτό, κάνοντας παράλληλα αναφορά ανάληψης υπηρεσίας. 

Πάντα την ημέρα αυτή συνεδριάζει ο Σύλλογος των Διδασκόντων ώστε να 

εκτιμήσει την γενική εικόνα του σχολείου, να ενημερωθεί για τους μαθητές που 

εγγράφηκαν στην Α΄ τάξη και γενικά να σχεδιάσει την έναρξη του επόμενου 

σχολικού έτους. Σε κάποιες περιπτώσεις, πολύ σπάνια, αν οι συνθήκες το 

επιτρέπουν μπορεί να προχωρήσει σε κατανομή τάξεων για το επόμενο σχολικό 

έτος. Αυτό εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευτικών ΠΕ70 που βρίσκονται 

και θα βρίσκονται στο σχολείο,.  

4.2.12 Οι καλοκαιρινοί μήνες 
 

Το διάστημα από την 22α Ιουνίου μέχρι και την 31η Αυγούστου το σχολείο 

παραμένει κλειστό. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν 

υποχρεούνται να έρθουν στο σχολείο καμία ημέρα.  

Αυτό δεν ισχύει και για τον Διευθυντή, ο οποίος, αν και δεν προβλέπεται σε 

καμία εγκύκλιο, αναγκάζεται να έρθει στο σχολείο αρκετές φορές, κυρίως για 

θέματα επισκευών και κατασκευών, αλλά και για πιθανά ζητήματα που 

ανακύπτουν από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (υπηρεσιακά 

στοιχεία, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ.).  
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΘΕΣΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Στις ενότητες που προηγήθηκαν έγινε εκτενής αναφορά στην οργάνωση και 

διοίκηση των Δημοτικών Σχολείων, δίνοντας έμφαση στις πολυθέσιες σχολικές 

μονάδες (τετραθέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία), που καλύπτουν και την 

πλειονότητα του μαθητικού δυναμικού της χώρας. Παρουσιάστηκε το βασικό 

νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας αυτών και προσεγγίστηκαν όλα εκείνα τα 

ζητήματα, τα οποία σε ετήσια βάση αποτελούν θέματα που απασχολούν την κάθε 

σχολική μονάδα. Ειδικά στο κεφάλαιο 4 περιγράφηκε και αναλύθηκε η 

λειτουργία ενός πολυθέσιου Δημοτικού Σχολείου, σε συνδυασμό με το θεωρητικό 

μέρος, σε ετήσια βάση. Παράλληλα εντοπίστηκαν και σχολιάστηκαν σημεία της 

καθημερινότητας, τα οποία απασχολούν ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς και τη 

διεύθυνση του κάθε σχολείου, ενώ προτάθηκαν σχετικές λύσεις. 

Στο κεφάλαιο 5, που ακολουθεί και είναι το τελευταίο αυτής της εργασίας, 

θα επιδιωχθεί να αξιολογηθεί, σε γενικούς άξονες, το πλαίσιο λειτουργίας αυτών 

των σχολείων, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και να προκύψει μια γόνιμη 

συζήτηση, με στόχο την ανατροφοδότηση, που αποτελεί και την πεμπτουσία της 

αξιολόγησης.  

5.1 Αξιολόγηση του κεντρικού συστήματος διοίκησης 
 
Μετά την Απελευθέρωση η διοίκηση του Ελληνικού Κράτους βρέθηκε να 

είναι εγκλωβισμένη στον έλεγχο μικρών πολιτικών ομάδων. Μεγάλες κοινωνικές 

ομάδες, όπως οι εργάτες και οι αγρότες, πιθανότατα εξαιτίας της αργοπορημένης 

εκβιομηχάνισης, αλλά και του μόνιμου κινδύνου από τον εξωτερικό εχθρό, δεν 

μπόρεσαν να οργανωθούν και να παίξουν καθοριστικό πολιτικό ρόλο. Επίσης 

αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού πολιτικού 

συστήματος, αλλά και στην ανάπτυξη πολιτικής κουλτούρας, έπαιξε και η 

εγκαθίδρυση ισχυρού συστήματος πελατειακών σχέσεων. Αυτής της μορφής το 

πολιτικοκοινωνικό σύστημα, σε συνδυασμό με την καθυπόταξη των τοπικών 

πολιτικών ηγετών στην κεντρική εξουσία, οδήγησε το ελληνικό κράτος να 

διαμορφωθεί σε αυστηρά συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα, με 

πολύ αρνητικές συνέπειες (Μπουζάκης, Σ., 1994). Αξιοσημείωτη είναι η άποψη 
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ότι «το τέρας της γραφειοκρατίας που κοστίζει στους Έλληνες πολίτες 15 δις ευρώ 

ετησίως και συρρικνώνει κατά 7% το ΑΕΠ, καταβροχθίζει όποιο όφελος προκύπτει 

με υπερπροσπάθεια στο άγονο περιβάλλον της λιτότητας. Αν δεν καταπολεμηθεί 

αυτό, τίποτα δεν θα προχωρήσει.» (Καραϊσκάκη, Τ., 2012). 

Επιπτώσεις αυτού του γεγονότος συναντάμε και στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, ως βασικό μηχανισμό του κράτους. Έτσι αυτό είναι γραφειοκρατικό, 

συγκεντρωτικό και ιεραρχικά δομημένο, ώστε να χρησιμοποιείται για την 

προώθηση των εκάστοτε ευνοϊκών πολιτικών (Μπουζάκης, Σ., 1994). 

Ήδη, στην ενότητα 2.4 αυτής της εργασίας έχει γίνει εκτενής αναφορά στο 

«ελληνικό μοντέλο διοίκησης της εκπαίδευσης» και στα χαρακτηριστικά του. 

Εκείνο όμως που πρέπει αρχικά να επισημανθεί είναι ότι το συγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης της χώρας «δημιουργεί ένα κλειστό 

σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο δεν παρουσιάζει την απαραίτητη ευελιξία στην 

αλλαγή και την καινοτομία» (OECD, 1997, pp. 191-192, όπ. αναφ. στο Σαΐτη, Α. 

& Σαΐτης, Χ., 2012, σ. 249). 

Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία για την οργάνωση και 

λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι η χάραξη 

και η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής βασίζεται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, 

καθώς εκείνο που παρατηρείται είναι το γεγονός ότι οι εκάστοτε υπουργοί 

Παιδείας προσπαθούν να συνδέουν το όνομά τους με μια εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, πάντοτε πρόχειρα σχεδιασμένη (Υφαντή, Α., 2004). Ενδεικτικές 

είναι οι περιπτώσεις των νομοθετημάτων για τις επιλογές στελεχών της 

εκπαίδευσης, που πάντοτε είναι μόνο «μιας χρήσης» (N. 3467/2006/ΦΕΚ 128, 

τ.Α΄/21-6-2006, Ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-5-2010, Ν. 4327/2015/ΦΕΚ 50, 

τ.Α΄/14-5-2015). 

