
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 Αντικείµενο
Άρθρο 2 Σκοπός

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 4 Ορισµοί
Άρθρο 5 Αποκεντρωµένες υπηρεσίες Πρωτο-

βάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 6 Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας

της Εκπαίδευσης
Άρθρο 7 Περιφερειακό Συµβούλιο Εποπτών
Άρθρο 8 Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 9 Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας

της Εκπαίδευσης και Συµβούλων Εκπαίδευσης
Άρθρο 10 Σύµβουλοι Εκπαίδευσης
Άρθρο 11 Σκοπός και αρµοδιότητες των Κέντρων

Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υπο-
στήριξης
Άρθρο 12 Παρακολούθηση της λειτουργίας των

Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτι-
κής και Υποστήριξης 

Άρθρο 13 Περιοχές αρµοδιότητας των Κέντρων
Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υπο-
στήριξης 
Άρθρο 14 Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστηµονι-

κής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης 
Άρθρο 15 Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστηµο-

νικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 16 Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήρι-

ξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης
Άρθρο 17 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υπο-

στήριξης και Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
σχολικών µονάδων της γενικής και επαγγελµατικής εκ-
παίδευσης
Άρθρο 18 Αποστολή και αρµοδιότητες των Κέ-

ντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
Άρθρο 19 Οργάνωση και στελέχωση των Κέ-

ντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 20 Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τε-

χνολογιών
Άρθρο 21 Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολι-

κού Αθλητισµού
Άρθρο 22 Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων

Φυσικών Επιστηµών 
Άρθρο 23 Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 24 Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας
Άρθρο 25 Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεµάτων 
Άρθρο 26 Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-

σης
Άρθρο 27 Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελµατικού

Προσανατολισµού
Άρθρο 28 Μισθολογικές διατάξεις
Άρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΟΣΤ΄, 28 Ιουλίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αναβάθµιση του σχολείου, ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 30 Πίνακες και προτάσεις επιλογής στε-
λεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 31 Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδι-

κασία επιλογής
Άρθρο 32 Κριτήρια επιλογής
Άρθρο 33 Αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής

Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
Προϊσταµένων των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγη-
σης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης 
Άρθρο 34 Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Συµ-

βούλων Εκπαίδευσης 
Άρθρο 35 Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Διευθυ-

ντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
και Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµά-
των
Άρθρο 36 Επιτροπές αποτίµησης του συγγραφι-

κού και ερευνητικού έργου
Άρθρο 37 Συµβούλια επιλογής
Άρθρο 38 Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποι-

ότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης, Προϊσταµένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταµένου του
Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Άρθρο 39 Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων
Άρθρο 40 Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλο-

γής
Άρθρο 41 Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 42 Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρε-

σίας
Άρθρο 43 Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαί-

δευσης
Άρθρο 44 Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης

από την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 45 Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελε-

χών της εκπαίδευσης µετά από τη λήξη της θητείας τους
Άρθρο 46 Αναπλήρωση
Άρθρο 47 Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου

Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων
Άρθρο 48 Επαγγελµατική ανάπτυξη των στελε-

χών της εκπαίδευσης
Άρθρο 49 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 50
Φορείς και όργανα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών -

Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985
Άρθρο 51 Διοικητική υπαγωγή των Περιφερεια-

κών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας,
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων - Τροποποιή-
σεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000
Άρθρο 52 Πειθαρχικά Συµβούλια στελεχών της

εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου έκτου του
ν. 4057/2012
Άρθρο 53 Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστη-

ρικτικοί φορείς για τους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες - Αντικατάσταση του άρθρου 4
του ν. 3699/2008
Άρθρο 54 Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαι-

δευτικών αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του
ν. 3699/2008
Άρθρο 55 Παράταση φοίτησης µαθητών Σχολι-

κών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τροπο-
ποίηση του άρθρου 8 του ν. 3699/2008

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-

ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56 Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 57 Προγραµµατισµός του έργου των στε-
λεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 58 Όργανα αξιολόγησης
Άρθρο 59 Περιοδικότητα αξιολόγησης 
Άρθρο 60 Κριτήρια και βαθµολογία της αξιολόγη-

σης
Άρθρο 61 Διαδικασίες αξιολόγησης
Άρθρο 62 Ενστάσεις
Άρθρο 63 Όργανα εξέτασης των ενστάσεων
Άρθρο 64 Ειδικές ρυθµίσεις για τα στελέχη των

Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων
Άρθρο 65 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗ-
ΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 66 Όργανα και αντικείµενο αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού της δηµόσιας εκπαίδευσης
Άρθρο 67 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του

έργου των εκπαιδευτικών
Άρθρο 68 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του

έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για
το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης
Άρθρο 69 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του

έργου των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού των σχολικών µονάδων
Άρθρο 70 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του

έργου των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης και των
µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επι-
τροπών Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
Άρθρο 71 Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του

έργου των µελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
των σχολικών µονάδων
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Άρθρο 72 Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό
φάκελο
Άρθρο 73 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου

των εκπαιδευτικών 
Άρθρο 74 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου

των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Πε-
ριβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαί-
δευσης 
Άρθρο 75 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου

των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών µο-
νάδων 
Άρθρο 76 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου

των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιο-
λόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης και των µε-
λών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτρο-
πών Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
Άρθρο 77 Περιοδικότητα αξιολόγησης
Άρθρο 78 Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της α-

ξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και
των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Άρθρο 79 Ενστάσεις 
Άρθρο 80 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 81 Ειδική ψηφιακή εφαρµογή για την α-
ξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτι-
κών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητι-
κού Προσωπικού
Άρθρο 82 Μεταξιολόγηση του συστήµατος αξιο-

λόγησης
Άρθρο 83 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟ-

ΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Άρθρο 84 Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψη-
φιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων
Άρθρο 85 Επιλογή διδακτικών βιβλίων
Άρθρο 86 Αξιολόγηση µαθητών
Άρθρο 87 Συνεργασίες µε τρίτους φορείς
Άρθρο 88 Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική ά-

σκηση στη σχολική µονάδα
Άρθρο 89 Λειτουργία Εκπαιδευτικών Οµίλων -

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Οµίλων
Άρθρο 90 Παιδαγωγικές συναντήσεις
Άρθρο 91 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑ-
ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ-

ΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 92 Ενδοσχολικοί Συντονιστές
Άρθρο 93 Παιδαγωγικός σύµβουλος - µέντορας

στη σχολική µονάδα
Άρθρο 94 Υπεύθυνος Διασύνδεσης µε τη Μαθη-

τεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια - Λύκεια
Άρθρο 95 Ενδοσχολική επιµόρφωση
Άρθρο 96 Συµµετοχή εκπαιδευτικών στην ενδο-

σχολική επιµόρφωση 
Άρθρο 97 Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των

αρµοδιοτήτων των άρθρων 47 και 47Α του ν. 4547/2018
από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µο-
νάδας
Άρθρο 98 Χρήση - Αξιοποίηση των σχολικών κτι-

ρίων, υποδοµών και λοιπών εγκαταστάσεων
Άρθρο 99 Χρηµατοδότηση σχολικών µονάδων

και διαχείριση δωρεών
Άρθρο 100 Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυ-

ντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας
Άρθρο 101 Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από

τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονά-
δας - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του
ν. 1566/1985
Άρθρο 102 Ορισµός υπεύθυνων τµηµάτων και µα-

θητικών κοινοτήτων
Άρθρο 103 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Άρθρο 104 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστή-
µατος
Άρθρο 105 Δηµιουργία και λειτουργία ιστοσελί-

δας σε επίπεδο σχολικής µονάδας
Άρθρο 106 Προσβασιµότητα ιστοσελίδων σχολι-

κών µονάδων
Άρθρο 107 Αναµόρφωση του θεσµού του Σχολι-

κού Συµβουλίου
Άρθρο 108 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 109 Δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαί-
δευση
Άρθρο 110 Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 111 Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής

Εκπαίδευσης
Άρθρο 112 Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λει-

τουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 113 Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία
Άρθρο 114 Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρεί-

ου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 115 Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 116 Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστι-

κών Σχολείων
Άρθρο 117 Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 118 Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχο-

λείων
Άρθρο 119 Θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών
Άρθρο 120 Απαλλαγή των Διευθυντών και Υποδι-

ευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 121 Μετάθεση - τοποθέτηση Διευθυντών

και Υποδιευθυντών µετά τη λήξη της θητείας τους
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Άρθρο 122 Δικαίωµα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά
Σχολεία
Άρθρο 123 Εισαγωγή µαθητών και µαθητριών σε

Εκκλησιαστικά Σχολεία
Άρθρο 124 Προγράµµατα σπουδών
Άρθρο 125 Λειτουργία οµίλων και θερινών προ-

γραµµάτων
Άρθρο 126 Παροχές και διευκολύνσεις µαθητών

και µαθητριών
Άρθρο 127 Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλη-

σιαστικών Σχολείων
Άρθρο 128 Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη

των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 129 Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολεί-

ων µε φορείς και µε σχολικές µονάδες της αλλοδαπής
Άρθρο 130 Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδι-

ευθυντή των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 131 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των

Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 132 Χρηµατοδότηση των Εκκλησιαστικών

Σχολείων
Άρθρο 133 Σχολική Εφορεία
Άρθρο 134 Μαθητική εστία
Άρθρο 135 Εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη δη-

µόσια γενική Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Άρθρο 136 Κάλυψη δαπανών λειτουργίας
Άρθρο 137 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Άρθρο 138 Μεταδευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκ-
παίδευση
Άρθρο 139 Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υπο-

ψήφιων Κληρικών
Άρθρο 140 Δίπλωµα µαθητείας
Άρθρο 141 Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των

Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 142 Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρι-

κών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 143 Εκπαιδευτικά προγράµµατα των Σχο-

λών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 144 Δικαίωµα φοίτησης στις Σχολές Μαθη-

τείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 145 Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχο-

λές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 146 Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδα-

στών
Άρθρο 147 Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδα-

στών
Άρθρο 148 Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μα-

θητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 149 Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθη-

τείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 150 Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας

Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 151 Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υπο-

ψήφιων Κληρικών
Άρθρο 152 Ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµεια-

κές δαπάνες σπουδαστών
Άρθρο 153 Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και

στα προγράµµατα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών
Άρθρο 154 Χρηµατοδότηση Σχολών Μαθητείας

Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 155 Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθη-

τείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 156 Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υπο-

ψήφιων Κληρικών µε φορείς
Άρθρο 157 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προ-

γράµµατος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρι-
κών και του προσωπικού τους
Άρθρο 158 Εστίες ιεροσπουδαστών των Σχολών

Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 159 Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λει-

τουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 160 Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκ-

κλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υπο-
ψήφιων Κληρικών
Άρθρο 161 Θέµατα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυ-

κείων Βελλάς Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστι-
κής Σχολής Κρήτης
Άρθρο 162 Προθεσµία χορήγησης γνώµης, πρότα-

σης ή εισήγησης 
Άρθρο 163 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Άρθρο 164 Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκ-
κλησιαστικών Ακαδηµιών στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαι-
οτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Αττικής και στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Άρθρο 165 Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτα-

τες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, πρόγραµµα σπουδών και
διάρκεια φοίτησης - Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5
και 6 του ν. 3432/2006

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ-

ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Άρθρο 166 Κατά προτεραιότητα κάλυψη των κε-
νών/κενούµενων θέσεων στα ολιγοθέσια σχολεία - Τρο-
ποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019
Άρθρο 167 Δυνατότητα µετάταξης εκπαιδευτικών

κλάδων ΠΕ79 - Μουσικής, ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών και
ΠΕ91 - Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης στα µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρ-
θρου 12 του ν. 3260/2004
Άρθρο 168 Αιτήσεις - προθεσµίες για τις µεταθέ-

σεις των εκπαιδευτικών - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3
του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996
Άρθρο 169 Αιτήσεις - προθεσµίες για τις µεταθέ-

σεις των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού - Τροποποίηση της παρ.
7 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008
Άρθρο 170 Προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών - Τροποποίη-
ση της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008
Άρθρο 171 Άδειες χωρίς αποδοχές - Τροποποίηση

της υποπαρ. 2 της παρ. Ε΄ του άρθρου 16 του
ν. 1566/1985
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Άρθρο 172 Εγγραφή αλλοδαπών µαθητών στις
σχολικές µονάδες Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 173 Δυνατότητα ένταξης των µαθητών µε

σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ’ ι-
δίαν διδαχθέντων
Άρθρο 174 Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 175 Πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων

σπουδών σε Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία για τα
σχολικά έτη 2021 - 2022 και 2022 - 2023 - Προσθήκη άρ-
θρου 11Α στον ν. 4692/2020
Άρθρο 176 Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατο-

δοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
των αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών και µε-
λών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4283/2014
Άρθρο 177 Ρυθµίσεις για τα Πρότυπα και Πειρα-

µατικά Σχολεία - Τροποποιήσεις των άρθρων 14, 15, 16,
17, 19, 20 και 21 του ν. 4692/2020
Άρθρο 178 Σύναψη συµβάσεων εργασίας ορισµέ-

νου χρόνου για τους αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκ-
παιδευτικούς και µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Άρθρο 179 Εφαρµογή του Μέρους Δ΄ του παρό-

ντος στα µειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977
Άρθρο 180 Κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου

προσκόµισης δικαιολογητικών εγγράφων αναφορικά µε
τον χρόνο υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και µελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού που καταχωρίζονται στο Ολοκληρωµένο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 181 Παροχή υπηρεσιών από στελέχη της

δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης σε συναφείς µε τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους
φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων -
Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012
Άρθρο 182 Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών

- Τροποποίηση της περ. ε) της παρ. 3 του π.δ. 50/1996
Άρθρο 183 Τίτλος πληρωµής επιµισθίου εξωτερι-

κού - Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4415/2016
Άρθρο 184 Διασφάλιση αποδοχών - Τροποποίηση

της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 185 Ρυθµίσεις Ερευνητικών Πανεπιστηµια-
κών Ινστιτούτων 
Άρθρο 186 Απασχόληση Πανεπιστηµιακών Ιατρών

στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Άρθρο 187 Ρυθµίσεις για το ηλεκτρονικό σύστηµα

διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγη-
τών «ΑΠΕΛΛΑ» και το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΥΔΟ-
ΞΟΣ»
Άρθρο 188 Ρύθµιση για τα ασυµβίβαστα του Κο-

σµήτορα - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011
Άρθρο 189 Ρυθµίσεις για τις αποφάσεις σύστασης

Μονάδων Ασφάλειας και Προστασίας των Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 190 Ρυθµίσεις για την απόσπαση προσωπι-

κού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τροπο-
ποίηση του άρθρου 18 του ν. 4653/2020 
Άρθρο 191 Ρυθµίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης,

κατάργησης, συγχώνευσης και µετονοµασίας Α.Ε.Ι.,
Σχολής και Τµήµατος - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017
Άρθρο 192 Χρήση ηλεκτρονικών µέσων για τη διε-

νέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των
οργάνων των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 193 Τράπεζα ερωτήσεων Διεπιστηµονικού

Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πλη-
ροφόρησης - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου
12 του ν. 3328/2005
Άρθρο 194 Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών

για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου - Τροποποί-
ηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του
ν. 4737/2020
Άρθρο 195 Στεγαστικό επίδοµα προπτυχιακών

φοιτητών
Άρθρο 196 Ζητήµατα του Πανεπιστηµίου Πελο-

ποννήσου - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 38 του
ν. 4610/2019
Άρθρο 197 Απασχόληση επιστηµονικών συνεργα-

τών σε Εργαστήρια και Κλινικές των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 198 Οικονοµικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου

του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και ειδικευόµενους ειδι-
κότητας αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου
32 του ν. 4816/2021
Άρθρο 199 Παράταση χρόνου αναστολής καθηκό-

ντων των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που υ-
πηρετούν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του
Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 200 Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγω-

γείων των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 201 Ρυθµίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα

της Ακαδηµίας Αθηνών
Άρθρο 202 Διαδικασία αποδοχής δωρεών και χο-

ρηγιών προς τα Α.Ε.Ι.
Άρθρο 203 Ρυθµίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελ-

ληνικού και Κινεζικού Πολιτισµού
Άρθρο 204 Παράταση στην προθεσµία έκδοσης

των Οδηγών Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης -Τροπο-
ποίηση του άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254)
Άρθρο 205 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 206 Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής κα-
τάρτισης στα Πειραµατικά και Θεµατικά Ινστιτούτα Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης και στις Πειραµατικές Επαγ-
γελµατικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισµού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναµικού - Τροποποίηση του άρθρου
41 του ν. 4763/2020
Άρθρο 207 Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής κα-

τάρτισης στα δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων - Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου
34 του ν. 4763/2020
Άρθρο 208 Ρύθµιση θεµάτων υπηρεσιακής κατά-

στασης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο
στα δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης -
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016
Άρθρο 209 Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προ-
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σωπικού του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας -
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4763/2020
Άρθρο 210 Παράταση απόσπασης και θητείας των

Διευθυντών και Υποδιευθυντών δηµόσιων Ινστιτούτων
Επαγγελµατικής Κατάρτισης αρµοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Τροποποίηση της παρ. 12
του άρθρου 34 του ν. 4763/2020
Άρθρο 211 Ρυθµίσεις θεµάτων φοίτησης στις Ε-

παγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης και στις Επαγγελµα-
τικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισµού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναµικού - Τροποποίηση της περ. β) της
παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4763/2020
Άρθρο 212 Ρύθµιση θεµάτων καθορισµού τοµέων

και ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Λυκείων - Τροπο-
ποίηση της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013
Άρθρο 213 Ρύθµιση θεµάτων εποπτείας και λει-

τουργίας των Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων -
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4763/2020
Άρθρο 214 Αποσπάσεις Διευθυντών και Υποδιευ-

θυντών των δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης και των δηµόσιων Επαγγελµατικών Σχολών Κα-
τάρτισης - Τροποποίηση του άρθρου 118 του
ν. 4692/2020
Άρθρο 215 Τίτλοι σπουδών Μουσουλµανικών Ιε-

ροσπουδαστηρίων Θράκης και Τράπεζα Θεµάτων
Άρθρο 216 Θέµατα Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επι-

µορφώσεως - Τροποποίηση του άρθρου 64 του
ν. 4415/2016
Άρθρο 217 Ρυθµίσεις µειονοτικών σχολείων Θρά-

κης για την Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκο-
λίας - Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4692/2020
Άρθρο 218 Διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής

Εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 26
του ν. 3432/2006
Άρθρο 219 Σύσταση θέσεων υπαλλήλων στην Ιε-

ρά Μητρόπολη Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού
Άρθρο 220 Σύστηµα επιβράβευσης απόδοσης Συµ-

βούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Άρθρο 221 Ρυθµίσεις θεµάτων για το Διοικητικό

Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου Δηµοσίας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελµάτων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου
30 του ν. 4186/2013
Άρθρο 222 Ρυθµίσεις για το Παλληµνιακό Ταµείο -

Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 27 του
ν. 4589/2019
Άρθρο 223 Δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
Άρθρο 224 Μεταφορά σχολικής µονάδας ιδιωτι-

κού ή ξένου σχολείου
Άρθρο 225 Ρύθµιση απαλλαγών σχετικά µε την

καταβολή κοµίστρου στα µέσα µαζικής µεταφοράς δικαι-
ούχων αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 86
του ν. 4530/2018
Άρθρο 226 Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιό-

τητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τα
ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής υγιεινής
ή συλλογικής προστασίας, την αντιµετώπιση της διασπο-
ράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 227 Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νό-

σησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για συµµετοχή στην
εκπαιδευτική διαδικασία - Τροποποίηση του πρώτου εδα-
φίου του άρθρου 96 του ν. 4790/2021

Άρθρο 228 Παράταση της προθεσµίας έκδοσης
του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ-
δόσεων «Διόφαντος» - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρ-
θρου 46 του ν. 4589/2019
Άρθρο 229 Πρώιµη εκπαιδευτική και υποστηρικτι-

κή παρέµβαση σε µαθητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 230 Αρµοδιότητες του Ιδρύµατος Νεολαί-

ας και Δια Βίου Μάθησης - Τροποποίηση του άρθρου 2
του ν. 4115/2013

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 231 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο 232 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο 233 Κατάργηση των Περιφερειακών Κέ-

ντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και των θέσεων Συ-
ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
Άρθρο 234 Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 235 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε΄

Άρθρο 236 Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότη-
ση του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαί-
δευσης
Άρθρο 237 Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτι-

κούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων -
Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
Άρθρο 238 Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα φοί-

τησης, σίτισης και διαµονής µαθητικού δυναµικού των
Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυµνασίων και Γενι-
κών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 και στέ-
γασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 239 Μεταβατικές διατάξεις για το προσω-

πικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενι-
κών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυµνασίων και Γενικών
Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 
Άρθρο 240 Λοιπές µεταβατικές διατάξεις για τη

Δευτεροβάθµια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
Άρθρο 241 Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτα-

τες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες - Συγχώνευση των Ανώ-
τατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 242 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Β΄
Άρθρο 243 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Ε΄
Άρθρο 244 Καταργούµενες διατάξεις Μέρους ΣΤ΄

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 245 Έναρξη ισχύος
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ΜΕΡΟΣ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο

1. Αντικείµενο του Β΄ Μέρους είναι η οργάνωση των
δοµών και η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.

