
Άρθρο 47 ΝΟΜΟΣ 4547/2018
Συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και ομάδες δράσεων 

επαγγελματικής ανάπτυξης
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου 1.
κάθε έτους, ο ∆ιευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική 
συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε προγραμματισμό του 
εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών 
διαδικασιών, καθώς και καθορισμό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον 
σχολικό έτος. Για τον σκοπό αυτόν λαμβάνονται υπόψη από τον σύλλογο 
διδασκόντων ιδίως η απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό έργο της του προηγούμενου 
σχολικού έτους και οι παρατηρήσεις, προτάσεις και εκθέσεις εξωτερικής 
αξιολόγησης, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 47Β, καθώς και οι 
απόψεις του Σχολικού Συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στις 
αρμοδιότητές του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για τον 
λόγο αυτόν. Στην ειδική συνεδρίαση αυτή ο σύλλογος διδασκόντων δύναται να 
καλεί στελέχη του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.
Σ.), του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του 
Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθώς και μέλη ∆ιδακτικού – Ερευνητικού 
Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και 
στελέχη εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
φορέων.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Όσον αφορά στον σχεδιασμό των συλλογικών δράσεων, ο σύλλογος 2
διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει 
την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, επιλέγει τομείς λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας, ως διοικητικής και ως εκπαιδευτικής δομής, στους 
οποίους θα εστιάσουν οι προγραμματιζόμενες δράσεις. Στους τομείς αυτούς 
συγκαταλέγονται, εκτός εκείνων που εμφανώς και αμέσως συμβάλλουν στην 
αξιολόγηση και τελικώς στη βελτίωση της ποιότητας του επιτελούμενου 
εκπαιδευτικού–διδακτικού έργου και άλλοι σημαντικοί παράμετροι της 
οργανωτικής/διοικητικής και της εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής 
μονάδας. Στον προγραμματισμό δράσεων για τη βελτίωση της οργανωτικής
/διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας εντάσσονται 
δράσεις που σχετίζονται, ενδεικτικά, με τη λειτουργία και την ενίσχυση του 
παιδαγωγικού ρόλου του συλλόγου διδασκόντων, με τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών σε διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, με τη σχολική ζωή και 
την ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών, με την οργάνωση, το ψυχολογικό 
κλίμα και την πνευματική και πολιτισμική παράδοση του σχολείου, με την 
καταγραφή ελλείψεων πόρων και υποδομών και τους τρόπους βέλτιστης 
αξιοποίησης αυτών που διαθέτει το σχολείο, με τη συστηματική 
παρακολούθηση της φοίτησης, των μαθητικών επιδόσεων και των απουσιών, με 
τη σχολική διαρροή, με την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με 
αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, με τις σχέσεις μεταξύ των 
μαθητών και την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής, με την εκπαιδευτική 

αξιοποίηση τοπικών επιστημονικών, πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων, 



αξιοποίηση τοπικών επιστημονικών, πολιτιστικών και παραγωγικών φορέων, 
με την ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με τους γονείς και τους τοπικούς 
φορείς, καθώς και με τη συνεργασία του σχολείου με στελέχη και φορείς 
υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Ο σύλλογος διδασκόντων θέτει, για τα 
θέματα που θα επιλέξει, συγκεκριμένους και σαφείς στόχους για τη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού–διδακτικού έργου, καθώς και της οργανωτικής/διοικητικής 
και εκπαιδευτικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σχεδιάζει τις 
συγκεκριμένες δράσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων που 
τίθενται, προσδιορίζει τις διαδικασίες και εξειδικεύει τα μέσα που θα 
αξιοποιήσουν ο ∆ιευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και 
ακολούθως παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των στόχων αυτών, 
ιδίως με τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων, που μπορούν να εστιάζουν, μεταξύ 
άλλων, σε μεταβολές αντιλήψεων και πρακτικών.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Ο ∆ιευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων σε 3
τακτικές συνεδριάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται, με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και τουλάχιστον μία 
φορά ανά δίμηνο, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για την πορεία 
υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού και των δράσεων και ερευνητικών 
διαδικασιών που σχεδιάσθηκαν κατά τα ανωτέρω και να εκτιμήσουν τη 
διαφαινόμενη αποτελεσματικότητά τους. Αν ο σύλλογος κρίνει απαραίτητο, 
προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό, ανασχεδιασμό ή σε τυχόν αναγκαίες 
διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιώντας και τις παρατηρήσεις ή προτάσεις του 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Κατά τον ετήσιο προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, με επιμέλεια του 4
∆ιευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, συγκροτούνται, επίσης, ομάδες δράσεων 
κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε μία από τις οποίες συμμετέχουν δύο (2) έως και 
πέντε (5) εκπαιδευτικοί. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η πιο στοχευμένη 
οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων που αποβλέπουν στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εστιάζουν, κυρίως, στην 
αναβάθμιση εκπαιδευτικών παραμέτρων της παιδαγωγικής, της διδακτικής, της 
μαθησιακής και της αξιολογικής λειτουργίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σε 
αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης, καθώς και στην αναβάθμιση παραμέτρων 
του πλαισίου των σχέσεων, των ρόλων, των εμπειριών, των ενδιαφερόντων και 
του ψυχολογικού κλίματος της σχολικής τάξης, εντός των οποίων 
αναπτύσσονται οι παραπάνω λειτουργίες. Οι ποικίλες μορφές συνεργασίας των 
μελών κάθε ομάδας πραγματοποιούνται εντός του εργασιακού ωραρίου και 
αξιολογούνται με ποιοτικά κριτήρια.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης καθορίζουν τις παραμέτρους 5
της παρ. 4 στις οποίες εστιάζουν, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και 
προγραμματίζοντας αντίστοιχες δράσεις, τις οποίες υλοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις τάξεις τους, σε πλαίσιο αμοιβαίας 
υποστήριξης, αλληλοπαρατήρησης και συνδιδασκαλίας. Οι δράσεις αυτές 
υποστηρίζονται από τη ∆ιεύθυνση του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης 