Είναι παρατηρημένο ότι γενικό γνώρισμα των ελληνικών κυβερνήσεων 

αποτελεί, κάθε φορά που επιχειρούν να δώσουν έμφαση στην ανάπτυξη της 

χώρας, να ξεκινούν μέσω εξαγγελιών για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος. Φυσικά, «είναι γενικά παραδεκτό, ότι, χωρίς υψηλού επιπέδου 

παιδεία, δεν μπορεί να διασφαλιστεί σε μια χώρα η μακροπρόθεσμη οικονομική 

ανάπτυξη, υπό το σημερινό ανταγωνιστικό καθεστώς της παγκοσμιοποίησης. Η 

πράξη, ωστόσο, έδειξε, ότι οι συνεχείς και χωρίς στρατηγικό προγραμματισμό 

εκπαιδευτικές αλλαγές οδήγησαν το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε τέλμα, δηλαδή, το 
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διατηρούν παραδοσιακό, συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και έτσι 

αναποτελεσματικό» (Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ., 2012, σ. 247). 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, λοιπόν, χαρακτηρίζεται από 

συγκεντρωτική δομή, ενιαίο σχεδιασμό και έλεγχο, µε τη συντριπτική πλειοψηφία 

των αρμοδιοτήτων και των αποφάσεων να αποτελούν ευθύνη της κεντρικής 

εξουσίας. Καθοριστικό όργανο άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί το 

Υπουργείο Παιδείας, το οποίο, μέσα από το νομοθετικό του έργο, ρυθμίζει όλα τα 

θέματα της εκπαίδευσης. Τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί 

ασκούν το έργο τους εντός προκαθορισμένου πλαισίου με τα σημαντικά ζητήματα 

να ρυθμίζονται σε κεντρικό επίπεδο. Ειδικά τα στελέχη της εκπαίδευσης 

περιορίζονται σε ετήσια, επαναλαμβανόμενη, με προκαθορισμένο τρόπο σειρά 

δραστηριοτήτων, κυρίως γραφειοκρατικού και διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, µε 

αποτέλεσμα ο ρόλος τους να αποκτά κατά βάση συντονιστικό και λιγότερο 

αποφασιστικό χαρακτήρα, χωρίς τη δυναμική της ανάπτυξης πρωτοβουλιών. Έτσι 

ο ρόλος τους εμπεριέχει μια βασική αντίφαση, καθώς στην κοινωνία όπου 

δραστηριοποιούνται θεωρούνται «ηγέτες», ενώ στην πραγματικότητα οφείλουν 

να λειτουργούν ως «εντεταλμένα όργανα» μιας ανώτερης αρχής (Φασούλης, Κ., 

2000, σ. 417). 

5.2 Αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των 

Δημοτικών Σχολείων 
 
Το σχολείο αποτελεί το βασικό κύτταρο κάθε οργανωμένης κοινωνίας και 

θεωρείται ο κύριος θεσμός κοινωνικοποίησης του ανθρώπου (Τσαούσης, Γ., 

1983). Στην πραγματικότητα είναι ένας κοινωνικός θεσμός με χαρακτηριστικά 

οργανισμού, «που φέρει έκδηλα τα αποτυπώματα της ιστορίας, της πολιτικής, της 

οικονομίας, του πολιτισμού, της επιστήμης, της τεχνολογίας και συνολικά όλα τα 

γνωρίσματα και τις ιδιαιτερότητες της κοινωνίας, της οποίας, άλλωστε, είναι 

δημιούργημα» (Κωνσταντίνου, Χ., 2015, σ. 114). 

Προκειμένου το σχολείο να υπάρξει ως οργανισμός, πρέπει να διαθέτει 

κατάλληλη δομή και οργάνωση. Ειδικά στη σημερινή εποχή που οι απαιτήσεις 

του σύγχρονου πολιτισμού συνεχώς αυξάνονται, το σχολείο θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να ανταποκριθεί σε όλες του τις υποχρεώσεις, δηλαδή στην 

παιδαγωγική, στην εκπαιδευτική και στη διοικητική (Σαΐτης, Χ., 2008, σσ. 15-

17). 
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Όμως τα Δημοτικά Σχολεία, ως υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, 

υποχρεούνται να ακολουθούν το ελληνικό μοντέλο διοίκησης, το οποίο με βάση 

όσα έχουν αναλυθεί στις προηγούμενες ενότητες είναι έντονα συγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό. Ουσιαστικά η κάθε σχολική μονάδα αποτελεί τον τελικό 

αποδέκτη των αποφάσεων της ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής και διαθέτει 

ελάχιστο βαθμό αυτονομίας στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων (Λαΐνας, Α., 

2000).  

Έτσι το ερώτημα που τίθεται άμεσα είναι το εξής: Το σχολείο, όπως είναι 

οργανωμένο, επιτελεί τον ρόλο του; Η απάντηση είναι σαφέστατη: «Από την 

κριτική θεώρηση της οργάνωσης και λειτουργίας του προκύπτει ότι το σχολείο έχει 

αποκλίνει από τον παιδαγωγικό του ρόλο και έχει μετατραπεί σ’ έναν θεσμό που 

είναι οργανωμένος και λειτουργεί με γνωρίσματα τυπικού οργανισμού παροχής 

υπηρεσιών» (Κωνσταντίνου, Χ., 2015, σ. 115). 

Η διαπίστωση, που είναι απόρροια βαθιάς μελέτης όλων αυτών που 

γίνονται στο σχολείο, δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Η προσωπική μας άποψη 

είναι πως σήμερα το σχολείο συμπιέζεται ανάμεσα σε ασφυκτικά πλαίσια που του 

έχουν τεθεί. Στο διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο του σχολείου συναντάμε μαθήματα 

με ατελείωτη ύλη, πολλές φορές μη χρήσιμη, στείρα απομνημόνευση η οποία 

ενισχύεται από το σύστημα των εξετάσεων, μεθόδους αξιολόγησης του μαθητή 

που η επιστημονική κοινότητα έχει αποδείξει ότι είναι ανεπαρκείς και σε πολλές 

περιπτώσεις απαράδεκτες. Παράλληλα, εντοπίζουμε προβληματισμένους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι ίσως και φοβισμένοι από την απειλή της 

«αξιολόγησης» που μέχρι και πριν από ένα χρόνο ήθελε να τους 

κατηγοριοποιήσει με βάση προαποφασισμένα ποσοστά, Διευθυντές που 

αισθάνονται ευάλωτοι από την κάθε υπηρεσιακή ενέργειά τους, καθώς πρόσφατα 

βίωσαν καταστάσεις «αυτοδίκαιης αργίας», με συνοπτικές διαδικασίες και πριν τη 

λήψη πειθαρχικών αποφάσεων. 

Όμως, ο στόχος αυτής της εργασίας δεν είναι απλά να καταγράψει τα 

«κακώς κείμενα». Όλα αυτά υπάρχουν και θα πρέπει να ξεπεραστούν. Το 

Ελληνικό Σχολείο του 21ου αιώνα πρέπει να αποκτήσει την πραγματική 

παιδαγωγική του αξία κι αυτό απαιτεί την προσπάθεια όλων.  

Με δεδομένο ότι το αντικείμενο αυτής της εργασίας αφορά κυρίως το θέμα 

της οργάνωσης και διοίκησης των Δημοτικών Σχολείων θα επικεντρώσουμε το 

ενδιαφέρον μας σε αυτόν τον τομέα. Γνωρίζοντας πως διάφορες έρευνες έχουν 
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δείξει ότι η φοίτηση και η πρόοδος των μαθητών στα αποτελεσματικά σχολεία 

επηρεάζεται σημαντικά από το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά λειτουργούν, 

δηλαδή απ’ τα χαρακτηριστικά που έχουν τα σχολεία αυτά στον τομέα της 

εκπαιδευτικής ηγεσίας, το οργανωτικό πλάνο ανάπτυξής τους, το βαθμό 

αυτονομίας που διαθέτουν, τη σταθερότητα και συνοχή του προσωπικού και την 

ανάπτυξη συμμετοχικού μοντέλου στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

(Purkey, S. & Smith, M., 1983), είναι σημαντικό ο τομέας της οργάνωσης και 

διοίκησης των σχολείων να προσεχθεί ιδιαίτερα. 

