
Το Σχολείο του 21ου Αιώνα 

 
Ε ενδύοντας

στη

Γνώση

Πρόταση  

για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση 
 

 

Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής  

                    Θανάσης Ι. Νικολόπουλος  

      Νίκος Ι. Παρίκος 



Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης  

• Συμβουλευτική Νέων (Σ.Ν.) 

 

• Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (Δ.Ε.Π.Σ.) 

 

• Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Εκπαίδευσης και Υποστήριξης ΑμΕΑ 
(Δ.Α.Ε.Υ.ΑΜ.Ε.Α) 

 

• Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Νέων (Δ.Φ.Α.Α.Ν) 

 

• Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Δ.Ε.Δ.Β.Μ.Ε) 

 

• Διοικητικής Υποστήριξης και Εξοπλισμού (Δ.Δ.Υ.Ε.) 

 

• Σπουδών και Μαθητικών Θεμάτων (Δ.Σ.Μ.Θ.) 





Σύστημα Πιστοποίησης Β/θμιας Εκπαίδευσης  

• Με τη δομή αυτή το Υπουργείο Παιδείας θα παρέχει Πιστοποίηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών ικανοτήτων στους μαθητές και 
αποφοίτους της Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στους εκπαιδευτές 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

   

• Ειδικότερα θα πιστοποιεί: 

 

• την Επάρκεια γνώσης Ξένων Γλωσσών (επίπεδο 1 & 2) 

 

• τα Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Γυμνασίου, Λυκείου, Τεχνικής - 
Επαγγελματικής Σχολής  και Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής 
Εξειδίκευσης,  

 

• τους Εκπαιδευτές επιμορφωτικών Προγραμμάτων και  

 

• τις Δομές και εγκαταστάσεις της Β/θμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία 
τους ως Εξεταστικά Κέντρα και Κέντρα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. 





Επιμόρφωση και Δια Βίου Μάθηση Εκπαιδευτικών  
• Θα διακρίνεται σε: 

 

• Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Κεντρικής Σχεδίασης (Ε.Ε.Κ.Σ.) 

      Περιλαμβάνει επιμορφωτικές δράσεις πανελλαδικού χαρακτήρα και γενικών 
κατηγοριών όπως:  

      α). Εισαγωγική,  

      β). Περιοδική        και  

      γ). Στελεχών Εκπαίδευσης 

 

      Ο σχεδιασμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα γίνεται από το Τμήμα  
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Σπουδών 
Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας  

 

• Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ενδοσχολικής Σχεδίασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

     Περιλαμβάνει δράσεις ενδοσχολικού χαρακτήρα και θεματικών κατηγοριών όπως:   

     α). Επιμόρφωση νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών και  

     β). Περιοδική επιμόρφωση.  

 

      Ο σχεδιασμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων και η υλοποίησή τους θα γίνεται 
από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, θα εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Δ.Β.Μ.Ε. της 
οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης και θα γνωστοποιείται στο αρμόδιο Τμήμα 
της Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. 





Σχολικές Μονάδες - Οργάνωση - Διοίκηση - Χρηματοδότηση 

• Διοικητική Δομή 

 

• Διευθυντής 

      Η θητεία του θα είναι 5/ετής επαναλαμβανόμενη, εφόσον έχει θετική αξιολόγηση. Το 
υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ωρών 
εβδομαδιαίως. 

 

• Υποδιευθυντής 

      Η θητεία του θα είναι 5/ετής επαναλαμβανόμενη, εφόσον έχει θετική αξιολόγηση. Το 
υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο του δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10 ωρών 
εβδομαδιαίως. Στις σχολικές μονάδες με αριθμό μαθητών μεγαλύτερο των 
τριακοσίων ορίζεται δεύτερος Υποδιευθυντής. 

 

• Σύλλογος διδασκόντων 

      Συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη σχολική μονάδα. 
Οι συνεδριάσεις του πραγματοποιούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου. 