υποστηρίζονται από τη ∆ιεύθυνση του σχολείου, συμπεριλαμβανομένης 
ενδεικτικά της δυνατότητας, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων, να 
αναμορφώνεται ή να προσαρμόζεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα 
διδασκαλίας, με μέριμνα της ∆ιεύθυνσης, ώστε να διευκολύνονται οι 
συνεργασίες των ομάδων δράσεων.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομάδες οι ενδιαφερόμενοι 6
εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων σχετική 
πρόταση με τους σκοπούς και τη σημασία του θέματος που θα αναλάβουν. Οι 
δράσεις και οι στόχοι των ομάδων δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης 
μπορούν να σχετίζονται με επιμορφωτικά προγράμματα που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, τα οποία προβλέπουν εφαρμογές των προτεινόμενων δράσεων σε 
συνθήκες σχολικής τάξης.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Το έργο της υποστήριξης και του συντονισμού των εν λόγω ομάδων 7
αναλαμβάνουν ο ∆ιευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Συντονιστής 
Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή 
ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της ειδικότητας, κατά περίπτωση. Ο 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου μπορεί να οργανώνει σχετικές, 
ενδοσχολικές, επιμορφωτικές δράσεις και να παρέχει την απαιτούμενη στήριξη.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Στο τέλος του διδακτικού έτους, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν σε 8
ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δύνανται να υποβάλουν αίτηση για 
την έκδοση σχετικής βεβαίωσης για τη συμμετοχή τους στις εν λόγω ομαδικές 
δράσεις. Τη βεβαίωση αυτή χορηγούν από κοινού ο ∆ιευθυντής της σχολικής 
μονάδας και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, που επόπτευσαν και 
υποστήριξαν τις δράσεις.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Για τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και τον 9
σχεδιασμό δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών συντάσσεται έκθεση, στην 
οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι τομείς εστίασης, οι στόχοι, καθώς και οι 
δράσεις και τα προγράμματα προς υλοποίηση. Η εν λόγω έκθεση καταχωρίζεται 
στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων και 
αναρτάται αμελλητί, με ευθύνη της ∆ιεύθυνσης του σχολείου, κατά τα κύρια 
σημεία της στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας, καθώς και στο σύνολό της 
σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
∆ημόσιας ∆ιοίκησης, την ανάπτυξη και λειτουργία της οποίας αναλαμβάνει το Ι.
Ε.Π. και στην οποία έχουν πρόσβαση τα εμπλεκόμενα στελέχη της 
εκπαιδευτικής ιεραρχίας, το Ι.Ε.Π. και η Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην 
Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.Π.∆.Ε.).

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020

 . Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και των 10



 . Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του συλλογικού προγραμματισμού και των 10
σχεδιαζόμενων δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, οι τρόποι προσέγγισής 
τους, καθώς και ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παρ. 9, 
δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Α.∆Ι.Π.Π.∆.Ε. και του Ι.
Ε.Π.. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 με ισχύ την 12/06/2020