Όπως και στο Κεφάλαιο 2 έχει παρουσιαστεί, η διοίκηση είναι μια 

δραστηριότητα που ασκείται συστηματικά και περιλαμβάνει τις λειτουργίες του 

προγραμματισμού, της λήψης των αποφάσεων, της οργάνωσης, της διεύθυνσης 

και του ελέγχου. Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία συνεχής και συνάμα 

επαναλαμβανόμενη, η οποία στη φάση του ελέγχου αξιολογεί την πορεία της 

διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της, με στόχο τη διόρθωση, την 

τροποποίηση και τη βελτίωση της. 

Στις ενότητες που έχουν προηγηθεί, έχουν παρουσιαστεί τα χαρακτηριστικά 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο είναι συγκεντρωτικό με 

ενιαίο, κεντρικό σχεδιασμό, έλεγχο και µε την πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων και 

των αποφάσεων να αποτελούν ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Όμως η κάθε 

σχολική μονάδα έχει τα δικά της εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά που 

διαμορφώνουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του συγκεκριμένου σχολείου, στοιχείο 

που πρέπει να αξιοποιηθεί σε θετική κατεύθυνση. 

Είναι σαφές πως το κλίμα που επικρατεί σε κάθε σχολείο σχετίζεται άμεσα 

με τα άτομα που έχουν σχέση με αυτό, στοιχείο που δίνει τη δυνατότητα 

επηρεασμού των εκπαιδευτικών του αποτελεσμάτων. Προκειμένου να 

ξεπεραστούν οι δυσλειτουργίες που έχουν ήδη παρουσιαστεί, πρέπει να 

αξιοποιηθεί η δυνατότητα διαμόρφωσης θετικού σχολικού κλίματος, με στόχο την 

αποτελεσματικότητα της κάθε σχολικής μονάδας. Έτσι με βάση όσα έχουν 

παρουσιαστεί στις ενότητες που έχουν προηγηθεί, αλλά και τη σχετική 

βιβλιογραφία, μπορούμε να προτείνουμε τα παρακάτω:  

 Ο Διευθυντής του σχολείου, ξεπερνώντας υπηρεσιακές αγκυλώσεις, 

ανασφάλειες και φόβους, πάντα εντός των προβλεπόμενων θεσμικών ορίων, 

πρέπει να αναλάβει «ηγετικό» ρόλο σε ό,τι αφορά την οργάνωση και 
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διοίκηση του σχολείου, αλλά και τη διδασκαλία, αφήνοντας όμως ικανό 

βαθμό ελευθερίας στον κάθε εκπαιδευτικό.  

 Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων περιέχει σαφείς οδηγίες και 

δίκαιους κανονισμούς που εξασφαλίζουν αισθήματα ικανοποίησης από την 

υλοποίησή του. Εκείνο που απομένει είναι όλα αυτά να εφαρμοστούν με 

βάση τις σκέψεις που παραπάνω αναλύθηκαν.  

 Ο Διευθυντής, στο πλαίσιο των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται για 

τη λειτουργία του σχολείου (Σύλλογος Διδασκόντων, Σχολικό Συμβούλιο), 

αναπτύσσει συνεργατικές σχέσεις, καθορίζοντας από κοινού τους σκοπούς 

και τους στόχους του σχολείου.  

 Μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και του Διευθυντή κυριαρχεί 

πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση των 

προγραμμάτων της σχολικής μονάδας, αλλά και των διαπροσωπικών 

σχέσεων εκπαιδευτικών και Διευθυντών (Campo, C., 1993).  

 Η σχολική μονάδα αναπτύσσει πρωτοβουλίες με στόχο την αποδοχή του 

έργου της από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό υλοποιείται με τη 

συμμετοχή του σχολείου σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, που τη 

βοηθούν να προσεγγίσει την τοπική κοινωνία και συγχρόνως να γίνει 

περισσότερο αποδοτική (Edmonds, R., 1979). 

 Οι εμπλεκόμενοι με τη λειτουργία του σχολείου (κεντρική διοίκηση, 

Διευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση, 

κοινωνικοί φορείς) πρέπει να αναπτύξουν μόνιμο δίαυλο παραγωγικής 

επικοινωνίας με στόχο την αλληλοενημέρωση, αλλά και την επίτευξη 

λύσεων για τα ζητήματα του σχολείου (Hoy, W. K. & Miskel, C. G., 2001). 

Στη διαδικασία αυτή τον κεντρικό ρόλο έχει ο Διευθυντής του σχολείου, ο 

οποίος φροντίζει να επικοινωνεί με όλους τους παραπάνω, κάνοντας 

γνωστά θέματα που απασχολούν το σχολείο και επιδιώκοντας οι λύσεις να 

γίνουν αποδεκτές από όλους τους εμπλεκόμενους (Sergiovani, T. & Moore, 

J., 1989, Σαΐτης, Χ., 2005).  

 Γενικά το σχολείο πρέπει να αναπτύξει τη δική του κουλτούρα. «Η 

κουλτούρα συνίσταται από άμεσα φανερά και αφανή πρότυπα συμπεριφοράς 

που αποκτώνται και μεταδίδονται με κοινές νόρμες, αξίες, φιλοσοφίες, 

αντιλήψεις και παραδοχές που συλλειτουργούν στο σχηματισμό της» 

(Πασιαρδή, Γ., 2001). Αναφερόμενοι στην κουλτούρα του σχολείου δεν 
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εννοούμε μία και αναλλοίωτη κατάσταση. «Η σχολική κουλτούρα δεν είναι 

στατική … είναι δυνατόν να δεχτεί κάποιες αλλαγές αφού λειτουργεί σε μια 

συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία. Αναμφίβολα, το θέμα της κουλτούρας στον 

οργανισμό έγινε κέντρο ενδιαφέροντος στη μελέτη της οργανωτικής 

συμπεριφοράς αφού οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών έδειξαν ότι η 

κουλτούρα επηρεάζει άμεσα και συσσωρευτικά τη συμπεριφορά και την 

επίδοση των μελών του οργανισμού» (ό.π.).  

Καθοριστικοί παράγοντας στη βελτίωση και αλλαγή της κουλτούρας είναι 

οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και περισσότερο ο Διευθυντής, ο οποίος «ως 

ηγέτης της σχολικής μονάδας στα σχολεία του 21ου αιώνα, θα πρέπει να 

γνωρίζει την κουλτούρα της έτσι όπως εκδηλώνεται στα διάφορα επίπεδά της 

και να βρίσκεται σε εγρήγορση, παρακολουθώντας τις εσωτερικές και 

εξωτερικές επιδράσεις στη σχολική μονάδα» (ό.π.). 

5.3 Αξιολόγηση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών και των 

συλλόγων διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων 
 
Διανύουμε ήδη τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα με τα στοιχεία της 

ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης και του καταιγισμού των πληροφοριών να 

κυριαρχούν. Συγχρόνως τα χαρακτηριστικά της χώρας, όπως και των άλλων 

χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλάζουν καθημερινά κάτω από την 

έντονη πίεση των μεταναστευτικών ρευμάτων που τις διαπερνούν. Είναι φυσικό, 

μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και η εκπαίδευση να αλλάζει.  

