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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις»

 Απ. Αριθμ. 158733/ΓΔ4 «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας 
των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»
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Νέες Υποστηρικτικές Δομές



Κοινωνική 
πραγματικότητα:

- Κοινωνικές αλλαγές
- Τεχνολογικές εξελίξεις
- Επιπτώσεις στα άτομα

Νέες ανάγκες στα Σχολεία:
- Διαχείριση πολύπλευρων θεμάτων
- Πολυσύνθετες τάξεις
- Προβλήματα μαθησιακά, 

συμπεριφοράς & ψυχοκινητικά

Ανάγκη αναδιάρθρωσης Δομών:
- Αρμοδιοτήτων, Καθηκόντων
- Μοντέλα Συλλογικά, Συνεργατικά
- Διεπιστημονικά
- Αυτονομία Σχολικής Μονάδας

Όραμα για οικοδόμηση:
- Δημοκρατικού
- Συνεργατικού Σχολείου
- Κουλτούρα πρόληψης, 

Υποστήριξης
- Ολιστικής προσέγγισης

Τα δεδομένα
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Σχολικό 
Συμβούλιο

Ομάδες 
Εκπαιδευτικών
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Σχολικό 
Συμβούλιο

Ομάδες 
Εκπαιδευτικών
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Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(Ν.4547/2018)

 Νέα Δομή, υποστηρικτική του έργου των εκπαιδευτικών  
και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας
 Ιδρύονται 24 ΠΕΚΕΣ

 Νέα προσέγγιση

 Ολιστική προσέγγιση 

 Αλλαγή παραδείγματος

 Αλλαγή κουλτούρας

 Στελεχών της εκπαίδευσης

 Εκπαιδευτικών 
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Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(Ν.4547/2018)

 Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - ΠΕΚΕΣ
 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου όλων των ειδικοτήτων

 Αποστολή του ΠΕΚΕΣ:

 Υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής

 Οργάνωση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

 Επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών

 Παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών
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Αποστολή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Ο ρόλος του ΠΕΚΕΣ

 Συντονιστικός

 Διαμεσολαβητικός

O εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ο συντονισμός και                           
η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων                              
και ιδιωτικών Σχολικών Μονάδων και των Ε.Κ.

 Ο συντονισμός Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε. 

H υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης
του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο
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Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ν.4547/2018) 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Νέα Δομή, υποστηρικτική του έργου των εκπαιδευτικών 

και της αυτονομίας της σχολικής μονάδας

Διαφοροποιείται από τη δομή του Σχολικού Συμβούλου:

 Είναι επιτελική

 Είναι διεπιστημονική

 Δεν είναι άμεσα παρεμβατική

10



 Νέα Δομή, υποστηρικτική του έργου των εκπαιδευτικών

 Είναι επιτελική

 Συνεργάζεται - Δομές, Σχολικές Μονάδες 

 Συντονίζει & Υποστηρίζει τις Υποστηρικτικές Δομές

 Παρέχει κατευθύνσεις εναρμονισμένες με την: 

 Επιστημονική ταυτότητα των εκπαιδευτικών 

 Αυτονομία της σχολικής μονάδας

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ν.4547/2018) 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)11



 Νέα Δομή, υποστηρικτική του έργου των εκπαιδευτικών

 Είναι διεπιστημονική

 Συγκροτείται από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 
όλων των ειδικοτήτων

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λειτουργούν
και παρεμβαίνουν ομαδικά, αλλά και ατομικά

 Έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη 
συγκεκριμένου αριθμού σχολείων

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ν.4547/2018) 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)12



 Νέα Δομή, υποστηρικτική των εκπαιδευτικών

Δεν είναι άμεσα παρεμβατική

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου                                       

δεν παρεμβαίνουν άμεσα
στην καθημερινότητα της Σχολικής Μονάδας

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ν.4547/2018) 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)13



 Κέντρο Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

 Σε κάθε Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης: 

 Από ένας (1) εκπαιδευτικός Πληροφορικής

 Από ένας (1) εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

 Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών - Ε.Κ.Φ.Ε.