2. Αντικείµενο του Γ΄ Μέρους είναι η αξιολόγηση των
στελεχών και των εκπαιδευτικών µε την εισαγωγή ενός
θεσµοθετηµένου, ολοκληρωµένου και αποτελεσµατικού
πλαισίου παρακολούθησης και ελέγχου της αξιολογικής
διαδικασίας.

3. Αντικείµενο του Δ΄ Μέρους είναι η θέσπιση ενός
πλαισίου για την ενίσχυση της αυτονοµίας των σχολικών
µονάδων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης και την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου.

4. Αντικείµενο του Ε΄ Μέρους αποτελεί η θέσπιση ε-
νός αναµορφωµένου, σύγχρονου και ολοκληρωµένου
συστήµατος εκκλησιαστικής εκπαίδευσης υπό την επο-
πτεία του κράτους, το οποίο περιλαµβάνει δευτεροβάθ-
µια, µεταδευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η
Δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται
στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) (Εκκλησιαστικά Γυ-
µνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), η µεταδευτε-
ροβάθµια στις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών
(Σ.Μ.Υ.Κ.) και η τριτοβάθµια στις Ανώτατες Εκκλησιαστι-
κές Ακαδηµίες (Α.Ε.Α.).

5. Αντικείµενο του ΣT΄ Μέρους είναι η θέσπιση ρυθµί-
σεων για την αντιµετώπιση ειδικότερων ζητηµάτων.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Σκοπός του Β΄ Μέρους είναι η αναβάθµιση της ποιό-
τητας της δηµόσιας εκπαίδευσης µέσω της ουσιαστικής
αναδιάταξης της θεσµικής κατασκευής των δοµών της
εκπαίδευσης και της πρόβλεψης αξιοκρατικών διαδικα-
σιών για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.

2. Σκοπός του Γ΄ Μέρους είναι η διαρκής και συστηµα-
τική αξιολόγηση των στελεχών, των εκπαιδευτικών και
του έργου τους µε σκοπό την προαγωγή, τη βελτίωση
και την υλοποίηση ενός ποιοτικού και συνάµα αποτελε-
σµατικού εκπαιδευτικού έργου. 

3. Σκοπός του Δ΄ Μέρους είναι η ενίσχυση της αυτο-
νοµίας των σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η αναβάθµιση του εκ-
παιδευτικού έργου µέσω της απόδοσης µεγαλύτερης ε-
λευθερίας στην οργάνωση της διδασκαλίας, της ενίσχυ-
σης του ρόλου του Διευθυντή/Προϊσταµένου της σχολι-
κής µονάδας και των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης
και της θέσπισης ενός πλαισίου αυξηµένης διαφάνειας
και λογοδοσίας.

4. Σκοπός του Ε΄ Μέρους είναι: α) Τα Εκκλησιαστικά
Σχολεία (Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και Εκκλησιαστικά Λύ-
κεια) να υπηρετούν τους σκοπούς της γενικής Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης και παράλληλα να δίδουν τη δυνα-
τότητα στους µαθητές/µαθήτριες που φοιτούν σε αυτά
να εµβαθύνουν στην ορθοδοξία ως εκκλησιαστική, πνευ-
µατική και πολιτιστική παράδοση. β) Οι Σχολές Μαθητεί-
ας Υποψηφίων Κληρικών να εκπαιδεύουν υποψήφιους
κληρικούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, για να υπηρετήσουν στην Ελλάδα ή στις
κοινότητες του απόδηµου ελληνισµού. γ) Οι Ανώτατες

Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, µέσω του Προγράµµατος Ιε-
ρατικών Σπουδών, να παράγουν κληρικούς µε ανώτατη-
τριτοβάθµια εκπαίδευση.

5. Σκοπός του ΣΤ΄ Μέρους είναι η επίλυση επιµέρους
ζητηµάτων που έχουν ανακύψει σε όλες τις βαθµίδες τις
εκπαίδευσης.

ΜΕΡΟΣ B΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχουν εφαρµογή
για την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών της
δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης. 

Άρθρο 4
Ορισµοί

1. Για την εφαρµογή των Μερών Β΄ και Γ΄ ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
επιµέρους διατάξεις τους:
α) Στελέχη της εκπαίδευσης: 
αα) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. 
αβ) Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης. 
αγ) Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
αδ) Διευθυντής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
αε) Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
αστ) Σύµβουλος Εκπαίδευσης.
αζ) Προϊστάµενος Κέντρου Διεπιστηµονικής Αξιολό-

γησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).
αη) Προϊστάµενος Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περι-

βάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
αθ) Προϊστάµενος του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµά-

των Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης.
αι) Διευθυντής Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.). 
αια) Διευθυντής Πρότυπου ή Πειραµατικού ΓΕ.Λ..
αιβ) Διευθυντής Επαγγελµατικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
αιγ) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑ.Λ..
αιδ) Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.). 
αιε) Διευθυντής Μουσικού Λυκείου.
αιστ) Διευθυντής Καλλιτεχνικού Λυκείου.
αιζ) Διευθυντής Λυκείου Διαπολιτισµικής Εκπαίδευ-

σης.
αιη) Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).
αιθ) Διευθυντής Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης (Ε.Α.Ε.).
ακ) Διευθυντής Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυ-

µνασίου-Λυκείου. (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).
ακα) Διευθυντής Γυµνασίου. 
ακβ) Διευθυντής Πρότυπου ή Πειραµατικού Γυµνασίου.
ακγ) Διευθυντής Γυµνασίου Ε.Α.Ε.. 
ακδ) Διευθυντής Μουσικού Γυµνασίου.
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ακε) Διευθυντής Καλλιτεχνικού Γυµνασίου.
ακστ) Διευθυντής Γυµνασίου Διαπολιτισµικής Εκπαί-

δευσης.
ακζ) Διευθυντής Δηµοτικού Σχολείου.
ακη) Διευθυντής Πειραµατικού Δηµοτικού Σχολείου.
ακθ) Διευθυντής Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου.
ακι) Διευθυντής Δηµοτικού Σχολείου Διαπολιτισµικής

Εκπαίδευσης.
αλ) Προϊστάµενος Δηµοτικού Σχολείου. 
αλα) Προϊστάµενος Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου. 
αλβ) Προϊστάµενος Πειραµατικού Δηµοτικού Σχολεί-

ου.
αλγ) Διευθυντής Νηπιαγωγείου.
αλδ) Διευθυντής Ειδικού Νηπιαγωγείου. 
αλε) Προϊστάµενος Νηπιαγωγείου. 
αλστ) Προϊστάµενος Ειδικού Νηπιαγωγείου. 
αλζ) Προϊστάµενος Πειραµατικού Νηπιαγωγείου.
αλη) Υποδιευθυντής σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας

εκπαίδευσης.
αλθ) Υποδιευθυντής σχολικής µονάδας Δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης. 
αλι) Υποδιευθυντής Ε.Κ.
αµ) Υπεύθυνος Τοµέα Ε.Κ.
αµα) Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγω-

γής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθµιας εκπαί-
δευσης. 
αµβ) Υποδιευθυντής Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθµιας εκ-

παίδευσης.
αµγ) Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαί-

δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης.
β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της

Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσω-

πικό του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπι-

κό του άρθρου 18 του ν. 3699/2008.
ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία:
εα) η υπηρεσία στη δηµόσια και την ιδιωτική εκπαίδευ-

ση,
εβ) η προϋπηρεσία υπό την ιδιότητα του προσωρινού

αναπληρωτή ή ωροµισθίου, η οποία υπολογίζεται µε α-
ναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο µε ανάλο-
γη εφαρµογή της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 11 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και
εγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτι-

κή, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν. 3699/2008.
στ) Διδακτική υπηρεσία:
στα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές

µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, σε Ε.Κ., στις Δοµές Υποδοχής για την Εκπαίδευση
Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις µονάδες
αυτές ή ως παραρτήµατά τους, καθώς και σε Τµήµατα Έ-
νταξης (T.E.), προγράµµατα παράλληλης στήριξης και
σε προγράµµατα για κατ’ οίκον διδασκαλία µαθητών,
στβ) οι πάσης φύσεως άδειες, οι οποίες σχετίζονται µε

κύηση, λοχεία και ανατροφή τέκνων, καθώς και οι άδειες
της παρ. 8 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄26), 
στγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία

Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δηµόσια Ινστιτούτα Ε-

παγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), σε Επαγγελµατι-
κές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), σε Σχολές Επαγγελµα-
τικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο
του µεταλυκειακού έτους-τάξης µαθητείας, σε Τεχνικά
Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Α΄ και Β΄ κύ-
κλου, σε σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακά
Προπαρασκευαστικά Κέντρα, εφόσον η διδακτική υπηρε-
σία έχει αναγνωριστεί µισθολογικά,
στδ) η άσκηση καθηκόντων µε την ιδιότητα του Προϊ-

σταµένου ή του εκπαιδευτικού ή του µέλους Ε.Ε.Π. στην
Ολοµέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στον Σύλλογο Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συµβουλευ-
τικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), ή ως εκπαιδευτικό προσω-
πικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διά-
γνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Ανα-
γκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και
Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και 
στε) η άσκηση καθηκόντων µε την ιδιότητα του Προϊ-

σταµένου ή του Υπεύθυνου Λειτουργίας ή του µέλους
της Παιδαγωγικής Οµάδας Κ.Ε.ΠΕ.Α., Κέντρου Εκπαί-
δευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) ή Κέντρου Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). 
ζ) Υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: η υπηρεσία σε

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ..
η) Εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.: η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.,

η οποία αποδεικνύεται σύµφωνα µε την περ. β) της παρ.
1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008.
θ) Ενταξιακή εκπαίδευση: Η εκπαιδευτική προσέγγιση,

η οποία συνεκτιµά τις ανάγκες της ετερογένειας του µα-
θητικού πληθυσµού και αποσκοπεί στην άρση των φραγ-
µών στη µάθηση και στη διασφάλιση της ισότιµης πρό-
σβασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα όλων των µαθητών,
συµπεριλαµβανοµένων των µαθητών µε αναπηρία και ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
ι) Τύποι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης:

ια) Γυµνάσια Ε.Α.Ε. και Λύκεια Ε.Α.Ε. και ιβ) σχολικές
µονάδες επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ήτοι i) Ενιαία Ει-
δικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και
ii) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(Ε.Ε.Ε.ΕΚ.). Όπου στις διατάξεις του παρόντος Mέρους
απαιτείται διδακτική υπηρεσία σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., νοείται
η διδακτική υπηρεσία σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ή Ειδικό Επαγ-
γελµατικό Γυµνάσιο ή Ειδικό Επαγγελµατικό Λύκειο ή
Τεχνικό Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Ε.Α.Ε.) Α΄ και Β΄ Κύκλου.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Mέρους τίθεται
ως προϋπόθεση για τα µέλη του Ε.Ε.Π. η συµπλήρωση ο-
ρισµένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε
την περ. στ) της παρ. 1, νοείται η παροχή υποστηρικτικού
έργου.

Άρθρο 5
Αποκεντρωµένες υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, που οργανώνουν και υποστηρί-
ζουν την παροχή της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών, είναι οι ε-
ξής:
α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίες προβλέπονται
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στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α΄31), 
β) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην υποπερ. ββ) της
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 και
στα άρθρα 51 και 52 του ίδιου Προεδρικού Διατάγµατος,
γ) τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβου-

λευτικής και Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο
11,
δ) τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την

Αειφορία, που προβλέπονται στο άρθρο 18, 
ε) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών

(Ε.Κ.Φ.Ε.), που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 52
του π.δ. 18/2018 και στο άρθρο 22 του παρόντος, 
στ) οι σχολικές µονάδες και 
ζ) τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) που προβλέπονται

στο άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαί-
δευσης. Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης είναι αρ-
µόδιο για τον συντονισµό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα ειδι-
κότερα θέµατα της µειονοτικής εκπαίδευσης, όπως είναι
τα θέµατα που αφορούν:
α) στην οργάνωση και τη λειτουργία των Μειονοτικών

Σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης,
β) στην οργάνωση και τη λειτουργία των Μουσουλµα-

νικών Ιεροσπουδαστηρίων,
γ) στην οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη για τη

διδασκαλία του Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ι-
σλαµικής Θρησκείας των άρθρων 36 έως και 39 του
ν. 3536/2007 (Α΄ 42) στα δηµόσια σχολεία της Θράκης. 

3. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό
Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Οι σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολι-
κές µονάδες της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ.
και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 6
Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνιστάται µία (1) θέση
Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Η
θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευ-
σης καταλαµβάνεται από Σύµβουλο Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 38. 

2. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευ-
σης υπάγεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης. 

3. Έργο του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η
επίτευξη του βέλτιστου συντονισµού, σε επίπεδο Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-

µιας Εκπαίδευσης, του έργου των:
α) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 
β) Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβου-

λευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και
γ) Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Α-

ειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
4. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) µεριµνά για την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολι-

τικής για την Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευ-
ση, της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδι-
ού η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 2101/1992 (Α΄ 192) και
της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα των Ατόµων
µε Αναπηρία η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4074/2012 (Α΄
88) και καθοδηγεί σχετικά τα όργανα και τις δοµές της
παρ. 3, 
β) οργανώνει και υλοποιεί επιµορφωτικά προγράµµατα

ή σεµινάρια και εν γένει εκπαιδευτικές δράσεις σε επίπε-
δο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και τα
µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), µε τη συµ-
µετοχή των οργάνων και δοµών της παρ. 3 και σε συνερ-
γασία ιδίως µε: 
βα) το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), 
ββ) την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρω-

τοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), 
βγ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), επιστη-

µονικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και
εκπαιδευτικούς µε αυξηµένα προσόντα ή και εµπειρία σε
συγκεκριµένα ζητήµατα για θέµατα που προκύπτουν από
την καταγραφή των αναγκών των σχολικών µονάδων και
των Ε.Κ. της περιοχής αρµοδιότητάς του, 
γ) µεριµνά για τη διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και

εµπειριών µεταξύ των εκπαιδευτικών και των µελών του
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της ίδιας ή διαφορετικής βαθµίδας και
του ίδιου ή διαφορετικών κλάδων σε παιδαγωγικά και ε-
πιστηµονικά θέµατα, 
δ) ενηµερώνεται και παρακολουθεί, σε συνεργασία µε

τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τις εκπαιδευ-
τικές δράσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης, 
ε) στο τέλος κάθε διδακτικού έτους επιλέγει και αναρ-

τά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως καλές
πρακτικές, εκπαιδευτικές δράσεις που οργάνωσαν οι
Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, καθώς και τα όργανα και οι δο-
µές της παρ. 3 κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, 
στ) µελετά συστηµατικά τις εκθέσεις των Εποπτών

Ποιότητας της Εκπαίδευσης για τον προγραµµατισµό και
την αποτίµηση της συµβολής τους στην αναβάθµιση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρµο-
διότητάς τους και τις παρουσιάζει στον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε σκοπό τον σχεδιασµό, προ-
γραµµατισµό και την ανάληψη δράσεων, 
ζ) είναι πειθαρχικώς προϊστάµενος για τα πειθαρχικά

παραπτώµατα των περ. ι) και κη) της παρ. 1 του άρθρου
107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοι-
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.
(ν. 3528/2007, Α΄26) των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά για ζη-
τήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους ως Επο-
πτών,
η) µεριµνά, σε συνεργασία µε τους Επόπτες Ποιότη-
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τας της Εκπαίδευσης, για την εφαρµογή αντισταθµιστι-
κών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την αντιµετώπιση
φαινοµένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή µαθη-
τών και ο σχολικός εκφοβισµός,
θ) µεριµνά, σε συνεργασία µε τους Επόπτες Ποιότη-

τας της Εκπαίδευσης και τα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., για:
θα) την καταπολέµηση κάθε µορφής αποκλεισµού και

διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευ-
σης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς
µε επιµορφώσεις,
θβ) την οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για γο-

νείς, µε στόχο την ενηµέρωσή τους σε θέµατα που αφο-
ρούν στον γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία µε τους
εκπαιδευτικούς ή και µε άλλες υποστηρικτικές δοµές της
τοπικής κοινότητας,
ι) υποστηρίζει, σε συνεργασία µε τους Επόπτες Ποιό-

τητας της Εκπαίδευσης και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., τη διοργάνωση
καινοτόµων προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων
σε θέµατα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, σύµ-
φωνα µε τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής και τις ανάγκες των σχολικών µονάδων και των Ε.Κ.,
ια) διαµορφώνει, κατόπιν συνεννόησης µε τον Περιφε-

ρειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, την ηµερήσια διάταξη
του Περιφερειακού Συµβουλίου Εποπτών του άρθρου 7, 
ιβ) συγκαλεί το Περιφερειακό Συµβούλιο Εποπτών κα-

τά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και
τουλάχιστον µία φορά τον µήνα ή και εκτάκτως, όποτε
κρίνεται αναγκαίο, µε συµµετοχή, εφόσον το κρίνει απα-
ραίτητο, των προϊσταµένων των δοµών της παρ. 3, 
ιγ) ενηµερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-

δευσης για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλί-
ου Εποπτών και µεριµνά για την υλοποίησή τους, 
ιδ) αναλαµβάνει τη διευθέτηση θεµάτων επιστηµονι-

κής - παιδαγωγικής καθοδήγησης,
ιε) εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκ-

παίδευσης για επιστηµονικά παιδαγωγικά θέµατα, 
ιστ) ορίζει αναπληρωτή ή αναπληρωτές για Σύµβουλο

Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, και ο ο-
ποίος έχει περιοχή ευθύνης µεγαλύτερη µιας Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης ή καλύπτει και τις δύο βαθµίδες εκπαί-
δευσης ή υπηρετεί σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην ο-
ποία δεν έχει τοποθετηθεί άλλος Σύµβουλος Εκπαίδευ-
σης της ίδιας ειδικότητας. Αναπληρωτής ορίζεται ένας
από τους Συµβούλους Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην
ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

5. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευ-
σης συντάσσει ανά έτος εκθέσεις για τον προγραµµατι-
σµό του έργου του, καθώς και για την αποτίµηση της
συµβολής του στην αναβάθµιση της ποιότητας του εκ-
παιδευτικού έργου στην περιοχή αρµοδιότητάς του, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 57. Πρόσβαση στις ετήσιες εκθέσεις
του πρώτου εδαφίου έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης, ο Γενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας,
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Ι.Ε.Π.. 

6. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευ-
σης υποστηρίζεται στο έργο του από: α) το Ι.Ε.Π. και β)
τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης και το Τµήµα Επιµόρφωσης Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρµό-
διες λοιπές οργανικές µονάδες του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων. 

7. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Περι-
φερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αρµό-
διο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερει-
ακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των
παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α΄1) της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Περιφερει-
ακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα µε
τον κλάδο και τη βαθµίδα εκπαίδευσης από την οποία
προέρχεται. Για την απαλλαγή των Περιφερειακών Επο-
πτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση των
καθηκόντων τους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
44, γνωµοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 7 και 8 του άρθρου 1
του π.δ. 1/2003. 

8. Για τη διοικητική υποστήριξη του Περιφερειακού Ε-
πόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Περι-
φερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης γραµµατεία του Περιφερειακού Επό-
πτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των θέ-
σεων διοικητικού προσωπικού των περιφερειακών υπη-
ρεσιών. Μέλος της γραµµατείας του Περιφερειακού Ε-
πόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης µπορεί να είναι και α-
ποσπασµένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπα-
σµένων εκπαιδευτικών στη γραµµατεία του Περιφερεια-
κού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται µε από-
φαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 7
Περιφερειακό Συµβούλιο Εποπτών

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνιστάται
Περιφερειακό Συµβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.). Το
ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκροτείται µε απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τον Περι-
φερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόε-
δρο και τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, ως µέλη. Με την απόφαση συ-
γκρότησης ορίζεται, ως γραµµατέας του Συµβουλίου,
µέλος της γραµµατείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποι-
ότητας της Εκπαίδευσης µε αναπληρωτή του άλλο µέ-
λος της ή, αν δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης ή αποσπασµένο σε αυτήν εκπαι-
δευτικό. 

2. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκαλείται κατά την έναρξη και λήξη
του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον µία φορά
τον µήνα ή και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του Περι-
φερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Το
ΠΕ.Σ.Ε.Π. είναι δυνατόν να συνεδριάζει και µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε την παρ. 13 του
άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45). Η ηµερήσια διάταξη της συνεδρία-
σης καθορίζεται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότη-
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τας της Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης µε τον Περι-
φερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ανάλογα µε τα θέµα-
τα της ηµερήσιας διάταξης µπορούν να καλούνται για
την παροχή πληροφοριών ή την προσαγωγή στοιχείων
και οι προϊστάµενοι των δοµών της παρ. 3 του άρθρου 6. 

3. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. επιλαµβάνεται: 
α) Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-

µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ιδίως: 
αα) ζητηµάτων εκπαιδευτικού σχεδιασµού, όπως η ε-

φαρµογή προγραµµάτων σπουδών, η υλοποίηση εκπαι-
δευτικών δράσεων, ο προγραµµατισµός δράσεων οµα-
λής µετάβασης των µαθητών στην επόµενη εκπαιδευτική
βαθµίδα και η αξιοποίηση διδακτικού υλικού, έντυπου και
ψηφιακού,
αβ) θεµάτων στήριξης της λειτουργίας και του εκπαι-

δευτικού έργου των σχολικών µονάδων και Εργαστηρια-
κών Κέντρων (Ε.Κ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
αγ) της διοργάνωσης επιστηµονικών συνεδρίων, της

προώθησης της καινοτοµίας και των συνεργασιών µε
Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, 
αδ) της υποστήριξης της επιµόρφωσης ποικίλης µορ-

φής και θεµατολογίας, 
αε) του συντονισµού και της συνεργασίας των δοµών

της παρ. 3 του άρθρου 6 και 
β) σε επίπεδο σχολικών µονάδων και Ε.Κ.: 
βα) της στήριξης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκ-

παιδευτικών και των µελών του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπι-
κού (Ε.Β.Π.) στο έργο τους και 
ββ) της στήριξης του συλλογικού προγραµµατισµού

και της αυτοαξιολόγησης του έργου τους. 
4. Για τη λειτουργία του ΠΕ.Σ.ΕΠ. εφαρµόζονται οι

διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας.

Άρθρο 8
Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κα-
θώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης συνιστάται από µία (1) θέση Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαµβάνονται από
Συµβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι
οποίοι επιλέγονται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
38. 

2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται δι-
οικητικά στον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση
του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας
της Εκπαίδευσης.

3. Έργο των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης εί-
ναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του
βέλτιστου συντονισµού, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης, του έργου των: 
α) Συµβούλων Εκπαίδευσης,
β) Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
γ) Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητι-

σµού,
δ) Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι-

στηµών, 
ε) Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

στ) Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
ζ) Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,
η) Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων, 
θ) Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατο-

λισµού και
ι) σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

(Ε.Κ.).
4. Στις αρµοδιότητες του Επόπτη Ποιότητας της Εκ-

παίδευσης συγκαταλέγονται ιδίως: 
α) η προώθηση και εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολι-

τικής, της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού και της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα
των Ατόµων µε Αναπηρία, η εποπτεία, ο συντονισµός και
η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δηµόσιων και ι-
διωτικών σχολικών µονάδων, καθώς και των Ε.Κ. αρµο-
διότητάς του, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας
του εκπαιδευτικού έργου, 
β) η οργάνωση και υλοποίηση επιµορφωτικών προ-

γραµµάτων ή σεµιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών
δράσεων, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για τους
εκπαιδευτικούς και τα µέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπι-
κού (Ε.Β.Π.), µε τη συµµετοχή των οργάνων και µονά-
δων της παρ. 3 και σε συνεργασία µε Ανώτατα Εκπαιδευ-
τικά Ιδρύµατα, επιστηµονικούς φορείς, φορείς της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικούς µε αυξηµένα προ-
σόντα ή και εµπειρία σε συγκεκριµένα θέµατα,
γ) ο συντονισµός του παιδαγωγικού και υποστηρικτι-

κού έργου των Συµβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης, καθώς και των Συµβούλων Εκπαίδευσης,
των οποίων η αρµοδιότητα εκτείνεται στη Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης,
δ) η εισαγωγή και υλοποίηση καινοτοµιών και προ-

γραµµάτων αναβάθµισης της ποιότητας της εκπαίδευ-
σης και η στήριξη του συλλογικού προγραµµατισµού και
της αυτοαξιολόγησης του έργου των σχολικών µονά-
δων,
ε) η εποπτεία και καθοδήγηση στον τρόπο, µε τον ο-

ποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σύµβουλοι Εκπαίδευ-
σης. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρακο-
λουθεί τον ετήσιο και τριµηνιαίο προγραµµατισµό δρα-
στηριοτήτων των Συµβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης και εποπτεύει τουλάχιστον ανά µήνα
την εφαρµογή του. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τις µετακι-
νήσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης προς πραγµάτωση
του προγραµµατισµού τους, ενηµερώνεται για την υλο-
ποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και µεταφέρει
τις οδηγίες του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, καθώς και των κατά περίπτωση αρµόδιων
οργανικών µονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης εί-
ναι πειθαρχικός προϊστάµενος για τα πειθαρχικά παρα-
πτώµατα των περ. ι), κζ) και κη) της παρ. 1 του άρθρου
107 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26), των Συµβούλων Εκπαίδευσης που
υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή των οποίων η
αρµοδιότητα εκτείνεται σε αυτήν αποκλειστικά για ζητή-
µατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους ως Συµβού-
λων, 
στ) η συστηµατική µελέτη των εκθέσεων που συντάσ-

σουν οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης για τον προγραµµατι-
σµό και την αποτίµηση της συµβολής τους στην αναβάθ-
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µιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιο-
χή αρµοδιότητάς τους. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης παρουσιάζει τις ανωτέρω εκθέσεις στον Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης µε σκοπό τον σχεδιασµό, προ-
γραµµατισµό και την ανάληψη δράσεων,
ζ) η µέριµνα για τη διευθέτηση θεµάτων επιστηµονικής

- παιδαγωγικής καθοδήγησης,
η) η εισήγηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και

τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
για επιστηµονικά - παιδαγωγικά θέµατα, 
θ) η σύγκληση σε συνεδρίαση του σώµατος των Συµ-

βούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κα-
τά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς
και τουλάχιστον µια φορά τον µήνα, 
ι) η συνεργασία και οι µηνιαίες συναντήσεις µε διευθυ-

ντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. ή οι από κοινού συνα-
ντήσεις µε διευθυντές σχολικών µονάδων, που ανήκουν
σε οµάδα όµορων σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης, καθώς και οι προγραµµατισµένες επισκέψεις σε
σχολικές µονάδες και Ε.Κ., 
ια) η έγκριση των επιµορφωτικών ηµερίδων και εν γέ-

νει των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνουν οι
Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, 
ιβ) ο ορισµός προσωρινού αναπληρωτή ή αναπληρω-

τών για Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή
κωλύεται και του οποίου η περιοχή ευθύνης εκτείνεται ε-
ντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µε την επιφύ-
λαξη όσων ορίζονται στην περ. ιστ) της παρ. 4 του άρ-
θρου 6. Ως αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους Συµ-
βούλους Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης.

5. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει
εκθέσεις για τον τριµηνιαίο και ετήσιο προγραµµατισµό
του έργου του και αποτιµά ανά έτος τη συµβολή του
στην αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έρ-
γου στην περιοχή αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 57. Οι εκθέσεις προγραµµατισµού εγκρίνονται από
τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
και πρόσβαση σε αυτές έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευ-
σης και το Ι.Ε.Π.. Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίµησης έ-
χουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Επό-
πτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π..

6. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζε-
ται στο έργο του από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποι-
ότητας της Εκπαίδευσης, β) το Ι.Ε.Π. και γ) τη Γενική Δι-
εύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, το Τµήµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
καθώς και τις κατά περίπτωση αρµόδιες λοιπές οργανι-
κές µονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των. 

7. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύµβου-
λοι Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς
και οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων,
των οποίων η περιοχή ευθύνης εκτείνεται στη συγκεκρι-
µένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνιστούν το σώµα των
Συµβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Το σώµα των Συµβούλων Εκπαίδευσης συγκροτείται µε
απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και συνεδριάζει
κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, κα-
θώς και τουλάχιστον µια φορά τον µήνα ή εκτάκτως, ό-

ποτε κριθεί αναγκαίο. Πρόεδρος του σώµατος είναι ο Ε-
πόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και γραµµατέας µέ-
λος της γραµµατείας του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης, µε αναπληρωτή του άλλο µέλος της ή, αν δεν υ-
φίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης ή αποσπασµένο σε αυτήν εκπαιδευτικό. Το σώµα
των Συµβούλων Εκπαίδευσης επιλαµβάνεται θεµάτων ό-
πως: α) ο ετήσιος προγραµµατισµός των δράσεων των
Συµβούλων Εκπαίδευσης στην αρχή του σχολικού έ-
τους, µε τη θέση συγκεκριµένων στόχων, β) η παρακο-
λούθηση της υλοποίησης του προγραµµατισµού κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους, µε σκοπό την επανεξέτα-
ση και ανατροφοδότηση του προγραµµατισµού αυτού
και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού
έργου, γ) η ενηµέρωση και η συζήτηση επί θεµάτων σχε-
τικών µε την υλοποίηση των δράσεων του συλλογικού
προγραµµατισµού και της αυτοαξιολόγησης του έργου
των σχολικών µονάδων και δ) η τελική αποτίµηση του ε-
τήσιου προγραµµατισµού κατά τη λήξη του σχολικού έ-
τους, µε σκοπό την εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των
στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισµό των δυσκολιών
και των προβληµάτων που αντιµετωπίστηκαν κατά την υ-
λοποίηση του προγραµµατισµού, καθώς και τη διατύπω-
ση προτάσεων βελτίωσης για το επόµενο σχολικό έτος.
Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων κοινοποιούνται στον
Διευθυντή Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Ο Επόπτης Ποιότητας της
Εκπαίδευσης µεριµνά για την υλοποίηση των αποφάσε-
ων της συνεδρίασης και ενηµερώνει σχετικά τον Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία του σώµατος
των Συµβούλων Εκπαίδευσης εφαρµόζονται οι διατάξεις
περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας. Το σώµα των Συµβούλων Εκπαίδευσης δύναται
να συνεδριάζει και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων,
σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας. 

8. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Επο-
πτών Ποιότητας Εκπαίδευσης, αρµόδιο υπηρεσιακό συµ-
βούλιο είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1
του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
στην οποία υπηρετεί ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης, ανάλογα µε τον κλάδο και τη βαθµίδα εκπαίδευ-
σης από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Ε-
ποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση
των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 44, γνωµοδοτεί το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 4 και 5
του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003. 

9. Για τη διοικητική υποστήριξη του Επόπτη Ποιότητας
της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης γραµµατεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλος της
γραµµατείας του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
µπορεί να είναι και αποσπασµένος εκπαιδευτικός στη Δι-
εύθυνση Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υ-
παλλήλων ή αποσπασµένων εκπαιδευτικών στη γραµµα-
τεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται µε
απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
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Άρθρο 9
Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαί-

δευσης και Συµβούλων Εκπαίδευσης

1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, οι περιοχές ευθύνης των οποίων συ-
µπίπτουν, λαµβάνει χώρα, κατά την έναρξη και τη λήξη
του διδακτικού έτους και τουλάχιστον µια (1) φορά το
τρίµηνο, κοινή και για τις δυο βαθµίδες εκπαίδευσης συ-
νεδρίαση των Εποπτών Ποιότητας Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε τη συµµετοχή των
Συµβούλων Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των ο-
ποίων η περιοχή ευθύνης εκτείνεται στις συγκεκριµένες
Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης δύνανται να συµµε-
τέχουν στη συνεδρίαση και µε τη χρήση ηλεκτρονικών
µέσων. 

2. Χρέη Προέδρου στην κοινή συνεδρίαση ασκεί, µε α-
πόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο
Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης µε τα περισσότερα
έτη ως στέλεχος εκπαίδευσης και χρέη Αντιπροέδρου ο
Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της άλλης βαθµί-
δας µε τα περισσότερα έτη ως στέλεχος εκπαίδευσης. 

3. Η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων διαµορφώ-
νεται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο
µε θέµατα, όπως: α) ο συντονισµός εκπαιδευτικών δρά-
σεων για την προετοιµασία και την υποδοχή των µαθη-
τών γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατά τη
µετάβαση από την Πρωτοβάθµια στη Δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση, β) η αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων όπως
η σχολική βία και ο εκφοβισµός, γ) η υποστήριξη δράσε-
ων για την ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων των µα-
θητών και άλλων εκπαιδευτικών καινοτοµιών και δ) η συ-
νεργασία µε τα όργανα και τις δοµές της παρ. 3 του άρ-
θρου 8, τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµ-
βουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τα Κέ-
ντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.), τα οποία λειτουργούν στις Διευθύνσεις Εκ-
παίδευσης και τις οµάδες όµορων σχολείων. Τη γραµµα-
τειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων αναλαµβάνει η
γραµµατεία του Προέδρου. 

4. Οι αποφάσεις της κοινής συνεδρίασης κοινοποιού-
νται στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στον Περιφερει-
ακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Επόπτες
Ποιότητας της Εκπαίδευσης µεριµνούν για την υλοποίη-
ση των αποφάσεων της κοινής συνεδρίασης και ενηµε-
ρώνουν σχετικά τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τον
Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 10
Σύµβουλοι Εκπαίδευσης

1. Συνιστώνται οκτακόσιες (800) θέσεις Συµβούλων
Εκπαίδευσης, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς
και µέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) που επιλέγονται σύµφωνα µε τα άρθρα 30 έως
49 και οι οποίες κατανέµονται σε κλάδους ως εξής:
α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): εβδοµήντα τρεις (73) θέσεις.
β) Δασκάλων (ΠΕ70): διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.
γ) Θεολόγων (ΠΕ01): δεκαέξι (16) θέσεις.
δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ογδόντα εννέα (89) θέσεις.
ε) Μαθηµατικών (ΠΕ03): σαράντα (40) θέσεις.
στ) Φυσικών Επιστηµών (ΠΕ04): σαράντα δύο (42) θέ-

σεις.

ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): δεκατρείς (13) θέσεις.
η) Αγγλικής (ΠΕ06): σαράντα µία (41) θέσεις.
θ) Γερµανικής (ΠΕ07): εννέα (9) θέσεις.
ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): δέκα (10) θέσεις. 
ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): τριάντα έξι (36) θέσεις.
ιβ) Κοινωνικών Επιστηµών (ΠΕ78): επτά (7) θέσεις. 
ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δεκαπέντε (15) θέσεις. 
ιδ) Οικονοµίας (ΠΕ80): δεκατέσσερις (14) θέσεις. 
ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τέσ-

σερις (4) θέσεις.
ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): εννέα (9) θέσεις. 
ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): επτά (7) θέσεις.
ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τέσσερις (4) θέσεις.
ιθ) Χηµικών Μηχανικών (ΠΕ85): µία (1) θέση.
κ) Πληροφορικής (ΠΕ86): τριάντα µία (31) θέσεις.
κα) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): οκτώ (8) θέσεις
κβ) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88):

επτά (7) θέσεις.
κγ) Εφαρµοσµένων Τεχνών (ΠΕ89): δύο (2) θέσεις.
κδ) Ναυτικών Μαθηµάτων (ΠΕ 90): µία (1) θέση.
κε) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): τέσσερις (4) θέσεις.
κστ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: σα-

ράντα πέντε (45) θέσεις. 
κζ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): δέκα (10) θέσεις. 
κη) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): δέκα (10) θέσεις. 
κθ) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): δύο (2) θέσεις.
κι) Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25): δύο (2) θέσεις.
λ) Εργασιοθεραπευτών - Εργοθεραπευτών (ΠΕ29):

δύο (2) θέσεις.
λα) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): δύο (2) θέσεις. 
λβ) Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολεί-

ων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2)
θέσεις.
λγ) Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολεί-

ων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης: µία (1) θέση.
λδ) Μουσουλµανικής Θρησκείας: µία (1) θέση.
Οι θέσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης κατανέµονται

στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης µε την απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 29. Οι θέσεις των περ. λβ) έως λδ) κατανέµονται
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης υπάγονται διοικητικά
στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύονται ως προς
την άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας
της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Σύµ-
βουλοι Εκπαίδευσης: α) των κοινών ειδικοτήτων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, β) Ειδικής Α-
γωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των µελών
του Ε.Ε.Π. υπάγονται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και
τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεµηθεί η θέση Συµ-
βούλου που καταλαµβάνουν. 

3. Έργο του Συµβούλου Εκπαίδευσης είναι η παιδαγω-
γική και επιστηµονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών
και των µελών του Ε.Ε.Π. και Ειδικoύ Βοηθητικού Προ-
σωπικού (Ε.Β.Π.), η επιµόρφωση, η ανάπτυξη καινοτό-
µων πρωτοβουλιών στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς
και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των µελών του
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και η συµµετοχή στη διαδικασία του
συλλογικού προγραµµατισµού και της αυτοαξιολόγησης
του έργου της σχολικής µονάδας και των δοµών υποστή-
ριξης της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης. Ειδικότερα, έργο του Συµβούλου Εκπαίδευσης είναι
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η υποστήριξη για την κάλυψη των καθηµερινών διδακτι-
κών και εκπαιδευτικών αναγκών, η παρακολούθηση διδα-
σκαλιών και η παρουσίαση δειγµατικών διδασκαλιών, η
παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των
σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, η υποστήριξη
της αξιοποίησης του υλικού και του εξοπλισµού τους και
η ανάληψη πρωτοβουλιών µε σκοπό τη βελτίωση της δι-
δασκαλίας σε κάθε µάθηµα, τη διασφάλιση της ποιότη-
τας του εκπαιδευτικού έργου και την εν γένει οµαλή λει-
τουργία της σχολικής µονάδας, καθώς και η παρακολού-
θηση και υποστήριξη της λειτουργίας των δοµών υπο-
στήριξης της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται µε το διδακτικό
προσωπικό των σχολικών µονάδων της αρµοδιότητάς
του, τους διευθυντές και προϊσταµένους τους και τους
συλλόγους γονέων και κηδεµόνων για κάθε θέµα που α-
φορά στην αποτελεσµατική λειτουργία των σχολικών
µονάδων. Οµοίως συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους,
τους εκπαιδευτικούς και τα µέλη του Ε.Ε.Π. των δοµών
υποστήριξης της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης.

4. α) Κάθε Σύµβουλος Εκπαίδευσης έχει την επιστηµο-
νική ευθύνη, για τα θέµατα του κλάδου του, του συνόλου
των σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
(Ε.Κ.) που υπάγονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν στη Διεύθυνση Πρω-
τοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατανέµο-
νται περισσότερες από µία (1) θέσεις Σύµβουλων Εκπαί-
δευσης του ίδιου κλάδου, κατανέµεται σε κάθε Σύµβου-
λο Εκπαίδευσης η επιστηµονική ευθύνη µίας ενότητας
σχολικών µονάδων και Ε.Κ.. Αν στη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν προβλέπε-
ται θέση Συµβούλου Εκπαίδευσης ορισµένου κλάδου, η
επιστηµονική ευθύνη για τα θέµατα του κλάδου αυτού
κατανέµεται σε Σύµβουλο ή Συµβούλους Εκπαίδευσης
του ίδιου κλάδου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή άλ-
λων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Στους Συµβούλους Εκ-
παίδευσης κοινών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Ε-
νταξιακής Εκπαίδευσης δύναται να κατανέµεται επιπλέ-
ον η επιστηµονική ευθύνη σχολικών µονάδων της έτε-
ρης βαθµίδας από εκείνη, στην οποία υπάγεται η θέση
που καταλαµβάνουν. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης και οι Επόπτες Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης διατηρούν την επιστηµονική ευθύνη των σχο-
λικών µονάδων για τα θέµατα του κλάδου τους που αντι-
στοιχεί στη θέση Συµβούλου που καταλαµβάνουν. Κατ’
εξαίρεση δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Περι-
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να απαλλάσσονται
οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης
από την επιστηµονική ευθύνη σχολικών µονάδων, σε ε-
ξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτό επιβάλλε-
ται από τις συνθήκες λειτουργίας της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου η επι-
στηµονική ευθύνη των σχολικών µονάδων που αντιστοι-
χεί στη θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης κατανέµεται, µε απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε Συµβούλους Εκπαίδευσης,
οι οποίοι καταλαµβάνουν θέση Συµβούλου της ίδιας Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης. 
β) Πέραν της επιστηµονικής ευθύνης της περ. α), οι

Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής
Εκπαίδευσης έχουν την επιστηµονική ευθύνη, για τα θέ-
µατα του κλάδου τους, των Κέντρων Διεπιστηµονικής Α-
ξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), η έδρα των οποίων βρίσκεται στη Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπου
έχει κατανεµηθεί η θέση Συµβούλου που καταλαµβά-
νουν ή στην οποία εκτείνεται η αρµοδιότητά τους. Αν
στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης κατανέµονται περισσότερες από µία (1) θέσεις
Σύµβουλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξια-
κής Εκπαίδευσης, η επιστηµονική ευθύνη των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατανέµεται σε µία (1) εξ αυτών. Αν στη Δι-
εύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
δεν προβλέπεται θέση Συµβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής
Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, η επιστηµονική
ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέµατα του κλάδου αυτού
κατανέµεται σε Σύµβουλο Εκπαίδευσης του ίδιου κλά-
δου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και οι Επόπτες
Ποιότητας της Εκπαίδευσης διατηρούν την επιστηµονική
ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέµατα του κλάδου τους,
η οποία αντιστοιχεί στη θέση Συµβούλου που καταλαµ-
βάνουν. Κατ’ εξαίρεση δύναται, µε αιτιολογηµένη από-
φαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να α-
παλλάσσονται οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της
Εκπαίδευσης από την επιστηµονική ευθύνη των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποί-
ες αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις του προηγούµε-
νου εδαφίου η επιστηµονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
που αντιστοιχεί στη θέση Συµβούλου Εκπαίδευσης που
καταλαµβάνει ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της
Εκπαίδευσης κατανέµεται, µε απόφαση του Περιφερεια-
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε Συµβούλους Εκπαίδευ-
σης, οι οποίοι καταλαµβάνουν θέση Συµβούλου της ίδιας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης.
γ) Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης των µελών του Ε.Ε.Π. α-

ναλαµβάνουν την επιστηµονική ευθύνη για τα θέµατα
του κλάδου τους του συνόλου των Σχολικών Μονάδων
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπά-
γονται, καθώς και των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίες κατανέµονται στη θέ-
ση Συµβούλου Εκπαίδευσης που καταλαµβάνουν, σύµ-
φωνα µε την απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου
29. Οµοίως οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης των µελών του
Ε.Ε.Π. αναλαµβάνουν την επιστηµονική ευθύνη για τα
θέµατα του κλάδου τους των µελών του Ε.Ε.Π. που υπη-
ρετούν σε σχολικές µονάδες της γενικής και επαγγελ-
µατικής εκπαίδευσης των οικείων Περιφερειακών Διευ-
θύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης.
δ) Κάθε Σύµβουλος Εκπαίδευσης, πέραν της επιστηµο-

νικής ευθύνης, έχει και την παιδαγωγική ευθύνη µίας ε-
νότητας σχολικών µονάδων και Ε.Κ. της βαθµίδας εκπαί-
δευσης, στην οποία έχει κατανεµηθεί η θέση που κατα-
λαµβάνει και εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην
οποία υπάγεται η θέση αυτή. Η ανάθεση της παιδαγωγι-
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κής ευθύνης γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Ε-
πόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Ε-
πόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης δεν αναλαµβάνουν
την παιδαγωγική ευθύνη σχολικών µονάδων. Με αιτιολο-
γηµένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης δύναται να ανατίθεται στους Περιφερειακούς Ε-
πόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης η παιδαγωγική ευ-
θύνη σχολικών µονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κα-
τά τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λει-
τουργίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν ανατίθεται παιδα-
γωγική ευθύνη σε Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, η παιδαγωγική ευθύνη των λοιπών σχολι-
κών µονάδων και Ε.Κ. ανατίθεται σε Συµβούλους Εκπαί-
δευσης οµοίως µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, δύναται,
µε απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, κατά περίπτωση, να ανατίθεται σε Σύµβουλο Εκπαί-
δευσης επιπλέον η παιδαγωγική ευθύνη µίας ενότητας
σχολικών µονάδων της έτερης βαθµίδας από εκείνη,
στην οποία υπάγεται η θέση Συµβούλου Εκπαίδευσης,
την οποία καταλαµβάνει. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης των
µελών του Ε.Ε.Π. δεν αναλαµβάνουν την παιδαγωγική
ευθύνη σχολικών µονάδων. 
ε) Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ε-

νταξιακής Εκπαίδευσης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη
σε ενότητες σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης ως προς την ενταξιακή εκπαί-
δευση. Η ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης γίνεται µε
απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, κατά περίπτωση. 

5. Η κατανοµή της επιστηµονικής ευθύνης των σχολι-
κών µονάδων ή ενοτήτων σχολικών µονάδων των Διευ-
θύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στις
θέσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης γίνεται µε την από-
φαση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 29. Η επιστηµο-
νική ευθύνη του µειονοτικού προγράµµατος των µειονο-
τικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης κατανέµεται αποκλειστικά σε Συµβούλους
Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών
Σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, αντίστοιχα. Ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Μουσουλ-
µανικής Θρησκείας έχει την επιστηµονική ευθύνη των
µαθηµάτων µουσουλµανικής θρησκευτικής ειδίκευσης
των µουσουλµανικών ιεροσπουδαστηρίων, των µου-
σουλµανικών θρησκευτικών µαθηµάτων στα µειονοτικά
γυµνάσια - λύκεια και της διδασκαλίας του Κορανίου σε
µαθητές - µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας, σύµ-
φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007
(Α΄42). Κατά τα λοιπά, η επιστηµονική ευθύνη των µου-
σουλµανικών ιεροσπουδαστηρίων κατανέµεται σε Συµ-
βούλους Εκπαίδευσης των λοιπών κλάδων της Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης.

6. Η ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών µο-
νάδων γίνεται µε βάση τις προτιµήσεις των Συµβούλων
Εκπαίδευσης και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής
της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Η παιδαγωγική ευ-
θύνη νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων ανατίθεται
αποκλειστικά σε Συµβούλους Εκπαίδευσης των κλάδων
ΠΕ60 και ΠΕ70, αντιστοίχως. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης

του δευτέρου εδαφίου αναλαµβάνουν την παιδαγωγική
ευθύνη των σχολικών µονάδων, η επιστηµονική ευθύνη
των οποίων έχει κατανεµηθεί στις θέσεις Συµβούλων Εκ-
παίδευσης που καταλαµβάνουν, σύµφωνα µε την απόφα-
ση της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 29, µε εξαίρεση την
περίπτωση κατά την οποία Σύµβουλος Εκπαίδευσης επι-
λέγεται σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, οπότε η παιδαγωγική ευθύνη των σχολι-
κών µονάδων που έχουν κατανεµηθεί στη θέση του ανα-
κατανέµεται, µε απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, στους υπόλοιπους Συµβού-
λους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µε την
επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της περ. δ) της παρ. 4.
Η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται απο-
κλειστικά σε Συµβούλους Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής
και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Η παιδαγωγική ευθύνη των
σχολικών µονάδων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συµβούλους
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90. Οι Σύµ-
βουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειο-
νοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης
έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των µειονοτικών σχολεί-
ων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από κοινού µε Συµβού-
λους Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 και ο Σύµβουλος
Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών
Σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης έχει
την παιδαγωγική ευθύνη των µειονοτικών σχολείων Δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης από κοινού µε Συµβούλους
Εκπαίδευσης των λοιπών κλάδων. Η παιδαγωγική ευθύ-
νη των µουσουλµανικών ιεροσπουδαστηρίων ανατίθεται
σε Συµβούλους Εκπαίδευσης των κλάδων της Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης. 

7. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Συµ-
βούλων Εκπαίδευσης, αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο
είναι το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτο-
βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην ο-
ποία υπάγεται η θέση, την οποία καταλαµβάνουν ή το
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της παρ. 3 του ίδιου άρ-
θρου. Για την απαλλαγή των Συµβούλων Εκπαίδευσης α-
πό την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 44, γνωµοδοτεί το Ανώτερο Περιφε-
ρειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το
Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αντιστοίχως. 

8. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης συντάσσουν εκθέσεις
για τον τριµηνιαίο και ετήσιο προγραµµατισµό του έργου
τους και αποτιµούν ανά έτος τη συµβολή τους στην ανα-
βάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην
περιοχή αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 57.
Οι εκθέσεις προγραµµατισµού εγκρίνονται από τον Επό-
πτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αυτές
έχει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Πρόσβαση στις εκθέ-
σεις αποτίµησης έχουν ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός
Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

9. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης υποστηρίζονται στο έρ-
γο τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
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Άρθρο 11
Σκοπός και αρµοδιότητες των Κέντρων 

Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, 
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης 

1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υπο-
στήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 6 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) µετονοµάζονται σε Κέ-
ντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). 

2. Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των µα-
θητών, των σχολικών µονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής
αρµοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιµης πρό-
σβασης όλων ανεξαιρέτως των µαθητών στην εκπαίδευ-
ση και την προάσπιση της αρµονικής ψυχοκοινωνικής
τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήµατα, για τα ο-
ποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρµοδιότητα στα
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρµοδιότητα άλλες δηµόσιες υ-
πηρεσίες ή φορείς. 

3. Οι αρµοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ι-
δίως οι εξής: 
α) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευ-

τικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών:
αα) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών ή εµπο-

δίων στη µάθηση των µαθητών προσχολικής και σχολι-
κής ηλικίας, συµπεριλαµβανοµένων των µαθητών µε α-
ναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η
έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης. 
αβ) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη εξατοµικευµέ-

νων αξιολογικών εκθέσεων για τους µαθητές της περιο-
χής αρµοδιότητάς τους, στις οποίες αναφέρονται οι
σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτι-
κά βοηθήµατα, τα καινοτόµα µέσα ή οι υπηρεσίες προηγ-
µένης τεχνολογίας που µπορούν να υποστηρίξουν τη
λειτουργική συµµετοχή όλων των µαθητών στην εκπαι-
δευτική διαδικασία.
αγ) Η εισήγηση στη σχολική µονάδα για την κατάρτιση

των προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή οµαδικών
προγραµµάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υπο-
στήριξης και δραστηριοτήτων, σε συνεργασία µε τους
εκπαιδευτικούς και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και η εισήγηση για την ε-
φαρµογή κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών µέτρων
για τα άτοµα µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες στις σχολικές µονάδες, στην έδρα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ή κατ’ οίκον.
αδ) Η πρόταση στη σχολική µονάδα για την εφαρµογή

προγραµµάτων έγκαιρης διεπιστηµονικής και εκπαιδευ-
τικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πρώιµης παρέµβα-
σης.
αε) Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατοµι-

κευµένων Προγραµµάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της
παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
αστ) Η προώθηση των αρχών της διαφοροποιηµένης

παιδαγωγικής. 
αζ) Ο καθορισµός του είδους των εκπαιδευτικών βοη-

θηµάτων, του µορφότυπου των προσβάσιµων διδακτικών
βιβλίων, των υποστηρικτικών τεχνολογιών και των εύλο-
γων προσαρµογών που διευκολύνουν την πρόσβαση
στον χώρο και στη µαθησιακή διαδικασία, τα οποία χρει-
άζονται οι µαθητές µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες στη σχολική µονάδα ή στο σπίτι, η παροχή υπη-
ρεσιών υποστηρικτικών τεχνολογιών για την οποία δεν
απαιτείται ιατρική γνωµάτευση, καθώς και η υποστήριξη

κάθε αρµόδιου φορέα για την εξασφάλιση της ανεµπόδι-
στης πρόσβασης και παραµονής των µαθητών στους χώ-
ρους της εκπαίδευσης, όπως επιτάσσει η Διεθνής Σύµβα-
ση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρίες
(ν. 4074/2012, Α΄88). 
αη) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκ-