Παραδοσιακά ο ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως και κάθε άλλος ρόλος που 

απονέμει η κοινωνία, διαμορφώνεται και συγκροτείται στο πλαίσιο αυτής της 

κοινωνίας, η οποία με τη σειρά της λειτουργεί και υπάρχει, επειδή συγκροτεί και 

κατανέμει κοινωνικούς ρόλους στα μέλη της, τα οποία και εκπαιδεύει γι’ αυτούς 

(Τσαρδάκης, Δ., 1992). 

Όμως, τα δεδομένα πλέον αλλάζουν καθημερινά και επιβάλλουν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να 

βρίσκονται σε διαρκή «εγρήγορση», ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή αφενός 

να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου μέσα στο οποίο καλούνται να 

δράσουν και αφετέρου να εντοπίσουν τις δυνατότητες και τα όρια του 

συστήματος στο οποίο εργάζονται. 

Είναι λοιπόν επιβεβλημένο οι εκπαιδευτικοί του σημερινού σχολείου να 

απαγκιστρωθούν από τις δεσμεύσεις του παρελθόντος. Ειδικά για όσους έχουν 
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περισσότερα από τριάντα (30) χρόνια που αποφοίτησαν από τις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες, η πρώτη διαπίστωση είναι ότι αυτά που τότε έμαθαν θέλουν 

επαναπροσέγγιση. Ακόμη η επίκληση της εμπειρίας των χρόνων υπηρεσίας, 

σίγουρα δεν αποτελεί την εξασφάλιση της επιτυχίας στο έργο τους. 

Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε αξιολογικά την παρουσία των 

εκπαιδευτικών στο σημερινό σχολείο θα κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις με τη 

μορφή προτάσεων. Έτσι: 

 Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της δια βίου 

μάθησης και να την κάνουν προσωπική υπόθεση. Είναι σημαντικό να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις της επιστημονικής εκπαιδευτικής έρευνας, να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

και συζητήσεις, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ευκαιρίες αναστοχασμού 

και συνεργασίας με συναδέλφους. 

 Σε επίπεδο σχολικής μονάδας πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό 

κοινών, με τους συναδέλφους τους, κατευθυντήριων γραμμών, δίνοντας 

έμφαση στη διδασκαλία και τη μάθηση με στόχο την επίτευξη καλύτερων 

επιδόσεων. 

 Όντας οι ίδιοι μέλη μιας ομάδας πρέπει να αποδέχονται την ανάληψη 

ευθυνών σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό τους έργο, αλλά και τις διοικητικές 

τους υποχρεώσεις. H συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με διάφορους 

τρόπους θα οδηγήσει στη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Παράλληλα 

αυτή η συμπεριφορά θα αποτελέσει παράδειγμα για τους μαθητές τους.  

 Η εκδήλωση σεβασμού και εμπιστοσύνης στα υπόλοιπα μέλη της σχολικής 

μονάδας δείχνει ότι υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση του έργου και της 

προσφοράς των συναδέλφων τους για το καλό του σχολείου τους. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα εντάξουμε και την τιμητική διάκριση αυτού που θα 

κάνει κάτι ξεχωριστό και οι υπόλοιποι θα το αναγνωρίσουν και θα το 

επαινέσουν.  

 H κεντρική αντίληψη που πρέπει να διέπει τη λειτουργία του σχολείου είναι 

η συνεργασία και η αμοιβαία στήριξη μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας, η οποία δεν περιορίζεται στο χώρο του σχολείου, αλλά 

εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους και σε μη εργάσιμο χώρο και χρόνο.  

 Ο πειραματισμός και οι καινούριες πρακτικές των εκπαιδευτικών 

χρειάζονται την ενθάρρυνση και τη στήριξη από μέρους των συναδέλφων 
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τους. Βασική αποδοχή της παιδαγωγικής επιστήμης είναι ότι η μελέτη και 

εφαρμογή καινούριων διδακτικών, παιδαγωγικών και διοικητικών 

προσεγγίσεων αποτελούν μέρος της προσπάθειας επαγγελματικής 

ανάπτυξης κάθε εκπαιδευτικού, η οποία πρέπει να συνδυαστεί με την 

παροχή ψυχολογικής στήριξης και ενθάρρυνσης, ειδικά στην πιθανότητα 

της αποτυχίας. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε κάθε σχολείο συγκροτούν το 

Σύλλογο των Διδασκόντων. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το υπάρχον 

θεσμικό πλαίσιο αποτελεί όργανο διοίκησης του σχολείου και βασικό παράγοντα 

στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων, στην πράξη δεν είναι 

όργανο από το οποίο θα ζητηθούν ευθύνες και θα αποδοθούν τυχόν παραλείψεις, 

καθώς την πιθανή ευθύνη φέρει ο Διευθυντής που προεδρεύει αυτού. Το γεγονός 

αυτό σε καμία περίπτωση δε μειώνει την ουσιαστική συνεισφορά του Συλλόγου 

των Διδασκόντων στη λειτουργία του σχολείου.  

Το σύστημα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου 

είναι ουσιαστική κατάκτηση του κλάδου. Αποτελεί προσπάθεια αναδιανομής της 

εξουσίας, που πάγια συνδέεται με τη θέση του Διευθυντή, σε ένα συλλογικό 

όργανο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις αποφάσεις που σχετίζονται με τα 

ιδιαίτερα προβλήματα του σχολείου. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων από το 

σύλλογο των διδασκόντων εμπλέκεται σε όλες τις λειτουργίες της διοίκησης, 

όπως έχουν παρουσιαστεί σε προηγούμενες ενότητες, ενώ η συμμετοχική 

διοίκηση εξασφαλίζει τη δημιουργική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, 

συμβάλλοντας στην αμοιβαία κατανόηση των στόχων του σχολείου (Bush, T., 

1995). 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων «ξεπερνά τη 

συμφωνία για κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα του 

σχολείου ως «δικά μας» κι όχι «δικά τους». Επίσης έχει πολλαπλή επίδραση στην 

εκπαιδευτική κοινότητα, διότι συμβάλλει τα μέγιστα στη συνολική αντιμετώπιση των 

εκπαιδευτικών προβλημάτων» (Κουσουλός, Α., Μπούνιας. Κ. & Καμπουρίδης, Γ., 

2004). 

Κοινή αντίληψη είναι πως στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο 

Σύλλογος Διδασκόντων λειτουργεί ικανοποιητικά, ειδικά σε ζητήματα που 

άπτονται καθημερινών προβλημάτων. «Ωστόσο, τα μέλη του διοικητικού αυτού 

οργάνου δεν φαίνεται να αναλαμβάνουν, σε ικανοποιητικό βαθμό, πρωτοβουλίες 
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για την οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και ούτε να αξιοποιούν όλες τις 

δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ σχολείου και φορέων της τοπικής κοινωνίας, 

ιδίως στα μικρά σχολεία (2/θέσια - 6/θεσια) των αγροτικών και ημιαστικών 

περιοχών της χώρας. Κι αυτό γιατί από τα ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι 

παράγοντες όπως ο περιορισμός σε αριθμό και σε χρονική διάρκεια των 

συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, ο τρόπος στελέχωσης των σχολικών 

μονάδων, η παντελής έλλειψη συστήματος κινήτρων των δασκάλων και η έλλειψη 

κατάλληλων κτηριακών εγκαταστάσεων και της απαραίτητης υλικοτεχνικής 

υποδομής περιορίζουν σημαντικά τις όποιες καλές διαθέσεις των εκπαιδευτικών» 

(Σαΐτης, Χ., 2008, σ. 69). 