 Από ένας (1) εκπαιδευτικός Φυσικών Επιστημών

Νέες Υποστηρικτικές Δομές - Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπ/σης (νομού)
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 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)

Ομάδες Σχολικών Μονάδων

 Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης           
& Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

Νέες Υποστηρικτικές Δομές - Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπ/σης (νομού)
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Ομάδα Σχολείων (Απόφαση Δ/ντή Εκπ/σης)

 Συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών

 Συνεδριάσεις με Δ/ντές ή Υποδ/ντές (εκπρόσωποι 

των σχολείων της ομάδας)

 Υποστηρίζεται από:

 Κ.Ε.Σ.Υ. - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

 Κ.Ε.Α.

Νέες Υποστηρικτικές Δομές - Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπ/σης (νομού)

 Ε.Κ.Φ.Ε.

 Τ.Π.Ε. (Υπεύθυνος)

 Φ.Α. (Υπεύθυνος)
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 Σχολική Μονάδα: 

Ενισχύεται η παιδαγωγική αυτονομία Σχολικής Μονάδας

Αποδίδονται ενισχυμένες παιδαγωγικές αρμοδιότητες

 Σύλλογος Διδασκόντων

 Διευθυντής/τρια

 Προγραμματισμός - αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου 

 Αποκλειστική αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων 

 Ενδυναμώνεται η παρουσία του Σχολικού Συμβουλίου

Νέες Υποστηρικτικές Δομές - Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπ/σης (νομού)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού - ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

 Διοικητική οργάνωση:

Οργανωτικός Συντονιστής

Δρ. Χρίστος Μαρκαντώνης - Σ.Ε.Ε. ΠΕ70

Αναπληρωτής

Δρ. Γεώργιος Πανταζής - Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01 

 Γραμματεία
 Δ/νση: Αρκαδίου 8, Λαμία - 2ος όροφος

 Τηλ. 2231081842 - Fax 2231067799

 E-mail: pekesstel@sch.gr

 Ιστοσελίδα: stellad.pde.sch.gr/pekes



Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Δεν είναι μονοπρόσωπη δομή
 Το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας συγκροτείται από 29 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου:

 3 Σ.Ε.Ε. Προσχολικής Εκπαίδευσης

 10 Σ.Ε.Ε. Δημοτικής Εκπαίδευσης

 11 Σ.Ε.Ε. Ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ01 - Θεολόγων

 3 Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 - Φιλολόγων

 2 Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 - Μαθηματικών

 2 Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 - Φυσικών Επιστημών

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ80 - Οικονομολόγων

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ82 - Μηχανολόγων

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 - Πληροφορικής

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ06 - Αγγλικών
 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
 1 Σ.Ε.Ε. - Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
 1 Σ.Ε.Ε. - Αειφορίας

Εκκρεμεί ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών
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Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού – ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Δεν είναι μονοπρόσωπη δομή
 Το ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας υποστηρίζεται 

και από Συντονιστές άλλων ΠΕΚΕΣ:

Από άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ05 - Γαλλικών (Δυτ. Ελλάδας)

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ79 - Μουσικής (Δυτ. Ελλάδας)

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ84 - Ηλεκτρονικών (4ο Αττικής)

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ87 - Γεωπόνων (1ο Αττικής)

 1 Σ.Ε.Ε. ΠΕ89 - Εφαρμοσμένων Τεχνών (6ο Αττικής)
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Κατανομή των σχολικών μονάδων σε ΣΕΕ (ΑΔΑ: ΩΥΔΥ4653ΠΣ-ΓΔΡ)

 ΣΕΕ Προσχολικής Αγωγής:  Μ.Ο. 110 νηπιαγωγεία 

 ΣΕΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης: Μ.Ο. 31 δημοτικά σχολεία

 ΣΕΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Παιδαγωγική Ευθύνη                                              
Μ.Ο. 17 Γυμνάσια - Λύκεια 

 Και σημαντικός αριθμός σχολείων επιστημονικής καθοδήγησης 

 ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης: Όλοι οι εκπαιδευτικοί 
Α/θμιας & Β/θμιας για θέματα Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης

 ΣΕΕ Αειφορίας: Όλοι οι εκπ/κοί Α/θμιας & Β/θμιας για θέματα Αειφορίας
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Είναι προφανές ότι…

Στο πλαίσιο της Φιλοσοφίας της Νέων Δομών Υποστήριξης…  

… η ανάληψη παιδαγωγικής ευθύνης σε τόσο μεγάλο 
αριθμό σχολικών μονάδων διαφοροποιεί τον τρόπο 
συνεργασίας & επικοινωνίας των Σ.Ε.Ε. με αυτές.

… η αντιμετώπιση των όποιων ιδιαίτερων καταστάσεων 
απαιτεί ανάπτυξη συνεργασιών σε κάθε επίπεδο (μέσα 
στη σχολική μονάδα, με τις υποστηρικτικές δομές                
(ΚΕΣΥ, Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε., Ε.Κ.) και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
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Είναι προφανές ότι…

Στο πλαίσιο της Φιλοσοφίας της Νέων Δομών Υποστήριξης…  

 Στη Σχολική Μονάδα:

… ο σεβασμός, η συναίνεση και η υπευθυνότητα όλων           

των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελούν βασικά 

χαρακτηριστικά των συμπεριφορών που απαιτούνται              

για τη διαμόρφωση θετικού παιδαγωγικού κλίματος
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Αναφορικά με τη φιλοσοφία του νέου θεσμού

Προάγει την ολιστική προσέγγιση στην υποστήριξη της 
λειτουργίας της σχολικής μονάδας

Μετάβαση στην αντίληψη της συστημικής θεώρησης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας

Πολυεπίπεδη εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη 
του εκπαιδευτικού έργου μέσω της συνεργασίας των 
Υποστηρικτικών Δομών ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Κ.Ε.Α., 
Ε.Κ.Φ.Ε., Τ.Π.Ε., Φ.Α.) 

Ανταπόκριση στην ετερογένεια των αναγκών και των 
ενδιαφερόντων των μαθητών
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 Επιστημονική καθοδήγηση στο πλαίσιο σχεδιασμού  

και υλοποίησης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης

(σχολική μονάδα ή ομάδα σχολείων)

 Έμφαση στην υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών

 Οργάνωση και παρουσίαση δειγματικών διδασκαλιών

 Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. - αμφίδρομη και εποικοδομητική 
επικοινωνία και συνεργασία με τις Σχολικές Μονάδες

Λειτουργία των ΣΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΚΕΣ (Ν. 4547/2018)
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Λειτουργία των ΣΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΚΕΣ (Ν. 4547/2018)

… αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής αποτυχίας, διαρροής 
μαθητών, σχολικού εκφοβισμού, υποβοήθηση στην εφαρμογή 
αντισταθμιστικών προγραμμάτων

… καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων  
και προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης

… υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών με τη διάθεση 
εκπαιδευτικού υλικού (ανάρτηση σε ηλεκτρονικά αποθετήρια)

… επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

… οργάνωση σεμιναρίων για γονείς
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Λειτουργία των ΣΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΚΕΣ (Ν. 4547/2018)

 Οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σε 
συνεργασία με το Ι.Ε.Π., Α.Ε.Ι. ή με δικό τους σχεδιασμό, για θέματα 

που προκύπτουν από την καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε σύγχρονα επιστημονικά, 
παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, αλλαγές στα αναλυτικά 
προγράμματα, νέα βιβλία και αξιολόγηση μαθημάτων και μαθητών

 Για τις επιμορφωτικές δράσεις αξιοποιούνται: 

 Στελέχη των οικείων ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε., Τ,.Π.Ε., Φ.Α. 

 Εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία

 Ειδικοί επιστήμονες ή επαγγελματίες
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Λειτουργία των ΣΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΚΕΣ (Ν. 4547/2018)

 Σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α. υποστηρίζουν τους Συλλόγους
Διδασκόντων στη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων (περιβάλλον, πολιτισμός, υγεία)

 Υποστηρίζουν την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων και 
σχολικών βιβλιοθηκών

 Συντονίζουν την αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού

 Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καινοτομιών, τη βελτιστοποίηση
της διδακτικής πράξης

 Προάγουν την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
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Λειτουργία των ΣΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΚΕΣ (Ν. 4547/2018)

 Παρίστανται σε συνεδριάσεις των Συλλόγων, όταν προβλέπεται:

 μετά από πρόσκληση των σχολικών μονάδων

 με δική τους πρωτοβουλία

 Απαραίτητη η εκ των προτέρων επικοινωνία του σχολείου και η 
ενημέρωση του/της Σ.Ε.Ε. για το θέμα και το χρόνο συνεδρίασης

Παρέχουν υποστήριξη:

 Προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου

 Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 Επιλογή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

 Διαχείριση κρίσεων (εκπαιδευτικών, μαθητών)
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Λειτουργία των ΣΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΚΕΣ (Ν. 4547/2018)

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου:

 Λειτουργούν συλλογικά σε Ολομέλεια (15θήμερο)

Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή 

 Διαμορφώνουν συλλογικά: 

 τον σχεδιασμό

 τον προγραμματισμό

 την αποτίμηση του έργου

 τις δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
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Λειτουργία των ΣΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΚΕΣ (Ν. 4547/2018)

Μελετούν συστηματικά τις ετήσιες εκθέσεις 

προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού 

έργου των σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης

Αποδελτιώνουν και ομαδοποιούν τα γραπτά αιτήματα 
Σχολικών Μονάδων
 Προηγείται η διερεύνηση από τον Σύλλογο Διδασκόντων

 Διαπιστώνουν τις ανάγκες των σχολείων για υποστήριξη

 Προγραμματίζουν τις ομαδικές & ατομικές παρεμβάσεις
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Λειτουργία των ΣΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΚΕΣ (Ν. 4547/2018)

Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. και 

συνεργάζονται με Διευθυντές και Συλλόγους 

Διδασκόντων για την παροχή υποστήριξης σε θέματα:

 Συντονισμού των Υποστηρικτικών Δομών

 Εκπαιδευτικής λειτουργίας και παιδαγωγικής 
πρακτικής

 Υποστήριξης και καθοδήγησης των Συλλόγων 

Διδασκόντων για δράσεις συνολικής 

αντιμετώπισης θεμάτων της Σχολικής Μονάδας
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 Οργανώνουν με ευθύνη τους / συμμετέχουν σε κοινές συσκέψεις με:

τους Διευθυντές Εκπαίδευσης / Διευθυντές των σχολικών μονάδων και 
Ε.Κ., τους Προϊσταμένους Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. για:

 Εκπαιδευτικά / Παιδαγωγικά θέματα

 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα δεδομένα και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους

 Οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών

 Αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων

Λειτουργία των ΣΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΚΕΣ (Ν. 4547/2018)
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Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(Ν.4547/2018)

Εν κατακλείδι…

Νέα Δομή, υποστηρικτική των εκπαιδευτικών και 

της αυτονομίας της σχολικής μονάδας

 Λειτουργεί συλλογικά

 Είναι επιτελική

 Είναι διεπιστημονική

 Δεν είναι άμεσα παρεμβατική
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Σας ευχαριστούμε 

για την προσοχή σας!
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