θεσης για τους µαθητές της δηµόσιας ή της ιδιωτικής εκ-
παίδευσης για τις ειδικές ρυθµίσεις, διευθετήσεις ή εύ-
λογες προσαρµογές, όπως η παροχή περισσότερου χρό-
νου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια
ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεµάτων σε προ-
σβάσιµη µορφή, ανάλογα µε το είδος αναπηρίας ή τις ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισµούς που
συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συµµετοχή στις εν-
δοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις
της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
στις µεταγυµνασιακές και µεταλυκειακές σπουδές, στις
εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις ε-
ξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού
γλωσσοµάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληρο-
φορικής. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης εξα-
ντλούνται οι δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια
θέµατα και συγχρόνως µε τους υπόλοιπους µαθητές, σε
συνδυασµό µε τις ανωτέρω ειδικές εξατοµικευµένες
ρυθµίσεις, διευθετήσεις ή προσαρµογές και τη χρήση υ-
ποστηρικτικών τεχνολογιών. 
αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για

αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών, για τους µαθη-
τές της δηµόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε αναπη-
ρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µε προφορικές ή
άλλης µορφής, ως προς τον τρόπο διατύπωσης και το
µορφότυπο των θεµάτων, δοκιµασίες στις εξετάσεις της
υποπερ. αη), ύστερα από εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση,
ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαι-
δευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυ-
νατότητες της υποπερ. αη). 
αι) Η εισήγηση προς τις αρµόδιες κατά περίπτωση υ-

πηρεσίες για ζητήµατα που αφορούν στην ίδρυση, την
κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασµό, τη µετατρο-
πή, τη συγχώνευση και τη µεταφορά, καθώς και την προ-
σθήκη τοµέων και ειδικοτήτων των Σχολικών Μονάδων
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των
Τµηµάτων Ένταξης (Τ.Ε.).
αια) Η διερεύνηση αιτηµάτων ψυχοκοινωνικής στήρι-

ξης. 
β) Σε επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης εκπαιδευτι-

κών και ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων:
βα) Η υλοποίηση, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτι-

κούς και τις Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
(Ε.Δ.Υ.), προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή οµαδι-
κών παρεµβάσεων παιδαγωγικής και συµβουλευτικής
ψυχοκοινωνικής στήριξης σε µαθητές, µέσω προγραµµά-
των εκπαιδευτικής παρέµβασης και πρόληψης, στοχευ-
µένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοι-
νωνικών δεξιοτήτων των µαθητών, δράσεων ενδυνάµω-
σης συγκεκριµένων µελών ή ευάλωτων οµάδων της µα-
θητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκο-
πούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυ-
ξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και συνολικά στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των µαθητών.
ββ) Η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαι-

δευτικό, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό
προσωπικό των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ζητήµατα βέλτιστης δι-
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δακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των µα-
θητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, α-
ποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετε-
ρογένειας του µαθητικού πληθυσµού, προώθησης εντα-
ξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων,
καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσµατικής επι-
κοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των µαθητών, εν-
δυνάµωσης συγκεκριµένων µελών ή ευάλωτων οµάδων
της σχολικής κοινότητας και αντιµετώπισης καταστάσε-
ων κρίσης. 
βγ) Η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στους γο-

νείς και κηδεµόνες των µαθητών σε σχέση µε ζητήµατα
υποστήριξης της σχολικής µάθησης, της οργάνωσης της
µελέτης και της συνεργασίας µε τη σχολική µονάδα.
γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των

σχολικών µονάδων:
γα) Η ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των µαθη-

τών, η πρόληψη της σχολικής διαρροής και η δηµιουργία
µίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτού-
ρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναι-
σθηµατική ευηµερία των µαθητών. 
γβ) Η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και

στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των µαθητών, καθώς
και του σχεδιασµού ολιστικών πολιτικών και στρατηγι-
κών σε σχέση µε ψυχοκοινωνικά ζητήµατα. 
γγ) Ο εντοπισµός δοµικών φραγµών και εµποδίων

στην ισότιµη πρόσβαση των µαθητών στη µάθηση και η
εφαρµογή επιστηµονικών, εκπαιδευτικών και άλλων υπο-
στηρικτικών µέτρων για το σύνολο των µαθητών της
σχολικής κοινότητας.
γδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραµµάτων

πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγω-
γής της ψυχικής υγείας. 
γε) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας

της σχολικής µονάδας µε τους γονείς ή κηδεµόνες και
τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υπο-
στήριξης. 
δ) Σε επίπεδο ενηµέρωσης και επιµόρφωσης:
δα) Η ενηµέρωση της σχολικής κοινότητας για καινο-

τόµες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προ-
γράµµατα σχετικά µε ψυχοκοινωνικά ζητήµατα. 
δβ) Η παραγωγή και διάδοση ενηµερωτικού υλικού για

τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, τους γονείς ή κηδε-
µόνες, καθώς και για την ευρύτερη κοινότητα για τα α-
νωτέρω ζητήµατα. 
δγ) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρη-

σης, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, για ζητήµατα
ψυχοκοινωνικής και µαθησιακής υποστήριξης. 
δδ) Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η

προώθηση συνεργασιών ανάµεσα στις σχολικές µονά-
δες, τους γονείς ή κηδεµόνες, τους επιστηµονικούς και
κοινωνικούς φορείς, τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), κα-
θώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας
σε θέµατα δικαιωµάτων του παιδιού, διαφορετικότητας
και ψυχοκοινωνικής υγείας.
δε) Η παροχή συνεχούς συµβουλευτικής υποστήριξης

και ενηµέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και
σε όσους συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και
η διοργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης για τους γο-
νείς ή κηδεµόνες, στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, υπό
τη µορφή ενηµερωτικών ηµερίδων ή άλλων δράσεων.
δστ) Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση επιµορφωτικών

δράσεων, σε συνεργασία µε τον Περιφερειακό Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας
της Εκπαίδευσης και τους Συµβούλους Εκπαίδευσης των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, προς όφελος των µελών της σχολικής
κοινότητας. 

4. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν τις αρµοδιότητες της παρ. 3
και χειρίζονται κάθε συναφές θέµα σε συνεργασία µε τις
λοιπές περιφερειακές δοµές διοίκησης και υποστήριξης
της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συ-
νεργάζονται µε τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 4058/2012 (Α΄63), καθώς και τις λοιπές δηµόσιες υπη-
ρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρµοδιοτήτων τους.

5. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρµοδιότη-
τα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, µετεγγραφή
και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική µονάδα των µαθη-
τών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κα-
θώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατοµικευµένης υπο-
στήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τµήµα
ένταξης σε σχολική µονάδα της γενικής εκπαίδευσης. 

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι Ε.Δ.Υ. εισηγούνται ειδικά προ-
γράµµατα για τη µετάβαση των µαθητών όλων των τύ-
πων και βαθµίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθµίδα,
σε συνεργασία µε τις σχολικές µονάδες προέλευσης και
υποδοχής των µαθητών, στα οποία µπορούν να συµµετέ-
χουν και οι γονείς ή κηδεµόνες των µαθητών. 

7. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατοµικές αξιολογήσεις
και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώ-
σεις: 
α) Ύστερα από αίτηµα των γονέων ή κηδεµόνων προς

το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., µε την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου
17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται
µε τη σχολική µονάδα. 
β) Ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, ε-

άν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολι-
κής µονάδας. 
γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δρά-

σεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών α-
ναγκών.

8. α) Ως προς την περ. β) της παρ. 7 ισχύουν ειδικότε-
ρα τα εξής:
αα) Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιο-

λογικής έκθεσης απαιτείται η συναίνεση των γονέων ή
κηδεµόνων. Η συναίνεση δηλώνεται εγγράφως.
αβ) Οι γονείς ή κηδεµόνες καλούνται στις συνεδριά-

σεις της Ε.Δ.Υ. και στις συνεδριάσεις του συλλόγου δι-
δασκόντων, εφόσον το επιθυµούν, προκειµένου να εκθέ-
σουν τις απόψεις τους. Από την εισήγηση του αρµόδιου,
κατά περίπτωση, οργάνου πρέπει να προκύπτει η περι-
γραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του µαθητή. Στην ει-
σήγηση προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων
ή κηδεµόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετι-
κής αξιολογικής έκθεσης. 
αγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδροµή των οποί-

ων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται
ιδίως µε δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής µονάδας
µε τους γονείς επί διαπιστωµένων σοβαρών δυσκολιών
µάθησης ή συµπεριφοράς ή ένταξης του µαθητή στο
σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο
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ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ.,
προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα
της παρέµβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε
επίπεδο υποστήριξης της σχολικής µονάδας όσο και σε
επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεµόνων. Στόχος
της παρέµβασης είναι η επίτευξη του µέγιστου δυνατού
βαθµού συνεργασίας µεταξύ σχολικής µονάδας και γο-
νέων και κηδεµόνων.  Αν στη σχολική µονάδα λειτουργεί
Ε.Δ.Υ. ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 17. Αν στη σχολική µο-
νάδα δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., η εισήγηση του συλλόγου
διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα α-
πό γνώµη του Συµβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγω-
γής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγω-
γική ευθύνη της σχολικής µονάδας ως προς την ενταξια-
κή εκπαίδευση ή, εφόσον δεν υφίσταται, έπειτα από
γνώµη του Συµβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδα-
γωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας. Οι γονείς ή κηδε-
µόνες καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του
συλλόγου διδασκόντων που αφορούν στη λήψη της από-
φασης παραποµπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την
παροχή απόψεων, όποτε κρίνεται σκόπιµο. 
β) Ως προς την περ. γ) της παρ. 7 ισχύει η υποπερ. αα)

της περ. α) της παρούσας.
9. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατοµικής α-

ξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήµατα,
που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων
των σχολικών µονάδων και αφορούν σε θέµατα των αρ-
µοδιοτήτων τους. Τα αιτήµατα αυτά συνοδεύονται από
το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το ο-
ποίο περιλαµβάνει την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας
της σχετικής παρέµβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
περιγραφική έκθεση των µέτρων που έχουν ληφθεί από
τη σχολική µονάδα για το προς παρέµβαση θέµα και τα
σχετικά αποτελέσµατα. 

10. Με απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
δύναται να πραγµατοποιείται πρακτική άσκηση στο κέ-
ντρο από προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές
Α.Ε.Ι..

Άρθρο 12
Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων 
Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής 

και Υποστήριξης

1. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων
Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υπο-
στήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ανατίθεται σε ειδική επιτροπή
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η ειδική επιτροπή παρακο-
λούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συγκροτείται
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
και αποτελείται από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιό-
τητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάµε-
νο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονοµι-
κής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, γ) έναν Σύµβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, δ) έναν Σύµβουλο Εκπαίδευσης από
κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης, ε) έναν Σύµβουλο Εκπαίδευ-
σης Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και στ) έναν Σύµβου-
λο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου
ΠΕ30. Οι θέσεις των περ. γ) έως στ) καλύπτονται από
Συµβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
που συµµετέχουν στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Α-
ξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) ή τις Ε.Δ.Ε.Α. που λειτουργούν
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6
του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α΄199). Για τη λειτουρ-
γία της ειδικής επιτροπής παρακολούθησης της λειτουρ-
γίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας. 

2. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατά τη λήξη του ηµερολογιακού έ-
τους, καθώς και κατά την παύση της λειτουργίας τους,
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 15, υποβάλλουν εκ-
θέσεις αποτίµησης της λειτουργίας τους στην επιτροπή
παρακολούθησης της παρ. 1 του παρόντος, στις οποίες
καταγράφονται στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα αιτή-
µατα που υποβλήθηκαν, τις αξιολογικές εκθέσεις που εκ-
δόθηκαν ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτι-
κής ανάγκης µε βάση τις ειδικότητες του προσωπικού
που στελεχώνει τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το σύνολο των παρεµ-
βάσεων που έγιναν στις σχολικές µονάδες της περιοχής
ευθύνης τους, καθώς και η αποτίµηση του προγραµµατι-
σµού δράσης, σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 4 του άρ-
θρου 14. Στις εκθέσεις του προηγούµενου εδαφίου µνη-
µονεύεται ειδικά η τήρηση της προθεσµίας της παρ. 6
του άρθρου 4 του ν. 3699/2008. Στη συνέχεια, η επιτρο-
πή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υ-
ποβάλλει έκθεση πεπραγµένων στον Περιφερειακό Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης για όλα τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης και αυτός ενεργεί, κατά περίπτωση,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. 

Άρθρο 13
Περιοχές αρµοδιότητας των Κέντρων 

Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής 
και Υποστήριξης

1. Τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβου-
λευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λειτουργούν α-
νά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, ως εξής: 
α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατο-

λικής Μακεδονίας και Θράκης: 
αα) Δράµας µε έδρα τη Δράµα. 
αβ) Έβρου µε έδρα την Αλεξανδρούπολη. 
αγ) Καβάλας µε έδρα την Καβάλα. 
αδ) Ξάνθης µε έδρα την Ξάνθη. 
αε) Ροδόπης µε έδρα την Κοµοτηνή. 
β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττι-

κής: 
βα) 1ο Α΄ Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. 
ββ) 2ο Α΄ Αθήνας µε έδρα την Αθήνα. 
βγ) 1ο Β΄ Αθήνας µε έδρα τη Νέα Ιωνία. 
βδ) 2ο Β΄ Αθήνας µε έδρα την Αγία Παρασκευή. 
βε) 1ο Γ΄ Αθήνας µε έδρα το Αιγάλεω. 
βστ) 2ο Γ΄ Αθήνας µε έδρα το Ίλιον.
βζ) 1ο Δ΄ Αθήνας µε έδρα τη Νέα Σµύρνη. 
βη) 2ο Δ΄ Αθήνας µε έδρα τον Άγιο Δηµήτριο.
βθ) 1ο Ανατολικής Αττικής µε έδρα την Παλλήνη.
βι) 2ο Ανατολικής Αττικής µε έδρα στις Αχαρνές.
βια) Δυτικής Αττικής µε έδρα την Ελευσίνα. 
βιβ) 1ο Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά. 
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βιγ) 2ο Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά.
γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορεί-

ου Αιγαίου: 
γα) Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη. 
γβ) Λήµνου µε έδρα τη Μύρινα. 
γγ) Σάµου µε έδρα τη Σάµο. 
γδ) Χίου µε έδρα τη Χίο. 
δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτι-

κής Ελλάδας: 
δα) Αιτωλοακαρνανίας µε έδρα το Μεσολόγγι. 
δβ) 1ο Αχαΐας µε έδρα την Πάτρα. 
δγ) 2ο Αχαΐας µε έδρα την Πάτρα. 
δδ) Ηλείας µε έδρα τον Πύργο. 
ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτι-

κής Μακεδονίας: 
εα) Γρεβενών µε έδρα τα Γρεβενά. 
εβ) Καστοριάς µε έδρα την Καστοριά. 
εγ) Κοζάνης µε έδρα την Κοζάνη. 
εδ) Φλώρινας µε έδρα τη Φλώρινα. 
στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπεί-

ρου: 
στα) Άρτας µε έδρα την Άρτα. 
στβ) Θεσπρωτίας µε έδρα την Ηγουµενίτσα. 
στγ) Ιωαννίνων µε έδρα τα Ιωάννινα. 
στδ) Πρέβεζας µε έδρα την Πρέβεζα. 
ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσα-

λίας: 
ζα) Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα. 
ζβ) Λάρισας µε έδρα τη Λάρισα. 
ζγ) Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο. 
ζδ) Τρικάλων µε έδρα τα Τρίκαλα. 
η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων

Νήσων: 
ηα) Ζακύνθου µε έδρα τη Ζάκυνθο. 
ηβ) Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα. 
ηγ) Κεφαλληνίας µε έδρα το Αργοστόλι. 
ηδ) Λευκάδας µε έδρα τη Λευκάδα. 
θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρι-

κής Μακεδονίας: 
θα) Ηµαθίας µε έδρα τη Βέροια. 
θβ) 1ο Α΄ Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θέρµη. 
θγ) 2ο Α΄ Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
θδ) 1ο Β΄ Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Σταυρούπολη. 
θε) 2ο Β΄ Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Σταυρούπολη. 
θστ) Κιλκίς µε έδρα το Κιλκίς. 
θζ) Πιερίας µε έδρα την Κατερίνη. 
θη) Πέλλας µε έδρα την Έδεσσα. 
θθ) Σερρών µε έδρα τις Σέρρες. 
θι) Χαλκιδικής µε έδρα τον Πολύγυρο. 
ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης: 
ια) Ηρακλείου µε έδρα το Ηράκλειο. 
ιβ) Λασιθίου µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο. 
ιγ) Ρεθύµνου µε έδρα το Ρέθυµνο. 
ιδ) Χανίων µε έδρα τα Χανιά. 
ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου

Αιγαίου: 
ιαα) Σύρου µε έδρα τη Σύρο. 
ιαβ) Νάξου µε έδρα τη Νάξο.
ιαγ) Ρόδου µε έδρα τη Ρόδο.
ιαδ) Καλύµνου µε έδρα την Κάλυµνο. 
ιαε) Κω µε έδρα την Κω. 
ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελο-

ποννήσου: 

ιβα) Αργολίδας µε έδρα το Ναύπλιο. 
ιββ) Αρκαδίας µε έδρα την Τρίπολη. 
ιβγ) Κορινθίας µε έδρα την Κόρινθο. 
ιβδ) Λακωνίας µε έδρα τη Σπάρτη. 
ιβε) Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα. 
ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερε-

άς Ελλάδας: 
ιγα) Βοιωτίας µε έδρα τη Λιβαδειά. 
ιγβ) Ευβοίας µε έδρα τη Χαλκίδα. 
ιγγ) Ευρυτανίας µε έδρα το Καρπενήσι. 
ιγδ) Φθιώτιδας µε έδρα τη Λαµία. 
ιγε) Φωκίδας µε έδρα την Άµφισσα.
2. Η περιοχή αρµοδιότητας κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτείνε-

ται στην περιοχή αρµοδιότητας των αντίστοιχων Διευ-
θύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης. Αν στην ίδια περιοχή λειτουργούν περισσότερα από
ένα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η περιοχή αρµοδιότητάς τους καθορίζε-
ται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 29.

Άρθρο 14
Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγη-

σης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Ως Προϊστάµενος του Κέντρου Διεπιστηµονικής Α-
ξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) επιλέγεται εκπαιδευτικός ή µέλος του Ει-
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), σύµφωνα µε
τα άρθρα 30 έως 49. Ο Προϊστάµενος ασκεί διοικητικά,
επιστηµονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, προΐσταται
του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπάγεται διοικητικά
στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και επο-
πτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από την ε-
πιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των
ΚΕΔ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του
άρθρου 12.