5.4 Αξιολόγηση της διοίκησης των Δημοτικών Σχολείων 
 
Όπως εκτενώς στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκε, τα όργανα της 

διοίκησης στο Δημοτικό Σχολείο (Διευθυντής, Υποδιευθυντής και Σύλλογος 

Διδασκόντων) έχουν να υλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο 

προσδιορίζεται νομοθετικά κυρίως με την Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ 

ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002. Αυτός όμως που ασκεί ουσιαστικά τη διοίκηση στο 

σχολείο είναι ο Διευθυντής, στοιχείο που περιορίζει τον ρόλο του Συλλόγου των 

Διδασκόντων σε ρόλο παρατηρητή.  

Το πρώτο πράγμα που θα οφείλουμε να επισημάνουμε είναι πως στην 

παραπάνω υπουργική απόφαση περιέχονται εκτενείς αναφορές στο έργο και την 

αποστολή των Διευθυντών, οι οποίες είναι πολύ γενικόλογες. Έχοντας ως 

δεδομένο ότι το σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από 

ιεραρχική γραφειοκρατία, περιορίζεται η δυνατότητα των Διευθυντών να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ασκήσουν επιρροή λόγω θέσης. Καθώς δεν 

έχουν πλήρως αποσαφηνισμένες τις αρμοδιότητές τους, δε διαθέτουν την 

κατάρτιση και τα μέσα, η εξουσία τους δε συμβαδίζει με την ευθύνη τους και 

ουσιαστικά παραμένουν απλά όργανα «παρακολούθησης προαποφασισμένων 

ενεργειών και δραστηριοτήτων» (Ανδρέου, Α. & Παπακωνσταντίνου, Γ., 1994, σ. 

72). 

Επιπλέον αυτών υπάρχει σοβαρό θέμα σε σχέση με την ετοιμότητα των 

εκπαιδευτικών που καλούνται να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα. 

Χαρακτηριστική είναι η άποψη της Κουλουμπαρίτση, σύμφωνα με την οποία 

«πολλοί Διευθυντές και ειδικά αυτοί που πρόσφατα ανέλαβαν καθήκοντα, δήλωσαν 

ότι αναλαμβάνουν μια ολόκληρη σχολική κοινότητα χωρίς οι ίδιοι να έχουν την 
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επίγνωση του τι ακριβώς τους περιμένει ούτε και τα απαραίτητα εφόδια για να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες του νέου τους ρόλου» (Κουλουμπαρίτση, Α., 2008, σ. 

87). 

Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας είναι πιθανό η παρουσία του Διευθυντή και 

γενικά ο τρόπος άσκησης της διοίκησης από μέρους του να περιοριστεί στην 

εκτέλεση την προβλεπόμενης διοικητικής εργασίας, επικεντρωμένης κατά βάση 

στην τήρηση και ενημέρωση των υπηρεσιακών βιβλίων του σχολείου, στη 

διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, στην προμήθεια των 

απαραίτητων υλικών που απαιτούνται για τη λειτουργία του σχολείου, στην 

αρχειοθέτηση εγγράφων κ.λπ. (Κατσαρός, Ι., 2007, σ. 71)  

Στην πραγματικότητα περιγράφουμε έναν υπάλληλο γραφείου, ο οποίος, αν 

είναι λίγο προσεκτικός, θα είναι άριστος στη εργασία του. Όμως είναι αυτός ο 

ρόλος του Διευθυντή στο Δημοτικό Σχολείο του 21ου αιώνα; Η απάντηση είναι 

σαφέστατα, όχι.  

Ο Διευθυντής του σημερινού σχολείου καλείται να υπερβεί τον τυπικό 

δημοσιοϋπαλληλικό ρόλο που του είχε ανατεθεί στο παρελθόν και να ανακαλύψει 

το σημείο συνάντησης του οράματος και των στόχων του σύγχρονου σχολείου 

μαζί με τους συντελεστές επίτευξής του που είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι 

γονείς και η τοπική κοινότητα. Αν ο Διευθυντής είναι προσκολλημένος σε 

παρωχημένες πρακτικές και δεν διαθέτει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ηγέτη, 

δεν υπάρχει η δυνατότητα της επίτευξης υψηλών στόχων. 

Για να ξεφύγουμε από αυτό το μοντέλο λειτουργίας της διοίκησης του 

σχολείου θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες. Έτσι: 

1. Οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να έχουν πλήρη θεωρητική 

κατάρτιση σε θέματα διοίκησης. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε πως δεν 

αναφερόμαστε μόνο στα θέματα του σχολείου, αλλά και σε γενικότερα 

ζητήματα της διοίκησης της εκπαίδευσης. Είναι αναγκαίο όλοι όσοι 

καταθέτουν αίτηση για να αναλάβουν θέση ευθύνης να διαθέτουν 

τουλάχιστον μία πιστοποιημένη επιμόρφωση εξάμηνης διάρκειας σε θέματα 

διοίκησης σχολικών μονάδων.  

2. Όμως δεν αρκεί η θεωρητική κατάρτιση από μόνη της, για να κάνει τον 

«καλό» Διευθυντή. Απαιτείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η σαφής 

αντίληψη του ουσιαστικού ρόλου του Διευθυντή ως παράγοντα 

πρωτοβουλίας, ανάπτυξης και αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου. 
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Οι νέοι κυρίως Διευθυντές πρέπει να απαλλαγούν από γραφειοκρατικές 

αντιλήψεις και τους φόβους της νέας τεχνολογίας. Βέβαια αυτό δεν θα 

συμβεί από μόνο του, αλλά μέσω ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία θα βασίζονται στην ανάπτυξη και 

βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των 

εκπαιδευομένων. 

3. Πρέπει να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης των 

σχολείων αφήνοντας περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης πρωτοβουλιών για 

την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών, των μαθητών και 

γενικότερα του σχολείου. 

4. Σήμερα, η εκπαίδευση είναι δέσμια της έλλειψης κινήτρων και της 

«ισοπέδωσης» που επικρατεί. Αναφερόμαστε στις αμοιβές, οι οποίες, στο 

πλαίσιο του «ενιαίου μισθολογίου», είναι ίδιες για τον υπάλληλο ελάχιστης 

απόδοσης όσο και για τον υπάλληλο μέγιστης. Φυσικά η μέτρηση της 

αποδοτικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά δύσκολη 

υπόθεση και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει τεράστιες 

αντιπαραθέσεις ανάμεσα στην εκάστοτε πολική ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και τους εκπαιδευτικούς. Αν και λύσεις, η θέληση για να βρεθούν 

συνήθως λείπει. 

5. Το σύστημα επιλογών των στελεχών της εκπαίδευσης δημιουργεί από μόνο 

του ένα αρνητικό κλίμα. Είναι γνωστό ότι στο διάστημα των τελευταίων 

τριών δεκαετιών (1985-2017) όλα τα θεσμικά πλαίσια επιλογών στελεχών 

της εκπαίδευσης ήταν «μιας χρήσης». Κοινή αντίληψη μεταξύ των 

εκπαιδευτικών είναι ότι η εκάστοτε πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει «το 

ελληνικό σχολικό σύστημα ως … λάφυρο των νικητών» (Μπουζάκης, Σ., 

2016), με αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη καχυποψία για την 

αντικειμενικότητα των επιλογών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με 

περιορισμένες ηγετικές δυνατότητες πολλών προϊσταμένων δεν επιτρέπουν 

την ουσιαστική ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης 

(Τύπας, Γ., 1999, σ. 295).  

