
 
 

Σχεδιάζουμε συλλογικά, 

υποστηρίζουμε συνεργατικά  

και διεπιστημονικά 

τη σχολική κοινότητα 

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας 
[https://blogs.sch.gr/pekesde/] συνιστά την περιφερειακή δομή για την 
επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη  των εκπαιδευτικών και  των σχολικών 
μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται στο έργο της 
από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Στελεχώνεται από σαράντα τρεις (43) 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 
(Σ.Ε.Ε.), τριανταπέντε (35) με έδρα την 
Πάτρα, και οκτώ (8) με έδρα άλλα ΠΕΚΕΣ,  
όλων των ειδικοτήτων Προσχολικής, Δημοτικής  και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης, 
οι οποίοι έχουν την επιστημονική ευθύνη 
των εκπαιδευτικών του κλάδου τους και  
την παιδαγωγική ευθύνη ομάδων 
σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης. 
[https://blogs.sch.gr/pekesde/see-olomeleia-3] 

Αποστολή 

Αποστολή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η 
στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων, ιδιωτικών σχολικών μονάδων και 
των Ε.Κ. αρμοδιότητάς του σε συνεργασία με τις δομές των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και 
Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς του. 

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας έχει στην ευθύνη του την 
επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη περισσότερων 
από 1280 σχολικών μονάδων, 12.450 εκπαιδευτικών και 
96.000 μαθητών/τριών στις Περιφερειακές 
Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. 

Σκοπός και μεσοπρόθεσμοι στόχοι 
Σκοπός του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 
είναι η υλοποίηση της αποστολής του, όπως αυτή ορίζεται στο ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Ν. 4547/2018, άρθρο 4 παρ. 2 και αριθμ. 
158733/ΓΔ4/24-09-2018 Υ.Α., ΦΕΚ 4299 Β΄/27-09-2018, άρθρο 1). 
Ειδικότερα, στους μεσοπρόθεσμους στόχους του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και 
ορίζοντα την τριετία 2018-2021, οπότε και λήγει η θητεία των Συντονιστών 
Εκπαιδευτικού Έργου της παρούσας Ολομέλειας περιλαμβάνονται: 

 



 
 

α) Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Συγκεκριμένα, η εφαρμογή και εξειδίκευση σε περιφερειακό επίπεδο της εθνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες ή τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των διαφορετικών τύπων σχολικών μονάδων (προσχολικής, δημοτικής, 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κ.ά.). 
Επιπροσθέτως, η συμβολή στη διαμόρφωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
και η υποβολή προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα (ΥΠ.Π.Ε.Θ, ΙΕΠ) για θέματα 
εκπαίδευσης που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τα καθήκοντα των 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου των 
σχολικών μονάδων, των Ε.Κ. των Κ.Ε.Α., των Κ.Ε.Σ.Υ. και Ε.Κ.Φ.Ε.. 
 
β) Η επιστημονική, παιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, των Ε.Κ., των Κ.Ε.Σ.Υ., 
ΚΕΑ και ΕΚΦΕ. 
 
γ) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η υποστήριξη των δημόσιων και 
ιδιωτικών σχολικών μονάδων σε θέματα προγραμματισμού και αποτίμησης του 
εκπαιδευτικού έργου.  
 
δ) Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ο συντονισμός του έργου των νέων 
δομών στήριξης της περιοχής αρμοδιότητάς του και η συνδιοργάνωση κοινών 
δράσεων 
Διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) 
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με το ΥΠ.Π.Ε.Θ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα 
Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.), τον 
Περιφερειακό Διευθυντή, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Αειφορίας (Κ.Ε.Α.), τα 
Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και γενικότερα η ευρεία 
συνεργασία με φορείς και πρόσωπα που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με σκοπό τη διοργάνωση κοινών δράσεων και την 
εποπτεία και τον συντονισμό των φορέων αρμοδιότητάς του. 
 
Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν δια ζώσης, εξ αποστάσεως και μεικτές 
Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων, Μαθητικοί Διαγωνισμοί. 
Φεστιβάλ, συνεργασίες με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς κ.α.  
 
Στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας  προΐσταται και συντονίζει  ως Οργανωτικός Συντονιστής 

ο Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης, Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86) και ως Αναπληρωτής 

Οργανωτικός Συντονιστής, ο Δρ. Δημήτριος Ζησιμόπουλος Συντονιστής Εκπαιδευτικού 

Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπ/σης με θητεία από 10/05/2019-31/07/2021. 

Πληροφορίες: https://blogs.sch.gr/pekesde/  

https://blogs.sch.gr/pekesde/