2. Σε κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνιστάται Ολοµέλεια που απο-
τελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των µε-
λών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολο-
µέλεια συγκροτεί τις διεπιστηµονικές οµάδες του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.
3699/2008, για τη διαχείριση των επιστηµονικών και παι-
δαγωγικών θεµάτων που άπτονται της λειτουργίας του
κέντρου.

3. Ο Προϊστάµενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνος
για τη διοικητική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολοµέ-
λεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνη για την επιστηµονι-
κή και παιδαγωγική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

4. Η Ολοµέλεια συνεδριάζει µε ευθύνη του Προϊστα-
µένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποφασίζει για:
α) τον ετήσιο προγραµµατισµό των δράσεων του κέ-

ντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, µε τη θέση συ-
γκεκριµένων στόχων για την επίτευξη των σκοπών του,
σύµφωνα µε το άρθρο 11,
β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµ-

µατισµού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, µε σκο-
πό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προ-
γραµµατισµού αυτού, καθώς και τη διαρκή βελτίωση της
ποιότητας του παρεχόµενου έργου, 
γ) την αποτίµηση του προγραµµατισµού δράσης, κατά

τη λήξη του ηµερολογιακού έτους και κατά την παύση
της λειτουργίας του κέντρου, σύµφωνα µε την παρ. 6
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του άρθρου 15, µε σκοπό την εκτίµηση του βαθµού επί-
τευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισµό των
δυσκολιών και των προβληµάτων που αντιµετωπίστηκαν
κατά την υλοποίηση του προγραµµατισµού, καθώς και τη
διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

5. Οι εκθέσεις του προγραµµατισµού δράσης και της α-
ποτίµησης της λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλο-
νται στην επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της παρ. 1
του άρθρου 12. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρί-
ζονται, µε ευθύνη του Προϊσταµένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
στο ηλεκτρονικό σύστηµα της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
3848/2010 (Α΄71), σε ειδικά διαµορφωµένα για τον σκο-
πό αυτόν πεδία. 

Άρθρο 15
Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγη-

σης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης

1. Για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστηµονικής Α-
ξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) υφίστανται στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων χίλιες εκατόν είκοσι (1.120) θέσεις προ-
σωπικού, οι οποίες κατανέµονται σε κλάδους ως εξής:
α) Εκπαιδευτικών µε εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

και Εκπαίδευση: 
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95)

θέσεις, 
αβ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα

(169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από µέ-
λη της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, 
αγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν τρεις (103) θέσεις, 
αδ) Μαθηµατικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστηµών

(ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις. 
β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): 
βα) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): εβδοµήντα µία (71)

θέσεις, 
ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223)

θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από µέλη της
µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, 
βγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): τριάντα τρεις (33) θέ-

σεις, 
βδ) Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών (ΠΕ29):

πενήντα τρεις (53) θέσεις, 
βε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι

τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο πληρούνται από
µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης, 
βστ) Εξειδικευµένων είτε στον επαγγελµατικό προσα-

νατολισµό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προ-
σανατολισµό και τις δεξιότητες καθηµερινής διαβίωσης
των τυφλών, είτε στη νοηµατική γλώσσα των κωφών
(ΠΕ31): έξι (6) θέσεις. 
γ) Διοικητικών υπαλλήλων: 
γα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού: σαράντα επτά (47)

θέσεις, 
γβ) ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων: πενήντα (50) θέσεις. 
2. Οι θέσεις της παρ. 1, για τις οποίες προβλέπεται η

πλήρωση από µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας
της Θράκης κατανέµονται µε την απόφαση της περ. δ)
της παρ. 1 του άρθρου 29 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ξάνθης και
Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της παρ. 1 κατανέµονται στα
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Χώρας µε την ίδια απόφαση. 

3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1
γίνεται µε την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και µελών του
Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, µε µετάθεση, µετάταξη από-
σπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έ-
χουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχι-
στον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την κάλυψη των λειτουρ-
γικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαµβάνονται προ-
σωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή µέλη του Ε.Ε.Π..
Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται
σε µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας, καλύπτονται
κατ’ αποκλειστικότητα από µέλη της µουσουλµανικής
µειονότητας µόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πλη-
ρούνται µε µετάθεση ή µετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και µε αποσπά-
σεις εκπαιδευτικών. 

4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Περιφε-
ρειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), τα µέλη του Ε.Ε.Π. των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που λειτουργούν στην έδρα της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µπορεί να προσφέρουν υπηρεσία και στα
υπόλοιπα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

5. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαι-
δευτικών, των µελών του Ε.Ε.Π. και των διοικητικών υ-
παλλήλων που υπηρετούν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για
τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του Προϊσταµένου
του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την απαλλαγή του από την άσκηση
των καθηκόντων του σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
44, αρµόδιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή το Περιφερειακό Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.,
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ή Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), κατά περίπτω-
ση.

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεµβρί-
ου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους. 

Άρθρο 16
Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης των Σχολι-
κών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

1. Σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστηµονι-
κής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται µε από-
φαση του διευθυντή ή προϊσταµένου της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και
αποτελείται από: α) τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, καθώς
και β) έναν εκπαιδευτικό της σχολικής µονάδας, γ) έναν
ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και δ) έναν κοινωνικό λει-
τουργό του κλάδου ΠΕ30, µε τους αναπληρωτές τους,
ως µέλη. Στη συγκρότηση της Ε.Δ.Υ. δύναται να συµµε-
τέχουν και αναπληρωτές ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 ή
κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30, οι οποίοι υπη-
ρετούν στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ.
συµµετέχουνµε δικαίωµα ψήφου και ο εκπαιδευτικός του
τµήµατος φοίτησης του µαθητή µε το θέµα του οποίου α-
σχολείται η Ε.Δ.Υ., καθώς και µέλη του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της ίδιας ή άλλης ειδικό-
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τητας. Γραµµατέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, µε τον αναπλη-
ρωτή του, ο γραµµατέας της σχολικής µονάδας και, αν
δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο ο-
ποίος προτείνεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον σύλ-
λογο διδασκόντων. 

2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι: η α) εισήγηση προς τον
σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και β) η συ-
νεργασία µε φορείς, υπηρεσίες και αρχές για κάθε ζήτη-
µα που αφορά στους µαθητές της σχολικής µονάδας. Η
Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρµόδια να α-
ποφασίσει για την παράταση της φοίτησης των µαθητών,
σύµφωνα µε την υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄199), για ένα ακόµα σχο-
λικό έτος. Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η παράταση
της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκό-
ντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. 

3. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συνεργάζεται υποχρεωτικά
µε όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Τα
µέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. καλύπτουν και τις ανάγκες
συστεγαζόµενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγεί-
ων, όταν σε αυτά δεν υπηρετούν µέλη του Ε.Ε.Π. της α-
ντίστοιχης ειδικότητας.

Άρθρο 17
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης 
και Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης 

σχολικών µονάδων της γενικής και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη των Διευθυ-
ντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
(Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία δύνανται να αποτελούνται από σχο-
λικές µονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) όλων
των βαθµίδων γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
καθώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).
Τα Σ.Δ.Ε.Υ. έχουν ως σκοπό την ενδυνάµωση και την
προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισµό
του έργου των σχολικών µονάδων και Ε.Κ., για τη δια-
σφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως
των µαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνο-
λικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. 
Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα ιδίως: 
α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισµός του

έργου των σχολικών µονάδων και η ενδυνάµωσή τους
στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των µα-
θητών τους, 
β) η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη

των µαθητών στη σχολική µονάδα φοίτησής τους και
γ) η υποστήριξη των Τµηµάτων Ένταξης (Τ.Ε.), της πα-

ράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και των µαθητών
στους οποίους εφαρµόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου
απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

2. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. µπορεί να περιλαµβάνει έως πέντε (5)
σχολικές µονάδες. Οµοίως στο Σ.Δ.Ε.Υ. µπορεί να λει-
τουργούν έως πέντε (5) Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υ-
ποστήριξης (Ε.Δ.Υ.). Η Ε.Δ.Υ. λειτουργεί στη σχολική
µονάδα, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών
πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των µαθητών,
συµβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της
στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής
Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού (ν. 2101/1992,

Α΄ 192) και η Διεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα των α-
τόµων µε αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α΄88). Με απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να
ορίζεται µία σχολική µονάδα του Σ.Δ.Ε.Υ., κατά προτε-
ραιότητα µία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο υποστήριξης του
δικτύου.

3. Η Ε.Δ.Υ. συνιστάται και συγκροτείται µε απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτε-
λείται από τα ακόλουθα µέλη, τα οποία ορίζονται µε
τους αναπληρωτές τους: 
α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολικής µονά-

δας, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νό-
µιµο αναπληρωτή του. 
β) Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τ.Ε. ή, αν δεν υπάρ-

χει, έναν εκπαιδευτικό µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έ-
ναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευ-
σης που υπηρετεί στη σχολική µονάδα, µε τον αναπλη-
ρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει
τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. µε εξειδί-
κευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από
εκπαιδευτικό µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαι-
δευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υ-
πηρετεί στη σχολική µονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος
εκπαιδευτικός µε όµοια ιδιότητα. 
γ) Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.
δ) Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.
Για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωµατικών

µελών των περ. γ) και δ) η απόφαση του πρώτου εδαφί-
ου εκδίδεται έπειτα από γνώµη του Κέντρου Διεπιστηµο-
νικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Για την επιλογή του τακτικού και αναπλη-
ρωµατικού µέλους της περ. β) η απόφαση του πρώτου ε-
δαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώµη του διευθυντή ή
προϊσταµένου της σχολικής µονάδας.
Γραµµατέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, µε τον αναπληρωτή

του, ο γραµµατέας της σχολικής µονάδας και, αν δεν υ-
φίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος
προτείνεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο
διδασκόντων. 
Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των περ. γ) και δ)

συµµετέχουν στη συγκρότηση του συνόλου των Ε.Δ.Υ.
του Σ.Δ.Ε.Υ..
Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει µία εκ των δύο

ειδικοτήτων των περ. γ) και δ) ή δεν είναι δυνατή η συ-
γκρότηση Ε.Δ.Υ., λόγω έλλειψης µέλους του Ε.Ε.Π. µίας
εκ των δύο ειδικοτήτων των ίδιων περιπτώσεων, το µέ-
λος του Ε.Ε.Π. της έτερης ειδικότητας που έχει τοποθε-
τηθεί στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. µε σκοπό τη συµµετοχή στη συ-
γκρότηση των Ε.Δ.Υ. σε Σ.Δ.Ε.Υ. εξακολουθεί να ασκεί
τις αρµοδιότητές της στις σχολικές µονάδες του
Σ.Δ.Ε.Υ.. 

4. Αποκλειστικά για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. της παρ.
3 συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των: α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων
του κλάδου ΠΕ23 και β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέ-
σεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, οι οποί-
ες κατανέµονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. µε την απόφαση της
περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 29. Η κάλυψη των θέσεων
γίνεται µε την τοποθέτηση µελών του Ε.Ε.Π. µε µετάθε-
ση, µετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισµό. Για τη στε-
λέχωση των Ε.Δ.Υ. των σχολικών µονάδων της περιοχής
αρµοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η οποία ορίζεται σύµφω-
να µε την παρ. 5 του άρθρου 29, δύναται να διατίθενται
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σε αυτές, µε απόφαση του Προϊσταµένου του
ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., µέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των Ε.Δ.Υ. προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές
µέλη του Ε.Ε.Π.. Προϊστάµενος των µελών του Ε.Ε.Π.
της παρούσας είναι ο Προϊστάµενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

5. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ε.Δ.Υ. ασκεί, σε
συνεργασία µε το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ιδίως τις εξής αρµοδιότη-
τες: 
α) Διενεργεί διεπιστηµονική εκπαιδευτική αξιολόγηση

των εµποδίων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών ανα-
γκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαι-
δευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγµών στη µά-
θηση που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένοι µαθητές.
β) Διαµορφώνει πρόγραµµα διαφοροποιηµένης ή εξα-

τοµικευµένης διδασκαλίας για µαθητές µε διαπιστωµένη
δυσκολία µάθησης και συµπεριφοράς, σε συνεργασία µε
τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στην οποία φοιτούν. 
γ) Πραγµατοποιεί συνεργατική διεπιστηµονική αντιµε-

τώπιση των δυσκολιών του µαθητή στη σχολική τάξη µε
τα µέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιµοι στη σχολι-
κή µονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα για παρεµβά-
σεις και παραπέµπει, µε τη συναίνεση των γονέων ή κη-
δεµόνων τους, τους µαθητές που χρειάζονται υποστήρι-
ξη στις ειδικές αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. Αν προκύ-
πτουν σαφείς ενδείξεις προβληµάτων ψυχικής υγείας ή
παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραµέλησης, συνερ-
γάζεται µε Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών
και Εφήβων ή ιατρικές ή άλλες αρµόδιες δηµόσιες υπη-
ρεσίες της περιοχής της, µε τις κοινωνικές υπηρεσίες
του δήµου και µε τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελι-
κές αρχές. 
δ) Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και υλοποίηση βρα-

χυχρόνιου προγράµµατος παρέµβασης, εισηγείται και
παρακολουθεί την εφαρµογή του Εξατοµικευµένου Προ-
γραµµάτος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) για µαθητές µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής µονάδας, τους βα-
σικούς άξονες του οποίου εξειδικεύει σε συγκεκριµέ-
νους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους,
υποστηρίζει και παρακολουθεί την εκπαιδευτική και ψυ-
χοκοινωνική πορεία των µαθητών και εφαρµόζει πρό-
γραµµα υποστήριξης των γονέων ή κηδεµόνων των µα-
θητών που διδάσκονται κατ’ οίκον.
ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής

στήριξης του µαθητή και των γονέων ή κηδεµόνων του
και συνεργάζεται µε τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήµου
και άλλους αρµόδιους φορείς. 
στ) Υποστηρίζει τη σχολική µονάδα και τους µαθητές

κατά τη µετεγγραφή ή τη µετάβαση σε επόµενη βαθµίδα
εκπαίδευσης. 
ζ) Παραπέµπει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύµφωνα µε τις παρ. 7

και 8 του άρθρου 11 και τις παρ. 7 και 8 του παρόντος,
µαθητές που συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχο-
λείο τους, να έχουν δυσκολίες µάθησης ή συµπεριφοράς
ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραποµπή
απαιτείται η τεκµηριωµένη εισήγηση του συλλόγου των
διδασκόντων. Στην παραπεµπτική απόφαση βεβαιώνεται
ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεµβά-
σεις από τη σχολική µονάδα του µαθητή και την Ε.Δ.Υ.
σε συνεργασία µε τους γονείς ή κηδεµόνες και προσαρ-
τάται έκθεση των µελών των σχετικών ειδικοτήτων της
Ε.Δ.Υ. σχετικά µε: ζα) το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυ-
χολογικό προφίλ του µαθητή και ζβ) τους τοµείς περαι-

τέρω διερεύνησης και αξιολόγησης, µε βάση την επε-
ξεργασία των δεδοµένων κάθε συγκεκριµένης περίπτω-
σης.
η) Συνεργάζεται µε το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέµατα των

αρµοδιοτήτων του, σύµφωνα µε το άρθρο 11, και, ιδίως,
για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή στοχευµένων εκ-
παιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων, σε ατο-
µική ή οµαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού
έργου της σχολικής µονάδας.

6. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της και ανάλο-
γα µε τους διαθέσιµους ανθρώπινους πόρους, η Ε.Δ.Υ.
συνεργάζεται υποχρεωτικά µε: 
α) τους εκπαιδευτικούς του Τ.Ε., εάν υφίσταται, ή εκ-

παιδευτικούς µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτι-
κούς παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης της σχολι-
κής µονάδας, 
β) τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τµήµα φοί-

τησης του µαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης. Οι εκ-
παιδευτικοί του τµήµατος φοίτησης συµµετέχουν στις
συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. µε δικαίωµα ψήφου,
γ) τον σύµβουλο σχολικής ζωής της σχολικής µονά-

δας, 
δ) µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.) ή Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οποι-
ασδήποτε ειδικότητας κριθεί απαραίτητο, που υποστηρί-
ζουν τους µαθητές της σχολικής µονάδας ή υπηρετούν
στα όρια του Σ.Δ.Ε.Υ. ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
ε) τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ε-

νταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική
ευθύνη της σχολικής µονάδας για τα ζητήµατα της εντα-
ξιακής εκπαίδευσης, τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποί-
ος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας
και τους Συµβούλους Εκπαίδευσης των µελών του
Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

7. Η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται µε τους γονείς ή κηδεµόνες
του µαθητή, τους οποίους ενηµερώνει για τις διαδικα-
σίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης που
προτείνει να ακολουθηθούν. Οι όροι της συνεργασίας και
οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήρι-
ξης αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δε-
σµεύουν τη σχολική µονάδα και τους γονείς ή κηδεµό-
νες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδροµή των οποί-
ων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται
ιδίως µε δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής µονάδας
µε τους γονείς επί διαπιστωµένων σοβαρών δυσκολιών
µάθησης ή συµπεριφοράς ή ένταξης του µαθητή στο
σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ.,
προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα
της παρέµβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε
επίπεδο υποστήριξης της σχολικής µονάδας όσο και σε
επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεµόνων. Στόχος
της παρέµβασης είναι η επίτευξη του µέγιστου δυνατού
βαθµού συνεργασίας µεταξύ της σχολικής µονάδας και
των γονέων ή κηδεµόνων. Οι γονείς ή κηδεµόνες των
µαθητών καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της
Ε.Δ.Υ. που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπο-
µπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τη διαµόρφωση της εισήγησης για
το Ε.Π.Ε. στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή α-
πόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται σκόπιµο. 

8. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η

22



Ε.Δ.Υ. µπορεί να ζητά την αιτιολογηµένη γνώµη του
συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχο-
κοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς α-
ξιολόγηση και υποστήριξη µαθητές ή οµάδες µαθητών.
Οι ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 και οι Κοινωνικοί Λει-
τουργοί του κλάδου ΠΕ30 των Ε.Δ.Υ. δύνανται να κα-
λούνται από τον σύλλογο διδασκόντων των σχολικών
µονάδων του Σ.Δ.Ε.Υ., στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί
Ε.Δ.Υ. ή από τον σύλλογο διδασκόντων όµορων ή γειτ-
νιαζόντων σχολικών µονάδων, στις οποίες οµοίως δεν
λειτουργεί Ε.Δ.Υ., προκειµένου να εισηγούνται για θέ-
µατα ένταξης µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες στη σχολική µονάδα, καθώς και για θέµα-
τα κοινωνικής υποστήριξης των µαθητών. 