6. Γενικά σε επίπεδο σχολικής μονάδας απαιτείται ο μετασχηματισμός της 

διεύθυνσης από ατομοκεντρική σε συμμετοχική. Δεν είναι λίγες οι φορές 

που οι συνεδριάσεις του συλλόγου ξεκινούν με εισήγηση του Διευθυντή και 

ολοκληρώνονται με την τυπική αποδοχή της, χωρίς κανένα μέλος να 
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τοποθετηθεί στο ενδιάμεσο. Όμως ο Διευθυντής με τον σύλλογο 

διδασκόντων θα μπορούσαν να ενεργοποιούνται συλλογικά ώστε η κάθε 

σχολική μονάδα να διαμορφώνει τη δική της «πολιτική», δηλαδή να 

προγραμματίζει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί το έργο της. Όλα αυτά, 

προκειμένου να υλοποιηθούν, προϋποθέτουν κλίμα συνεργασίας, καλής 

επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής 

μονάδας και αξιοποίηση της επαγγελματικής τους εμπειρίας. 

5.5 Αξιολόγηση των θεσμών κοινωνικής συμμετοχής στη 

λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων 
 
Κλείνοντας την αξιολογική μας προσέγγιση στο σύνολο της διοικητικής 

λειτουργίας του σχολείου θα πρέπει να αναφερθούμε και στους δύο θεσμούς 

κοινωνικής συμμετοχής που υπεισέρχονται στη λειτουργία του Δημοτικού 

Σχολείου. Αναφερόμαστε στη σχολική επιτροπή και στο Σχολικό Συμβούλιο. 

Σύμφωνα και με τον Σαΐτη, «η Σχολική Επιτροπή, ως όργανο ενταγμένο στο 

θεσμικό σύστημα της λαϊκής συμμετοχής στην εκπαίδευση, καλείται να εκτελέσει 

ένα σημαντικό έργο στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου» (Σαΐτης, Χ., 2007, 

σ. 296). Με τη θεσμοθέτηση του ενιαίου τρόπου λειτουργίας της, κατά δήμο, η 

σχολική κοινότητα πίστεψε ότι θα αποτελέσει ένα «συντονιστικό όργανο» 

χρηματοδότησης της λειτουργίας των σχολείων, αλλά και αντιμετώπισης των 

σχετικών αναγκών που υπάρχουν σε αυτά (επισκευές, κατασκευές κ.λπ.). 

Ο τρόπος λειτουργίας της Σχολικής Επιτροπής, με τη σημερινή μορφή της, 

είναι αρκετά πρόσφατος. Έτσι η εμπειρία από την αποτελεσματικότητά της είναι 

σχετικά περιορισμένη. Ωστόσο από τη μέχρι τώρα λειτουργία της Σχολικής 

Επιτροπής δημιουργούνται βάσιμες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά της, 

καθώς «δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Έλληνα νομοθέτη, 

διότι ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται και λειτουργεί δεν της παρέχει τη 

δυνατότητα να επιλύσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 

σχολεία της χώρας μας» (ό.π.) 

Σήμερα η Σχολική Επιτροπή ουσιαστικά περιορίζεται σε ρόλο διαχειριστή, 

με την έννοια της κατανομής και του λογιστικού ελέγχου, των ποσών που 

αποδίδονται στις σχολικές μονάδες. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

σχολείων έχει ανατεθεί στις διάφορες επιμέρους υπηρεσίες των ΟΤΑ, οι οποίες 

δεν μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα, καθώς εμπλέκονται σε πολλές 

δραστηριότητες.  
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Εκείνο όμως που έχει περισσότερη σημασία στη συζήτηση για τις Σχολικές 

Επιτροπές είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Τα 

τελευταία χρόνια τα ποσά που αποδίδονται για τη λειτουργία των σχολείων έχουν 

μειωθεί πολύ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες 

ανάγκες τους (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, καθαριότητα κ.λπ). Φυσικά ούτε 

λόγος να γίνεται για τη δυνατότητα χρηματοδότησης δραστηριοτήτων όπως η 

οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, περιβαλλοντικών δράσεων κ.λπ. 

«Περισσότερες δραστικές ενέργειες είναι απαραίτητες για την ποιοτική αναβάθμιση 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερη ευελιξία στην 

κατανομή των εκπαιδευτικών δαπανών είναι μερικές από τις ενέργειες που θα 

συμβάλλουν, όχι μόνο στην αύξηση της αποδοτικότητας του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, αλλά και στην ανάπτυξη μιας «υγιούς» οικονομίας» (Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, 

Χ., 2012, σ. 247). 

Η καθιέρωση του Σχολικού Συμβουλίου αποτέλεσε πολιτική επιλογή στις 

διατάξεις του νόμου 1566/1985 που προσδοκούσε την εξασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας του σχολείου και την καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας, 

ανάμεσα στους διδάσκοντες και τις οικογένειες των μαθητών. Στην 

πραγματικότητα όμως «υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για την αποτελεσματική 

λειτουργία του ανωτέρω συλλογικού οργάνου, αφού όπως υποστηρίζεται ο θεσμός 

του σχολικού συμβουλίου είναι παραμελημένος κυρίως στις αγροτικές περιοχές της 

χώρας μας, διότι στο 83,7% των σχολικών μονάδων των περιοχών αυτών δε 

λειτουργεί ο παραπάνω θεσμός» (ό.π., σ. 244). 

5.6 Αντί επιλόγου 
 
Παρατηρώντας το κοινωνικό περιβάλλον της εποχής μας διαπιστώνουμε 

ραγδαίες μεταβολές σε οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογία, την επιστήμη, 

αλλά και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα πάντα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση 

με ταχύτητες που πολλές φορές δεν μπορεί να συλλάβει ο κοινός νους.  

Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει αυτούς τους ρυθμούς, αν 

θέλει να είναι ενεργό μέλος του παγκόσμιου συστήματος ανάπτυξης. Είναι κάτι 

που επιβάλλεται να γίνει σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, κάθε χώρας, αποτελώντας βασικό δομικό 

στοιχείο διαμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να μορφώνει υπεύθυνους, δημοκρατικούς και σκεπτόμενους πολίτες. 
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 Να συλλαμβάνει τη δυναμική της οικονομίας. 

 Να ανταποκρίνεται στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και να τις 

χρησιμοποιεί έγκαιρα και άμεσα, ώστε να διασφαλίζει το μέλλον της νέας 

γενιάς. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να κινείται και η διοίκηση της 

εκπαίδευσης. Όμως, σύμφωνα με όσα παραπάνω παρουσιάστηκαν, το σύστημα 

διοίκησης της εκπαίδευσης της χώρας φαίνεται να είναι δέσμιο παραδοσιακών 

πρακτικών με έντονα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά, αυστηρή ιεραρχική δομή, 

έλεγχο και εξάρτηση από την κεντρική εξουσία (Ιορδανίδης, Γ., 2002).  

Η πολιτεία οφείλει να δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον και να προχωρήσει στις 

απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων, που για πολλά χρόνια διαπιστώνουν και αναδεικνύουν οι 

εκπαιδευτικοί, μέσω των συλλογικών τους οργάνων, αλλά και έγκριτοι μελετητές 

της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 

Παράλληλα η πολιτεία πρέπει να φροντίσει να οικοδομήσει σχέση 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς. Τα προβλήματα πάντα 

υπήρχαν, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί με «αιχμή του δόρατος» το 

θέμα της αξιολόγησης (Μπάκας, Θ., 2009), που ενέτεινε την καχυποψία και τη 

δυσπιστία των εκπαιδευτικών απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας. Ακόμη η 

πολιτεία πρέπει να δείξει την εμπιστοσύνη που αρμόζει στους εκπαιδευτικούς, 

ώστε οι ίδιοι να αισθανθούν ότι αναγνωρίζει και σέβεται το έργο που επιτελούν. 