 

• Επικουρικό Προσωπικό σχολικών μονάδων 

      Θα υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας που 
υπηρετούν και θα ασκούν καθήκοντα επιστάτη, κλητήρα  και συντηρητή των 
σχολικών εγκαταστάσεων. Το ωράριό τους δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 
ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας  



Σχολικές Μονάδες - Οργάνωση - Διοίκηση - Χρηματοδότηση  

• Χρηματοδότηση 

 

• Η χρηματοδότηση των αναγκών των σχολικών μονάδων θα γίνεται από τη 
Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Παιδείας.  

 

• Οι σχετικές πιστώσεις θα κατανέμονται  με κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη 
τον αριθμό των μαθητών, την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, τον τύπο 
εκπαίδευσης (γενική ή τεχνική - επαγγελματική) και τις τοπικές κλιματικές συνθήκες.  

 

• Η χορήγηση των πιστώσεων σε κάθε σχολική μονάδα θα γίνεται μέσω του 
Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

 

• Αποκλειστικός διαχειριστής και υπόλογος των πιστώσεων για τις δαπάνες κάθε 
σχολικής μονάδας ορίζεται ο Διευθυντής της.  



Ωρολόγια Προγράμματα 

 

• Εκπαιδευτικό ωράριο 

 

      Για όλους τους τύπους σχολείων και των δύο βαθμίδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης 
ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) διδακτικές ώρες για πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. 

 

 

• Αναθεώρηση δομής εκπαιδευτικού ωραρίου 

 

     Θα γίνεται κάθε έξη εκπαιδευτικά έτη με κριτήρια την προσαρμογή του στις σύγχρονες 
εξελίξεις των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων και τις ανάγκες της εθνικής 
οικονομίας.  



Αναλυτικά Προγράμματα 

• Χαρακτηριστικά 

     Θα είναι σε συνάφεια και αντιστοιχία με τη βαθμίδα και τον τύπο σχολείου. 

 

• Σύνταξη 

      Θα συντάσσονται με ευθύνη του Τμήματος  Β/θμιας Εκπαίδευσης του Κέντρου 

Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικών Μελετών του Υπουργείου Παιδείας από επιτροπές 

(μία για κάθε μάθημα). 

 

• Χρόνος εφαρμογής 

      Δεν θα εφαρμόζονται άμεσα μετά την έγκρισή τους, αλλά κατά την έναρξη του 

επόμενου χρονικά τριετούς κύκλου σπουδών των σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης.  



Έντυπο  & Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

• Η προμήθεια του έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού θα γίνεται από το 

ελεύθερο εμπόριο με τις εξής διαδικασίες:  

 

• Πρόσκληση υποβολής υλικού 

           Θα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., ιδιώτες, εκπαιδευτικοί, κλπ.) να 

προσκομίσουν στο Υπουργείο Παιδείας,  εντός χρονικού διαστήματος  ενός έτους, έντυπο 

(βιβλία) και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την κάλυψη των διδακτικών του  αναγκών. 

 

• Προδιαγραφές υλικού 

           Στην πρόσκληση θα αναφέρονται ρητά οι προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτει το έντυπο 

και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα υποβληθεί. 

 

• Υποχρεωτικοί όροι 

           Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα δεσμεύεται σε συγκεκριμένους όρους - υποχρεώσεις έναντι 

του Υπουργείου Παιδείας 

 

• Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

           Θα αποτελεί υποχρεωτικό συνοδευτικό υλικό  για κάθε υποβαλλόμενο εκπαιδευτικό βιβλίο.  

 

• Επιλογή έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού 

           Η επιλογή των εκπαιδευτικών βιβλίων θα γίνεται  από 1η έως 30η  Μαρτίου. 



Έντυπο  & Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό 

• Κοστολόγηση Υλικού 

            Το έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που θα επιλέγεται θα κοστολογείται από ειδική 

επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας από 1η έως 30η  Απριλίου.  Αυτή θα είναι υποχρεωτική για 

τους υποψήφιους  προμηθευτές που διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα είναι ξεχωριστή για τα 

βιβλία και το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και θα γίνεται με βάση καθορισμένα κριτήρια. 