9. Όλες οι περιπτώσεις µαθητών που φοιτούν σε σχο-
λικές µονάδες που έχουν ενταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. και στις
οποίες λειτουργεί Ε.Δ.Υ., καθώς και τα συναφή αιτήµατα
των γονέων, εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον έ-
χει δράσει η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρµοδιοτήτων
της. Οι γονείς ή κηδεµόνες δύνανται να απευθύνονται α-
πευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Πριν από την έκδοση αξιολο-
γικής έκθεσης, ωστόσο, απαιτείται να έχει προηγηθεί
δράση της Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρµοδιοτήτων της.

10. Οι Ε.Δ.Υ. συνεργάζονται συστηµατικά µε τα µέλη
του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης
των δράσεών τους, µέσω: α) της διενέργειας τακτικών
τριµηνιαίων συναντήσεων µελών των ΕΔ.Υ. µε µέλη του
προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και β) έκτακτων συναντή-
σεων, αν κρίνεται σκόπιµο από τον Προϊστάµενο του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε συνεργασία µε τον Διευθυντή της σχολι-
κής µονάδας.

11. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν για µεν
τον Πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β) της
παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα
µέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.

12. Στις σχολικές µονάδες, στις οποίες δεν λειτουργεί
Ε.Δ.Υ., ως υπεύθυνος επικοινωνίας µε το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ο-
ρίζεται ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας, συνεπικου-
ρούµενος από εκπαιδευτικό του Τ.Ε. ή άλλον εκπαιδευ-
τικό µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό παράλ-
ληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης ή µέλος του Ε.Ε.Π.
των κλάδων ΠΕ23 ή ΠΕ30 ή τον σύµβουλο σχολικής ζω-
ής της σχολικής µονάδας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έ-
χει την ευθύνη για τον συντονισµό των αιτηµάτων προς
το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία µε αυτό.

Άρθρο 18
Αποστολή και αρµοδιότητες των Κέντρων 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

1. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),
τα οποία µετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την
Αειφορία (Κ.Ε.Α.), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 4547/2018 (A΄ 102), µετατρέπονται σε Κέντρα Εκ-
παίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Οµοίως τα Κ.Ε.Α., τα οποία ιδρύθηκαν, σύµ-
φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 µε-
τατρέπονται σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν ως απο-
στολή: α) την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέ-
µατα σχετικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, µε έµ-
φαση στην οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) τη
διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπι-
κής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχεί-

ρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιµων λύ-
σεων στα τοπικά ζητήµατα. 

2. Ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι εκπαιδευτικός, επιστη-
µονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της απο-
στολής τους ασκούν τις εξής αρµοδιότητες: 
α) υποστηρίζουν τις σχολικές µονάδες σχετικά µε: αα)

την εκπόνηση και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου
δράσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολο-
γία και την αειφόρο ανάπτυξη, αβ) τη συµµετοχή εκπαι-
δευτικών και µαθητών σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, κα-
θώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα
σχετικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολο-
γία και την αειφόρο ανάπτυξη. Η αρµοδιότητα της υπο-
περ. αβ) ασκείται σε συνεργασία µε τον Περιφερειακό Ε-
πόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποι-
ότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατόπιν έγκρισης του Περιφε-
ρειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 
β) εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράµµατα

και δράσεις για µαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολι-
κών µονάδων της περιοχής αρµοδιότητάς τους, καθώς
και άλλων περιοχών. Τα προγράµµατα αυτά και οι δρά-
σεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Κ.Ε.ΠΕ.Α.,
σε επιλεγµένους κατάλληλους χώρους και στις σχολι-
κές µονάδες, 
γ) υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργη-

τικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγι-
κές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωµατική
και συµµετοχική µάθηση, είναι προσανατολισµένες στα
περιβαλλοντικά θέµατα, την οικολογία και την αειφόρο
ανάπτυξη και προωθούν τη συνεργασία µε την τοπική
κοινωνία, 
δ) προωθούν τη διεπιστηµονική, συστηµική και διαθε-

µατική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ε-
νιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση µε το περιβάλλον, την οικο-
λογία και την αειφόρο ανάπτυξη, 
ε) καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα τα

προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων που σχετίζο-
νται µε την αποστολή τους και υλοποιούνται από τις
σχολικές µονάδες της περιοχής αρµοδιότητάς τους, τα
µελετούν και τα λαµβάνουν υπόψη για την προσαρµογή
του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και του προγραµµατι-
σµού τους στις ανάγκες των σχολικών µονάδων που υ-
ποστηρίζουν, 
στ) παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν

στις σχολικές µονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έ-
ντυπη ή και ψηφιακή µορφή, 
ζ) οργανώνουν επιµορφωτικά προγράµµατα και παρέ-

χουν επιµόρφωση σε εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ α-
ποστάσεως, σε συνεργασία µε τον Περιφερειακό Επό-
πτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και
τους Συµβούλους Εκπαίδευσης της έδρας του
Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 
η) συνεργάζονται µε Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δη-

µόσιους ή ιδιωτικούς επιστηµονικούς και κοινωνικούς
φορείς της περιοχής αρµοδιότητάς τους, για τον σχεδια-
σµό και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων, 
θ) διοργανώνουν, σε συνεργασία µε τον Περιφερειακό

Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες
Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συµβούλους Εκπαί-
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δευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του
Κ.Ε.ΠΕ.Α. ηµερίδες, εκδηλώσεις και επιστηµονικά συνέ-
δρια και συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προ-
γράµµατα, καινοτόµες δράσεις και συνέδρια µε αναφορά
σε θέµατα που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική εκπαί-
δευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, 
ι) ιδρύουν και συντονίζουν τοπικά, περιφερειακά, εθνι-

κά και διεθνή δίκτυα, αποφασίζουν τη συµµετοχή τους
σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.ΠΕ.Α. και υποστηρίζουν τη συµµε-
τοχή των σχολικών µονάδων σε αυτά ή σε άλλα συναφή
προγράµµατα και δίκτυα και
ια) χειρίζονται κάθε συναφές θέµα. 
3. Η περιοχή αρµοδιότητας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. εκτείνεται

στην περιοχή αρµοδιότητας των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της έδρας
τους. Αν σε µία περιοχή δεν λειτουργεί Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή λει-
τουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.ΠΕ.Α., η περιοχή
αρµοδιότητάς τους καθορίζεται µε απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 29. 

4. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. λειτουργούν από την 1η Σεπτεµβρίου
έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους. 

Άρθρο 19
Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευ-

σης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

1. Σε κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνιστάται Παιδαγωγική Οµάδα
(Π.Ο.) τεσσάρων (4) έως έξι (6) εκπαιδευτικών, µε διδα-
κτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποί-
ων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην
οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του πρώ-
του εδαφίου αποσπώνται,  µε απόφαση του Περιφερεια-
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε τετραετή θητεία για τη
στελέχωση του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ύστερα από επιλογή, σύµφω-
να µε την απόφαση της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 29.
Στην Π.Ο. µετέχουν τουλάχιστον: α) δύο (2) εκπαιδευτι-
κοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας
(1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του
κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και β) δύο (2) εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αρµόδιο όργανο για την
επιλογή των µελών της Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι το συµ-
βούλιο της παρ. 4 του άρθρου 38. Κριτήρια επιλογής των
υποψηφίων συνιστούν: α) η επιστηµονική και παιδαγωγι-
κή τους συγκρότηση και κυρίως η εξειδίκευσή τους στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επι-
στήµες, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) η
διδακτική, συµβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική -
υποστηρικτική εµπειρία των υποψηφίων. 

2. Ο Προϊστάµενος κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. επιλέγεται σύµφω-
να µε την παρ. 5 του άρθρου 31. Ο Προϊστάµενος του
Κ.Ε.ΠΕ.Α. ασκεί διοικητικά, επιστηµονικά και παιδαγωγι-
κά καθήκοντα, υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την ά-
σκηση του έργου του από τη Συµβουλευτική Επιτροπή
Κ.Ε.ΠΕ.Α., η οποία συνεδριάζει, σύµφωνα µε την παρ. 5.
Ο Προϊστάµενος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. παρίσταται, όποτε καλεί-
ται, στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου
Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.). 

3. Με ευθύνη του Προϊσταµένου, η Π.Ο. του Κ.Ε.ΠΕ.Α.
συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά τον µήνα και
έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και αποφασίζει για: α)
τον ετήσιο προγραµµατισµό των δράσεων του κέντρου,

στην αρχή του σχολικού έτους, µε τη θέση συγκεκριµέ-
νων στόχων για την επίτευξη του έργου του στους το-
µείς που δραστηριοποιείται, β) την παρακολούθηση της
υλοποίησης του προγραµµατισµού, κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους, µε σκοπό την επανεξέταση και την ανα-
τροφοδότηση του προγραµµατισµού αυτού και τη διαρκή
βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου έργου, γ) την
τελική αποτίµηση του ετήσιου προγραµµατισµού δρά-
σης, κατά την παύση της λειτουργίας του κέντρου, σύµ-
φωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 18, µε σκοπό την εκτίµη-
ση του βαθµού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί,
τον εντοπισµό των δυσκολιών και προβληµάτων που α-
ντιµετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραµµατι-
σµού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης
για το επόµενο σχολικό έτος. Οι εκθέσεις του αρχικού
προγραµµατισµού δράσης και της τελικής αποτίµησης υ-
ποβάλλονται στη Συµβουλευτική Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α.
της παρ. 4. 

4. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργεί
τουλάχιστον ένα Κ.Ε.ΠΕ.Α. λειτουργεί Συµβουλευτική
Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α.) για την ενίσχυση
του έργου και την αξιολόγηση της λειτουργίας, καθώς
και τον συντονισµό των δραστηριοτήτων των κέντρων
αυτών, εάν λειτουργούν περισσότερα στην Περιφερεια-
κή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης. Η Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. συγκροτείται µε απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται
από: 
α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης, ως Πρόεδρο, 
β) τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Δι-

ευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, της περιοχής αρµοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και 
γ) τους Προϊσταµένους των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερει-

ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. 
Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύνανται να κα-

λούνται οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή
Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, των Διευ-
θύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης της περιοχής αρµοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α..
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως γραµµατέ-

ας της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. µέλος της γραµµατείας του Περι-
φερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης µε ανα-
πληρωτή του άλλο µέλος της ή, σε περίπτωση που δεν υ-
φίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης ή αποσπασµένο σε αυτήν εκπαιδευτικό. 
Έργο της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι: α) η παροχή κατευθύν-

σεων ως προς τις προτεραιότητες του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ιδίως
για την επιλογή των θεµατικών των εκπαιδευτικών προ-
γραµµάτων, των σεµιναρίων και του παραγόµενου εκπαι-
δευτικού υλικού, καθώς και των επιµορφωτικών δράσε-
ων σε σχέση µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οι-
κολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη
τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των σχολικών µονά-
δων και β) η έγκριση του ετήσιου προγραµµατισµού του
έργου των Κ.Ε.ΠΕ.Α..
Για τη λειτουργία της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. εφαρµόζονται οι

διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας. 

24



5. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµµα-
τισµού δράσης και η εν γένει παιδαγωγική και επιστηµο-
νική εποπτεία του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ασκείται από τη
Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α., η οποία για τους σκοπούς αυτούς συνε-
δριάζει µε τη συµµετοχή µόνο των µελών των περ. α) και
β)  της παρ. 4. Ως µέλη της περ. β) νοούνται τα στελέχη
εκπαίδευσης που προέρχονται από τις Διευθύνσεις Εκ-
παίδευσης της περιοχής αρµοδιότητας του αξιολογού-
µενου Κ.Ε.ΠΕ.Α.. 

6. Σε κάθε περίπτωση προγραµµατισµού και υλοποίη-
σης δράσεων που αφορούν στις εκδηλώσεις σχολικών
µονάδων σχετικά µε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης, οικολογίας και αειφόρου ανάπτυξης, στις πε-
ριπτώσεις λειτουργίας οµάδων όµορων σχολικών µονά-
δων και παροχής υπηρεσιών σε σχολικές µονάδες της ο-
µάδας από το Κ.Ε.ΠΕ.Α., καθώς και για τις επισκέψεις
στο Κ.Ε.ΠΕ.Α., ο Προϊστάµενος του κέντρου συνεργάζε-
ται µε τους υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, των Δι-
ευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης για την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσµατι-
κότητα των δράσεων. 

7. Οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.ΠΕ.Α., συµπερι-
λαµβανοµένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας
τους, µπορεί να καλύπτονται από προγράµµατα που χρη-
µατοδοτούνται, εν όλω ή εν µέρει, από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή διεθνείς οργανισµούς ή να βαρύνουν τους δή-
µους, οι οποίοι επιχορηγούνται µε πιστώσεις που εγγρά-
φονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από πρόταση της δη-
µοτικής επιτροπής παιδείας, µπορεί να διατίθενται για τη
στέγαση των Κ.Ε.ΠΕ.Α. σχολικά κτίρια που δεν χρησιµο-
ποιούνται για στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων. 

8. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. µπορεί να στεγάζεται σε κτίριο Φορέα
Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) του
άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α΄25) ή άλλου φορέα διαχεί-
ρισης µε αρµοδιότητα την προστασία του περιβάλλο-
ντος, όπως ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρ-
κου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτή-
των και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονοµίας «Αντώνης
Τρίτσης» του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149). Στην
περίπτωση αυτή, οι λειτουργικές δαπάνες του
Κ.Ε.ΠΕ.Α., περιλαµβανόµενων των δαπανών των χώρων
λειτουργίας τους, µπορεί να καλύπτονται από προγράµ-
µατα που χρηµατοδοτούνται, εν όλω ή εν µέρει, από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισµούς ή να βαρύ-
νουν τον φορέα διαχείρισης, ο οποίος επιχορηγείται µε
πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων.

9. Με σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και του δήµου ή του φορέα διαχείρισης ρυθµί-
ζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των παρ.
7 και 8. Κατά το χρονικό διάστηµα από 11 Ιουλίου έως
και 31 Αυγούστου, το κοινό µπορεί να έχει πρόσβαση
στους εκθεσιακούς χώρους των Κ.Ε.ΠΕ.Α. µε ευθύνη
των δήµων. 

Άρθρο 20
Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστε-

ρα από επιλογή, σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η)
της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός του
κλάδου ΠΕ86, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής
µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση
του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ως
Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για
την τεχνική υποστήριξη και την εφαρµογή της πληροφο-
ρικής και των νέων τεχνολογιών, καθώς και την οργάνω-
ση δράσεων στις σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. της Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφε-
ροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί
που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας ή
στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλί-
ου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικά στις Διευθύν-
σεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολι-
κής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται
σύµφωνα µε το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύ-
θυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Πληροφο-
ρικής και Νέων Τεχνολογιών µπορούν να είναι εκπαιδευ-
τικοί µε δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική
υπηρεσία. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη διδακτικής υπη-
ρεσίας τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν
διανυθεί στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης. Αρµόδιο όρ-
γανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συµβούλιο
της παρ. 9 του άρθρου 37. 

3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
τοποθετούνται, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, στα Τµήµατα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά
στους προϊσταµένους των τµηµάτων αυτών και επο-
πτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τον Σύµ-
βουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ86, που έχει την επι-
στηµονική ευθύνη των σχολικών µονάδων της Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 21
Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής 
και Σχολικού Αθλητισµού

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστε-
ρα από επιλογή σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η)
της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός του
κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής
µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση
του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ως
Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού,
για την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέµατα
σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Σε
περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπο-
ρεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανι-
κή θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση του περιφερει-
ακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας,
Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Α-
χαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονί-
κης και Ηρακλείου αποσπώνται, σύµφωνα µε το παρόν,
δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισµού. 
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2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Φυσικής
Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού µπορούν να είναι εκ-
παιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2
του άρθρου 20. Αρµόδιο όργανο για την επιλογή των υ-
πευθύνων είναι το συµβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37. 

3. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητι-
σµού τοποθετούνται, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευ-
θύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους
Προϊσταµένους των τµηµάτων αυτών και εποπτεύονται
στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τον Σύµβουλο Εκ-
παίδευσης του κλάδου ΠΕ11 που έχει την επιστηµονική
ευθύνη των σχολικών µονάδων της Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης. 

Άρθρο 22
Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων 

Φυσικών Επιστηµών

1. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών
(Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και
οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκα-
λίας των φυσικών µαθηµάτων, καθώς και παροχής συµ-
βουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων
στις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. α-
ποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύµ-
φωνα µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου
29, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04, που υπηρε-
τεί σε οργανική θέση σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού
υπηρεσιακού συµβουλίου, ως Υπεύθυνος του κέντρου.
Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι
µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ορ-
γανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση του περι-
φερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων των
Ε.Κ.Φ.Ε. µπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδι-
κοτήτων του κλάδου ΠΕ04 που πληρούν τις προϋποθέ-
σεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρµόδιο όργανο για την
επιλογή των υπευθύνων είναι το συµβούλιο της παρ. 9
του άρθρου 37. 

3. Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. τοποθετούνται µε απόφαση
του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, υπάγονται
διοικητικά στον Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης και εποπτεύονται στην άσκηση του επιστηµονικού
και εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τον Σύµβουλο
Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04, που έχει την επιστηµο-
νική ευθύνη των σχολικών µονάδων της Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης. 

Άρθρο 23
Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

1. Με εξαίρεση τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας,
Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Α-
χαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονί-
κης και Ηρακλείου, σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποσπάται µε τετραε-
τή θητεία, ύστερα από επιλογή σύµφωνα µε την απόφα-

ση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαι-
δευτικός οποιουδήποτε κλάδου, που υπηρετεί σε οργα-
νική θέση σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσια-
κού συµβουλίου, ως Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτή-
των, για την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέ-
µατα σχολικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση έλλειψης
ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαι-
δευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µο-
νάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού
συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Σχολικών
Δραστηριοτήτων µπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20.
Αρµόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το
συµβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37. 

3. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων τοποθε-
τούνται, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης,  στα
Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκ-
παίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταµένους
των τµηµάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του
έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευ-
σης. 