Τέλος ο εκπαιδευτικός πρέπει να αρθεί στο ύψος των ευθυνών του. Το 

σχολείο δεν αποτελεί απλά έναν χώρο εργασίας, αλλά ένα χώρο ύψιστης 

κοινωνικής ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση «δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής 

του εκπαιδευτικού πως κάθε ενέργειά του είναι παιδαγωγικά και κοινωνικά 

σημασιοδοτημένη και επομένως κάθε φορά στέλνει στον μαθητή το αντίστοιχο 

μήνυμα. Με άλλα λόγια, η οποιαδήποτε συμπεριφορά του εκπαιδευτικού ασφαλώς 

και επιδρά θετικά ή αρνητικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή. Η 

συνειδητοποίηση από τον εκπαιδευτικό αυτών των δεδομένων και παραδοχών θα 

συμβάλλει ώστε ο εκπαιδευτικός να διαχειριστεί τον ρόλο του, καθώς και τις 

σχέσεις του με τον μαθητή, περισσότερο ρεαλιστικά, ανθρώπινα και κυρίως 

παιδαγωγικά» (Κωνσταντίνου, Χ., 2015, σ. 282). 
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Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα - Υπουργικές Αποφάσεις 
 

Ν. 1304/1982, ΦΕΚ 144 τ.Α΄/7-12-1982. Για την επιστημονική-παιδαγωγική 

καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενικη και τη Μέση εκπαιδευση.  

Ν. 2043/1992, ΦΕΚ 79 τ.Α΄/19-5-1992. Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.  

Ν. 2517/1997/ΦΕΚ 160, τ.Α΄/11-8-1997. Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.  

Ν. 2696/1999/ΦΕΚ 57, τ.Α΄/23-3-1999. Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.  

Ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 τ.Α΄/14-3-2000. Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Ν. 3463/2006/ΦΕΚ 114, τ.Α΄/8-6-2006. Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων .  

Ν. 3467/2006/ΦΕΚ 128, τ.Α΄/21-6-2006. Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις.  

Ν. 3528/2007/ΦΕΚ 26, τ.Α΄/9-2-2007. Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.  

Ν. 3699/2008/ΦΕΚ 199, τ.Α΄/ 2-10-2008. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων 

με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Ν. 3839/2010/ΦΕΚ 51, τ.Α΄/29-3-2010. Σύστημα επιλογής προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση 

Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.  

Ν. 3848/2010, ΦΕΚ 71 τ.Α΄/19-5-2010. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις.  

Ν. 3852/2010/ΦΕΚ 87, τ.Α΄/7-6-2010, άρθρο 94, παρ. 27 και άρθρο 186, Κεφ. Η', 

παρ. 5. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.  

Ν. 3879/2010/ΦΕΚ 163, τ.Α΄/21-9-2010. Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 

λοιπές διατάξεις.  

Ν. 3966/2011, ΦΕΚ 118 τ.Α΄/24-5-2011. Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

λοιπές διατάξεις.  

Ν. 4027/2011/ΦΕΚ 233, τ.Α΄/4-11-2011. Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 

εξωτερικό και άλλες διατάξεις.  

Ν. 4327/2015/ΦΕΚ 50, τ.Α΄/14-5-2015. Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.  

Ν. 4342/2015/ΦΕΚ 143, τ.Α΄/9-11-2015. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

κ.λπ.  

Ν.1566/1985, ΦΕΚ 167, τ.Α΄/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.  
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Ν.2525/1997, ΦΕΚ 188 τ.Α΄/19-9-1997, άρθρο 8. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση, κ.ά.  

Ν.2986/2002, ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-2-2002, άρθρο 4, παρ. 1. Οργάνωση των 

περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

Π.Δ. 152/2013, ΦΕΚ 240 τ.Α΄/5-11-2013. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Π.Δ. 320/1993, ΦΕΚ 138 τ.Α΄/25-8-1993. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

και του έργου των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαιδευση.  

Π.Δ. 1/2003/ΦΕΚ 1, τ.Α΄/3-1-2003. Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των 

υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

κ.λπ.  

Π.Δ. 140/1998, ΦΕΚ 107 τ.Α΄/20-5-1998. Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης 

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών.  

Π.Δ. 201/98, ΦΕΚ 161, τ.Α΄/13-7-1998. Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών 

Σχολείων.  

Π.Δ. 214/1984, ΦΕΚ 77 τ.Α΄/29-5-1984. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των 

Σχολικών Συμβούλων.  

Π.Δ. 283/1985/ΦΕΚ 106, τ.Α΄/31-5-1985, άρθρο 458. Ποινικός Κώδικας.  

Π.Δ. 462/1991/ΦΕΚ 171, τ.Α΄/11-11-1991. Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία 

μαθητών Δημοτικού Σχολείου.  

Π.Δ. 583/1982, ΦΕΚ 107, τ. Α΄. Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των Α' και Β' 

τάξεων του δημοτικού σχολείου.  

Π.Δ. 8/1995/ΦΕΚ 3, τ.Α΄/10-1-1995. Αξιολόγηση Μαθητών του Δημοτικού 

Σχολείου.  

Π.Δ.121/1995/ΦΕΚ 75, τ.Α΄/18-4-1995. Συμπλήρωση διατάξεων για την 

Αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.  

Υ.Α. Δ2/1938/27-2-1998. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών.  

Υ.Α. 21072α/Γ2/28.2.2003/ΦΕΚ 303, τ.Β΄/13-3-2003. Γενικό Μέρος του 

Διαθεμοτικού Ενιαίου Πλαισίου και των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ και Α.Π.Σ).  

Υ.Α. 126807/Γ7/14-11-2003/ΦΕΚ 1477 τ.Β΄/9-10-2003. Μετακινήσεις μαθητών 

και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

Υ.Α. 131024/Δ1/08-08-2016/ΦΕΚ 2687, τ.Β΄/29-8-2016. Ρυθμίσεις Ζωνών 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση 

των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.  
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Υ.Α. 152360/ΓΔ4/19-9-2016/ΦΕΚ 3049, τ.Β΄/23-9-2016. Ίδρυση, οργάνωση, 

λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για 

την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).  

Υ.Α. 47455/16-8-2007/ΦΕΚ 1734, τ.Β΄/30-8-2007. Αποζημίωση εθελοντών 

σχολικών τροχονόμων.  

Υ.Α. 8440/24-2-2011/ΦΕΚ 318, τ.Β΄/25-2-2011. Καθορισμός λειτουργίας των 

Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.  

Υ.Α. Γ1/219/13-3-2001/ΦΕΚ 277, τ.Β΄/16-3-2001. Επιλογή Σημαιοφόρων.  

Υ.Α. Γ1/377/865/18-9-1992/ΦΕΚ 577, τ.Β΄/23-9-1992. Σχολικές Δραστηριότητες.  

Υ.Α. Γ2/4867/28-8-1992/ΦΕΚ 629, τ.Β΄/23-10-1992. Σχολικές Δραστηριότητες.  

Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013/ΦΕΚ 2255, τ.Β΄/11-9-2013. Υποχρεωτική 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών−βεβαιώσεων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Υ.Α. Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001/ΦΕΚ 863, τ.Β΄/6-7-2001. Επιλογή σημαιοφόρων- 

παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων.  

Υ.Α. Φ.12/622/129803/Γ1/16-9-2013/ΦΕΚ 2451, τ.Β΄/1-10-2013. Τροποποίηση − 

συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25−9−2006 και 

Φ.3/898/97657/Γ1/25−9−2006 (ΦΕΚ 1507 τ.Β΄/13−10−2006) κοινών 

υπουργικών αποφάσεων.  