 

• Προμήθεια Υλικού 

            α). Βιβλία:  Δύο τίτλοι (1ος & 2ος στη βαθμολογική κατάταξη) σε  35 αντίτυπα για κάθε σχολική 

μονάδα.  

            β). Ψηφιακός υλικός φορέας: Δύο τίτλοι (1ος & 2ος στη βαθμολογική κατάταξη). Ο πρώτος 

στην κατάταξη θα  προμηθεύεται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των δικαιούχων 

μαθητών συν 5 αντίτυπα για κάθε σχολική βιβλιοθήκη.  

 

• Διανομή έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες 

            Θα γίνεται έως την 20η Ιουλίου με ευθύνη των αναδόχων. 

 

• Αξιολόγηση υλικού 

            Το διανεμόμενο έντυπο και ψηφιακό υλικό θα αξιολογείται στο τέλος του πρώτου 

εκπαιδευτικού τετραμήνου από τους χρήστες του, εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

            α). Εκπαιδευτικοί: Θα αξιολογούν τη συμβατότητα του υλικό με τα κριτήρια επιλογής του και  

            β). Μαθητές: Θα αξιολογούν  την εμφάνιση, τη γλώσσα, το βαθμό κατανόησης της 

περιεχόμενης ύλης και τη λειτουργικότητα του ψηφιακού υλικού φορέα. 



Στελέχη - Εκπαιδευτικοί - Ινστιτούτα & Οργανισμοί Β/θμιας Εκπ/σης 

• Επικουρικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων 

       Διοικητικά και πειθαρχικά θα ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διευθυντή της σχολικής μονάδας 
που υπηρετούν. Θα ασκούν επιπλέον καθήκοντα Επιστάτη, κλητήρα και συντηρητή  των 
σχολικών εγκαταστάσεων.  

 

• Γραμματείς Σχολικών Μονάδων 

       Σε κάθε σχολική μονάδα με αριθμό μαθητών μεγαλύτερο «των 300» θα τοποθετηθούν, με 
μετάταξη από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διοικητικοί υπάλληλοι.  

 

• Εκπαιδευτικοί γενικών ειδικοτήτων 

       Διετής υποχρεωτική παραμονή στην αρχική θέση τοποθέτησής τους, χωρίς δικαίωμα μετάθεσης ή 
απόσπασης. 

  

• Εκπαιδευτικοί τεχνικών & επαγγελματικών ειδικοτήτων 

       Διετής επαγγελματική προϋπηρεσία από την κτήση του πτυχίου ως υποχρεωτικό προσόν 
διορισμού. Διετής υποχρεωτική παραμονή στην αρχική θέση τοποθέτησής τους, χωρίς δικαίωμα 
μετάθεσης ή απόσπασης. 

  

• Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

       Βασικό πτυχίο Ειδικής Αγωγής ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα ειδικής αγωγής ως 
υποχρεωτικό προσόν διορισμού. Διετής υποχρεωτική παραμονή στην αρχική θέση τοποθέτησής 
τους, χωρίς δικαίωμα μετάθεσης ή απόσπασης. 



Στελέχη - Εκπαιδευτικοί - Ινστιτούτα & Οργανισμοί Β/θμιας Εκπ/σης 

• Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων 

       Προσόντα ορισμού. α) Βαθμός Α΄ και β) 5/ετής κατ’ ελάχιστο ευδόκιμος διδακτική προϋπηρεσία. 
Η θητεία τους θα είναι 5/ετής επαναλαμβανόμενη, εφόσον υπάρχει θετική αξιολόγηση.  

 

• Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 

       Προσόντα ορισμού: α) Βαθμός Α΄, β)  5/ετής κατ’ ελάχιστο ευδόκιμος διδακτική προϋπηρεσία και 
γ)  πιστοποιημένη επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές. Η θητεία τους θα 
είναι 5/ετής επαναλαμβανόμενη, εφόσον έχει θετική αξιολόγηση.  