Υ.Α. Φ.12/657/70691/Δ1/26-4-2016/ΦΕΚ 1324, τ.Β΄/11-05-2016. Ωρολόγιο 

Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.  

Υ.Α. Φ.3/897/97652/Γ1/23-9-2006/ΦΕΚ 1507, τ.Β΄/13-10-2006. Αριθμός 

μαθητών ανά τάξη ή τμήμα τάξης στο Δημοτικό Σχολείο.  

Υ.Α. Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008. Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από 

εξωδιδακτικές εργασίες.  

Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002/ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002. 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.  

Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002/ΦΕΚ 1340, τ.Β'/16-10-2002. 

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.  

Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016/ΦΕΚ 1324, τ.Β΄/11-05-2016. 

Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου 

Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για 

το σχολικό έτος 2016-2017.  

Υ.Α. 24001/11-6-2013/ΦΕΚ 1449, τ.Β΄/14-6-2013. Μεταφορά μαθητών δημόσιων 

σχολείων από τις Περιφέρειες.  
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Εγκύκλιοι  
 

ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 195630/Γ1/19-12-2013. Πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου 

για την Πρόληψη της Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού.  

ΕΓΚ. ΔΟΕ 133/9-9-2013. Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 159704/Γ7/17-12-2012. Ίδρυση Παρατηρητηρίου Πρόληψης της 

Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.  

ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 171490/Δ2/12-11-2013. Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου 

ενιαίου Πληροφορικού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών 

«Myschool».  

ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 180644/Γ1/26-1-2013. Σχολική φοίτηση παιδιών Ρομά: Οδηγίες, 

κατευθύνσεις και υποστηρικτικές δράσεις.  

ΕΓΚ. ΥΠΑΙΘ 42456/Δ1/28-3-2013. Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας νέου 

ενιαίου Πληροφορικού Συστήματος Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών 

Δομών.  

ΕΓΚ. ΥΠΔΒΜΘ Γ1/37100/31-03-2010. Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας.  

ΕΓΚ. ΥΠΔΒΜΘ Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011. Επιλογή Σημαιοφόρων.  

ΕΓΚ. ΥΠΔΒΜΘ Φ.6/227/56425/Γ1/17-5-2011. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων 

μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου.  

ΕΓΚ. ΥΠΔΒΜΘ Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010. Μεταφορά σχολικής τσάντας.  

ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ 2368/Γ2/9-1-2007. Ασφάλεια Μαθητών.  

ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ Φ.12/682/72791/Γ1/14-6-2008. Ενισχυτική Διδασκαλία.  

ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ Φ3/716/Γ1 /825/27-7-98. Προεδρικό Διάταγμα για την Οργάνωση 

και Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων.  

ΕΓΚ. ΥΠΕΠΘ Φ7/193/Γ1/238/4-12-98. Αξιολόγηση Μαθητών.  

ΕΓΚ. ΥΠΟΠΑΙΘ 6607/31-8-2015. Συμπληρωματικές ενέργειες στο πλαίσιο 

υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης φαινόμενων Σ.Β.Ε.».  

ΕΓΚ. ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.3/1105/141440/Δ1/10-9-2015. Λειτουργία σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. Ενημέρωση και 

οδηγίες.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΑΙΘ 12773/Δ2/23-01-2015. Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 131179/Δ5/8-8-2016. Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης 

στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Γ τάξη της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος 2016-17.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 137003/Δ1/25-8-2016. Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και 

Ηλεκτρονικών Συσκευών στην Α/θμια Εκπαίδευση.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 139808/Δ1/31-08-2016. Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το 

σχολικό έτος 2016-2017.  
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ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 152029/Δ1/19-9-2016. Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση 

και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2016-2017.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 170596/ΓΔ4/13-10-2016. Σχεδιασμός και υλοποίηση 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 71858/Δ1/3-5-2017. Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού 

έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 - 

προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 87776/Δ1/30-5-2016. Προγραμματισμός λειτουργίας του 

Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών 

Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 91409/Δ3/3-6-2016. Εγκύκλιος για την Παράλληλη Στήριξη-

συνεκπαίδευση μαθητών, κλπ, για το Διδακτικό Έτος 2016-2017.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ 92813/Δ1/06-06-2016. Ενέργειες προγραμματισμού του 

εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2016-2017.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ Φ.6/1063/82763/Δ1/23-5-2016. Εγγραφές μαθητών στις σχολικές 

μονάδες Π.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή για 

το σχολικό έτος 2015-2016 για φοίτηση στις σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016. Εγγραφές μαθητών στις σχολικές 

μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017 - Λήξη σχολικού έτους 

2015-2016.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ Φ.6/ΦΜ/8170/Δ1/18-01-2017. Διαδικασία επαναφοίτησης 

μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017- 2018.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ Φ13/1655/197708/Δ1/21-11-2016. Οδηγίες για το νέο πλαίσιο της 

Ευέλικτης Ζώνης και των Βιωματικών Δράσεων στο Δημοτικό Σχολείο.  

ΕΓΚ. ΥΠΠΕΘ Φ52/1141/141203/Δ1/2-9-2016. Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων 

Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε' και Στ' τάξεις του Δημοτικού 

Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2016-2017.  

ΕΓΚ.ΥΠΠΕΘ 166913/ΓΔ4/10-10-2016. Λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την 

Εκπαίδευση των Προσφύγων.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων 

Α.Ε.Ι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Α.Π Αριθμός Πρωτοκόλλου 

Α.Π.Σ Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Π.Ε 

Β.Μ.Π. Βιβλίο Μητρώου και Προόδου  

Β.Π.Σ. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής  

Δ.Ε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Δ.Ε.Π.Π.Σ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

Δ.Ο.Ε Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας 

Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο 

Ε.Α.Ε Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

Ε.Β.Π Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 

Ε.Δ.Ε Ένορκη Διοικητική Εξέταση 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

Ε.Ε.Π Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

E.Z. Ευέλικτη Ζώνη 

Ε.Σ.Υ 

Ε.Τ.Ο.Δ.Σ. 

Εθνικό Σύστημα Υγείας 

Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 

Ι.Π.Δ Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης 

Κ.Ε.Ε Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 

Κ.Π.Ε. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Κ.Υ Κεντρική Υπηρεσία 

Κ.Υ.Α Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Ν. Νόμος 

Ν.Π.Δ.Δ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  

Ν.Π.Ι.Δ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου  

Ο.Δ.Δ.Υ. Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού 

Ο.Α.Σ.Π Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 

Ο.Λ.Μ.Ε Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

Ο.Σ.Κ. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 

Ο.Τ.Α Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Π.Δ Προεδρικό Διάταγμα 

Π.Δ.Ε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Π.Δ.Σ Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 
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Π.Ε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Π.Ε.Κ Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο 

Π.Ι. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Π.Ν.Π Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

Π.Ο.Υ Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

Π.Σ.  Παράλληλη Στήριξη 

Π.Τ.Δ.Ε Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτ/μιας Εκπαίδευσης 

Παρ. Παράγραφος 

Σ.(τ).Ε Συμβούλιο Επικράτειας 

Σ.Δ Σύλλογος Διδασκόντων 

Σ.Μ.Ε.Α Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Τ.Ε Τμήμα Ένταξης 

Υ.Α Υπουργική Απόφαση 

Υ.Κ Υπαλληλικός Κώδικας 

Υ.Σ.Μ.Ε Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  

Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  

Υ.ΠΑΙ.Θ. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Φ.Ε.Κ Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 
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