 

• Σύλλογος διδασκόντων 

       Συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη σχολική μονάδα. Οι 
συνεδριάσεις του πραγματοποιούνται υποχρεωτικά εκτός του διδακτικού ωραρίου. 

 

• Επόπτες Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

       Αντικαθιστούν το θεσμό των Σχολικών Συμβούλων. Προσόντα ορισμού. α) 8/ετής κατ’ ελάχιστο 
ευδόκιμος διδακτική προϋπηρεσία και  β) μία κατ’ ελάχιστο ευδόκιμος θητεία σε θέση Διευθυντή 
Σχολικής Μονάδας. Η θητεία τους θα είναι 5/ετής επαναλαμβανόμενη, εφόσον υπάρχει θετική 
αξιολόγηση.  

 

• Προϊστάμενοι Τμημάτων Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης 

       Ορίζονται με απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για θητεία τριών 
(3) ετών. 



Στελέχη - Εκπαιδευτικοί - Ινστιτούτα & Οργανισμοί Β/θμιας Εκπ/σης 

• Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης 

       Θέσεις μετακλητών υπάλλήλων. Ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας για θητεία 
τεσσάρων ετών. Θα πρέπει να έχουν βαθμός Α΄, 15/ετή κατ’ ελάχιστο ευδόκιμο διδακτική 
προϋπηρεσία και  μία θητεία σε θέση Διευθυντή σχολικής Μονάδας.  Μεταφέρονται σε αυτούς και 
οι αρμοδιότητες για τη Β/θμια Εκπαίδευση των Περιφερειακών Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας 
που καταργούνται. 

 

• Περιφερειακοί Διευθυντές 

       Η θέση τους καταργείται και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στους Διευθυντές Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

• Προϊστάμενοι Τμημάτων Διεύθυνσης Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας 

       Ορίζονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από 
εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης για θητεία τεσσάρων ετών.  

 

• Διευθυντής Σπουδών Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 

       Θέση μετακλητού υπάλλήλου. Ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας για θητεία τεσσάρων 
ετών. Μεταφέρονται σε αυτόν και οι αρμοδιότητες για τη Β/θμια Εκπαίδευση του Ειδικού 
Γραμματέα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, η θέση του οποίου καταργείται. 

 

• Κέντρο Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικών Ερευνών 

       Υπάγεται απευθείας στον/ην Υπουργό Παιδείας και αντικαθιστά το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών 

Μελετών (πρώην Π.Ι.) που καταργείται.  



Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών - Στελεχών και Σχολικών Μονάδων  
• Η αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών, Στελεχών Εκπαίδευσης και των Σχολικών Μονάδων 

Β/θμιας Εκπαίδευσης θα γίνεται κάθε τέσσερα έτη και τα αποτελέσματά της θα χρησιμοποιούνται 
για τη βελτίωση των εμπλεκόμενων συντελεστών και των δομών της. 

 

• Εκπαιδευτικοί 

       Αξιολογούνται κατά σειρά από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Επόπτη Επιστημονικής 
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ειδικότητας. 

 

• Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων 

       Αξιολογούνται κατά σειρά από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον αρμόδιο Επόπτη 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας 
Εκπαίδευσης. 

 

• Διευθυντές σχολικών μονάδων 

       Αξιολογούνται κατά σειρά από δύο Επόπτες Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, και 
το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

 

• Επόπτες Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

       Αξιολογούνται από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης, ένα Επόπτη 
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ειδικότητας που υπηρετεί σε άλλη Διεύθυνση και 
ένα Επόπτη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας. 

 

• Σχολικές Μονάδες 

       Αξιολογούνται από ειδική επιτροπή αποτελούμενη από  το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης 
Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο  και δύο Επόπτες Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης, ειδικοτήτων συναφών προς τη σχολική μονάδα. 