Άρθρο 24
Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας

1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄
Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολι-
κής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλεί-
ου αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή
σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρ-
θρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου
µε εξειδίκευση στην αγωγή υγείας, που υπηρετεί σε ορ-
γανική θέση σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρε-
σιακού συµβουλίου, ως Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, για
την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέµατα αγω-
γής υγείας. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υ-
ποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρε-
τούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση
του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Δι-
εύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων µπορούν
να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρµόδιο όργανο για την επι-
λογή των υπευθύνων είναι το συµβούλιο της παρ. 9 του
άρθρου 37. 

3. Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας τοποθετούνται, µε α-
πόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τµήµατα Εκ-
παιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
υπάγονται διοικητικά στους προϊσταµένους των τµηµά-
των αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου
τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε
συνεργασία µε τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου
ΠΕ87 που έχει την επιστηµονική ευθύνη των σχολικών
µονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 25
Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεµάτων 

1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄
Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολι-
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κής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλεί-
ου αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή
σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρ-
θρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου,
που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής µονάδας της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου πε-
ριφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ως Υπεύθυνος
Πολιτιστικών Θεµάτων, για την υποστήριξη των σχολι-
κών µονάδων σε πολιτιστικά θέµατα. Σε περίπτωση έλ-
λειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολι-
κής µονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρε-
σιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Πολιτιστι-
κών Θεµάτων µπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 20. Αρµό-
διο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συµ-
βούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37. 

3. Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεµάτων τοποθετού-
νται, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τµή-
µατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαί-
δευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταµένους των
τµηµάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έρ-
γου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 26
Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄
Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολι-
κής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλεί-
ου αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή
σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρ-
θρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου
µε εξειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που υ-
πηρετεί σε οργανική θέση σχολικής µονάδας της Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφε-
ρειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ως Υπεύθυνος Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης, για την υποστήριξη των σχο-
λικών µονάδων σε θέµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφι-
οι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε
οργανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση του πε-
ριφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης µπορούν να είναι εκπαιδευτικοί
που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου
20. Αρµόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων εί-
ναι το συµβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37. 

3. Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τοπο-
θετούνται, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα
Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκ-
παίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταµένους
των τµηµάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του
έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευ-
σης. 

Άρθρο 27
Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού

1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης α-
ποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύµ-

φωνα µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου
29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου µε ε-
ξειδίκευση στη συµβουλευτική στον επαγγελµατικό προ-
σανατολισµό, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής
µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση
του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ως
Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού, για την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέ-
µατα επαγγελµατικού προσανατολισµού. Σε περίπτωση
έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι
και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχο-
λικής µονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρε-
σιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Επαγγελ-
µατικού Προσανατολισµού µπορούν να είναι εκπαιδευτι-
κοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 20. Αρµόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύ-
νων είναι το συµβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37. 

3. Οι Υπεύθυνοι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
τοποθετούνται, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους Προϊ-
σταµένους των τµηµάτων αυτών και εποπτεύονται στην
άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης. 

4. Σε κάθε οµάδα όµορων σχολικών µονάδων, η οποία
ορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 48 του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102), ιδρύεται ένα (1) Γραφείο Συµβου-
λευτικής και Προσανατολισµού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.), το οποίο
στελεχώνεται από έναν (1) εκπαιδευτικό οποιουδήποτε
κλάδου µε εξειδίκευση στη Συµβουλευτική και τον Προ-
σανατολισµό, ο οποίος υπηρετεί µε οργανική θέση σε
σχολική µονάδα της οµάδας ή στη διάθεση του οικείου
περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου και επιλέγεται
σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρ-
θρου 29. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υπο-
ψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
σε οργανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση του
περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός τοποθετείται στο
ΓΡΑ.ΣΥ.Π. µε απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και η θητεία του είναι τετραετής.

Άρθρο 28
Μισθολογικές διατάξεις

Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), ως προς το µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης
των προϊσταµένων εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακό-

σια (900) ευρώ.
ββ) Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης, εξακόσια (600) ευρώ.
γγ) Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.
δδ) Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, πεντακόσια

(500) ευρώ.
εε) Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, τριακόσια πενήντα (350)

ευρώ.
στστ) Προϊστάµενοι των Κέντρων Διεπιστηµονικής Α-

ξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτι-
κής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-
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δευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια
πενήντα (350) ευρώ.
ζζ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυ-

κείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατι-
κών Γυµνασίων - Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Ε-
παγγελµατικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυµνασίων µε
λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυµνασίων µε λυκει-
ακές τάξεις, δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κα-
τάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών
µονάδων στα Καταστήµατα Κράτησης και στο Ίδρυµα Α-
γωγής Αρρένων Βόλου, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ ή,
εφόσον τα Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια και τα Μου-
σικά και Καλλιτεχνικά Γυµνάσια µε λυκειακές τάξεις και
τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχι-
στον µαθητές ή καταρτιζόµενους και οι Σχολικές Μονά-
δες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριά-
ντα (30) τουλάχιστον µαθητές, τριακόσια ογδόντα πέντε
(385) ευρώ.
ηη) Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµά-

των των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.
θθ) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών,

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγ-
γελµατικών Γυµνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών
και ειδικών δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Ερ-
γαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δηµόσιων Επαγ-
γελµατικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και
Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του
Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια εβδοµήντα πέντε (275) ευρώ ή, εφό-
σον τα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης και οι λοιπές δοµές επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχι-
στον µαθητές, εκπαιδευόµενους ή καταρτιζόµενους και
οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον µαθητές, τριακό-
σια τριάντα (330) ευρώ. 
ιι) Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δη-

µόσιων Ι.Ε.Κ., Δηµόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ.
του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τοµέων Ε.Κ., Προϊστάµενοι των
Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφο-
ρία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
κκ) Προϊστάµενοι µονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων

δηµοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθ-
µών, εκατόν εξήντα πέντε (165) ευρώ.»

Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύναται να:
α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµο-

διότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,
των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευ-
σης, των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του Προϊ-
σταµένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιό-
τητας της Εκπαίδευσης, των Συµβούλων Εκπαίδευσης,
των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των Διευ-
θύνσεων Εκπαίδευσης, των Προϊσταµένων και της Ολο-
µέλειας των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης,
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς

και των εκπαιδευτικών, των µελών του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του διοικητικού προ-
σωπικού των κέντρων αυτών, των Προϊσταµένων και των
µελών των Παιδαγωγικών Οµάδων των Κέντρων Εκπαί-
δευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών µονά-
δων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Προϊσταµέ-
νων σχολικών µονάδων, των Υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.,
καθώς και των εκπαιδευτικών, των σχολικών συµβουλίων
και των συλλόγων διδασκόντων, 
β) κατανέµονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 10

στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης της Χώρας και κατανέµονται σε κάθε µία (1)
εξ αυτών η επιστηµονική ευθύνη του συνόλου ή ενοτή-
των σχολικών µονάδων µίας ή περισσότερων Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης, καθώς και η επιστηµονική ευθύνη
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η κατανοµή γίνεται µε βάση τον αριθµό
των σχολικών µονάδων, Ε.Κ. και δοµών υποστήριξης της
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς
και των µαθητών και εκπαιδευτικών που υποστηρίζονται.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι Περιφερειακές Δι-
ευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, η επιστηµονική ευθύνη των Σχολικών Μονάδων Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), των σχολι-
κών µονάδων γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των οποίων κατανέµεται στις θέσεις
Συµβούλων Εκπαίδευσης των περ. κζ) έως λα) της παρ. 1
του άρθρου 10. Η κατανοµή γίνεται µε βάση τον αριθµό
των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των σχολικών µονάδων γενικής και ε-
παγγελµατικής εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των µαθη-
τών και των µελών του Ε.Ε.Π. που υποστηρίζονται, 
γ) εξειδικεύονται οι σκοποί και οι αρµοδιότητες των

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και εκδίδεται ο ενιαίος κανονισµός λειτουρ-
γίας τους,
δ) κατανέµονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15

και της παρ. 4 του άρθρου 17 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανάλογα
µε το πλήθος των σχολικών µονάδων και Ε.Κ., των µαθη-
τών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν, 
ε) εξειδικεύεται ο σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ., καθορίζονται

λεπτοµερέστερα οι σκοποί, οι αρµοδιότητες, ο τρόπος
λειτουργίας και τα καθήκοντα των µελών των Ε.Δ.Υ., εκ-
δίδεται ο ενιαίος κανονισµός λειτουργίας τους και καθο-
ρίζεται κάθε λεπτοµερειακό ζήτηµα που αφορά στο πρω-
τόκολλο συνεργασίας µεταξύ της σχολικής µονάδας και
των γονέων ή κηδεµόνων,
στ) καθορίζεται κάθε λεπτοµερειακό θέµα σχετικό µε

τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της επιτρο-
πής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
της παρ. 1 του άρθρου 12, 
ζ) καθορίζονται ο αριθµός των µελών των Π.Ο. των

Κ.Ε.ΠΕ.Α. ανάλογα µε το πλήθος των σχολικών µονά-
δων, των µαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρί-
ζουν τα κέντρα αυτά, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλο-
γής και τα προσόντα των υποψήφιων µελών των Π.Ο. και
Προϊσταµένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά τρόπον που εξασφα-
λίζει τη δυνατότητα υποστήριξης των κύριων θεµατικών
που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την
οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η διαδι-
κασία επιλογής των υποψηφίων και κάλυψης των κενών
θέσεων. Με όµοια απόφαση εκδίδεται ο ενιαίος κανονι-
σµός λειτουργίας των Κ.Ε.ΠΕ.Α., µε τον οποίον καθορί-
ζονται λεπτοµερέστερα οι σκοποί των κέντρων και τα ε-
σωτερικά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους, δια-

28



σφαλίζεται η υπερτοπικότητά τους, ρυθµίζονται ο προ-
γραµµατισµός, η παρακολούθηση και η αποτίµηση του
έργου τους, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης
της υλοποίησης του προγραµµατισµού δράσης και άσκη-
σης της παιδαγωγικής και επιστηµονικής εποπτείας των
Κ.Ε.ΠΕ.Α. από τις Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α., 
η) καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια,

η διαδικασία επιλογής και τα ειδικότερα καθήκοντα και οι
αρµοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητι-
σµού, Ε.Κ.Φ.Ε., Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υ-
γείας, Πολιτιστικών Θεµάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης και Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού, καθώς και των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται
στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π.. Ως προς τους Υπευθύνους Αγωγής Υγεί-
ας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγ-
γελµατικού Προσανατολισµού, µε όµοια απόφαση καθο-
ρίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης στην αγω-
γή υγείας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη συµβου-
λευτική και τον σχολικό επαγγελµατικό προσανατολι-
σµό, κατά περίπτωση. Ως προς τα ΓΡΑ.ΣΥ.Π., µε όµοια α-
πόφαση καθορίζονται το αρµόδιο όργανο και η διαδικα-
σία επιλογής των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε
αυτά, καθώς και ο τρόπος ίδρυσης και ορισµού της έ-
δρας τους. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες
των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
καθορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύ-
θυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, 
θ) συγχωνεύονται, καταργούνται και µεταβάλλεται η

έδρα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε.. Η απόφα-
ση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από ει-
σήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Οικονοµικών δύναται να
συνιστώνται νέα: α) ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., β) Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή γ)
Ε.Κ.Φ.Ε.. Οι λειτουργικές δαπάνες των κέντρων του
πρώτου εδαφίου καλύπτονται από τους οργανισµούς το-
πικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθµού για τα κέντρα της περ. α)
και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού
για τα κέντρα των περ. β) και γ). Με όµοια απόφαση δύ-
ναται να καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού α-
πό τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε πιστώσεις που εγ-
γράφονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και ΕΚ.Φ.Ε. στον προϋπολο-
γισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κα-
θώς και ο τρόπος διαχείρισης της επιχορήγησης αυτής. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών δύναται να
συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού των κλάδων της
παρ. 1 του άρθρου 10, της παρ. 1 του άρθρου 15 και της
παρ. 4 του άρθρου 17. 

4. Οι ενότητες σχολικών µονάδων για την ανάθεση
της παιδαγωγικής ευθύνης, σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 6
του άρθρου 10, καθορίζονται µε απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του
Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

5. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη των Προϊστα-
µένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά περίπτω-
ση, καθορίζεται η περιοχή ευθύνης κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή
Κ.Ε.ΠΕ.Α., αν λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) από

τα κέντρα αυτά στις ίδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή αν στην περιοχή αρµο-
διότητας Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργεί Κ.Ε.ΠΕ.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 30
Πίνακες και προτάσεις επιλογής 

στελεχών εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δη-
µόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
επιλέγονται εκπαιδευτικοί και µέλη του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της δηµόσιας Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε βάση αξιολογι-
κούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται
σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέ-
σεις τα αρµόδια, σύµφωνα µε τα άρθρα 37 και 38, όργα-
να καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι πίνα-
κες του πρώτου εδαφίου ισχύουν από την κύρωσή τους
έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί
την κύρωσή τους, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδα-
φίου. Οι πίνακες των περ. στ) έως κ) ισχύουν από την κύ-
ρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που α-
κολουθεί την κύρωσή τους. Οι αξιολογικοί πίνακες επι-
λογής της παρούσας είναι οι εξής:
α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
β) Διευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ) Διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
δ) Συµβούλων Εκπαίδευσης.
ε) Προϊσταµένων Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγη-

σης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).
στ) Διευθυντών Νηπιαγωγείων.
ζ) Διευθυντών Δηµοτικών Σχολείων.
η) Διευθυντών Γυµνασίων.
θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.).
ι) Διευθυντών Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).
ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.
ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δηµοτικών Σχολείων.
ιδ) Διευθυντών Γυµνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης (Ε.Α.Ε.).
ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε..
ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυ-

µνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).
ιζ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).
ιη) Διευθυντών Πειραµατικών Δηµοτικών Σχολείων.
ιθ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραµατικών Γυµνασίων. 
κ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραµατικών ΓΕ.Λ..
κα) Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θε-

µάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
κβ) Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θε-

µάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
3. Τα αρµόδια σύµφωνα µε τα άρθρα 37 και 38 όργανα

υποβάλλουν προτάσεις για την επιλογή και τοποθέτηση
των εξής στελεχών της εκπαίδευσης:
α) Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης.
β) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
γ) Προϊσταµένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το
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Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
δ) Προϊσταµένων Νηπιαγωγείων.
ε) Προϊσταµένων Δηµοτικών Σχολείων. 
στ) Προϊσταµένων Πειραµατικών Νηπιαγωγείων.
ζ) Προϊσταµένων Πειραµατικών Δηµοτικών Σχολείων.
η) Προϊσταµένων Ειδικών Νηπιαγωγείων.
θ) Προϊσταµένων Ειδικών Δηµοτικών Σχολείων.
ι) Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας

εκπαίδευσης.
ια) Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων Δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης.
ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ..
ιγ) Υπευθύνων τοµέων Ε.Κ..
ιδ) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγω-

γής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθµιας εκπαί-
δευσης.
ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης.
ιστ) Προϊστάµενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαί-

δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης.

4. Οι πίνακες των περ. α) έως ε) της παρ. 2 κυρώνονται
από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των. Οι πίνακες των περ. ιη) έως κ) της ίδιας παραγρά-
φου κυρώνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων
και Πειραµατικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020
(Α΄ 111). Οι λοιποί πίνακες της παρ. 2 κυρώνονται από
τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 31
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος,
οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της
εκπαίδευσης είναι οι εξής: α) διδακτική υπηρεσία οκτώ
(8) τουλάχιστον ετών και β) πιστοποιηµένη γνώση Τε-
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ ε-
πιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισµένης βαθ-
µίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπη-
ρεσίας της περ. α) τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν δια-
νυθεί στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης. Η γνώση Τ.Π.Ε.
Α΄ επιπέδου της περ. β) αποδεικνύεται µε τη σχετική πι-
στοποίηση ή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του
άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της
γνώσης χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και
τεκµαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. 

2. Ως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Δι-
ευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε, τουλάχιστον, δεκαπε-
νταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Ως Διευθυντές Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται
εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας.
Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότη-

τας για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευ-
σης και Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για τέσσε-
ρα (4) και δύο (2) τουλάχιστον έτη, αντίστοιχα, σε θέση
στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 30,

Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Ε-
πόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντο-
νιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Συ-
ντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Προϊσταµένου Τµή-
µατος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης,
Σχολικού Συµβούλου, Προϊσταµένου Γραφείου Εκπαί-
δευσης, Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υ-
ποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγη-
σης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή
Δηµόσιου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.), Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),
Σ.Δ.Ε. ή Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. ή Προϊσταµένου οργανικής
µονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

3. Ως Σύµβουλοι Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτι-
κοί των οικείων κλάδων µε, τουλάχιστον, δεκαπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξέ-
νης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Η
γνώση ξένης γλώσσας τεκµαίρεται για τους εκπαιδευτι-
κούς των κλάδων, για τους οποίους η γνώση ξένης
γλώσσας αποτελεί προσόν διορισµού. Αν δεν υπάρχουν
υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της γνώσης
ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, για τις θέσεις
Συµβούλων Εκπαίδευσης υποψήφιοι µπορεί να είναι και
εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθε-
ση. Ως Σύµβουλοι Εκπαίδευσης: α) Ειδικής Αγωγής και
Ενταξιακής Εκπαίδευσης και β) των µελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιλέγονται εκπαι-
δευτικοί όλων των κλάδων µε εξειδίκευση στην Ειδική Α-
γωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) ή στη σχολική ψυχολογία
για την περ. α) και µέλη του Ε.Ε.Π. για την περ. β) µε ορ-
γανική θέση στην Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση ή σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για τους Συµβούλους Εκπαίδευ-
σης του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 1. Ως Σύµβουλοι Εκπαίδευσης
των κοινών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,
ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91) επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε οργα-
νική θέση στην Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση. Ως Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προ-
γράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας ή Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί
της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, α-
ντίστοιχα, µε, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική
υπηρεσία και οκταετή διδακτική υπηρεσία στο µειονοτι-
κό πρόγραµµα των µειονοτικών σχολείων της αντίστοι-
χης βαθµίδας. Ως Σύµβουλος Εκπαίδευσης Μουσουλµα-
νικής Θρησκείας επιλέγεται εκπαιδευτικός µε, τουλάχι-
στον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και οκταετή
διδακτική υπηρεσία στα µουσουλµανικά ιεροσπουδαστή-
ρια σε µάθηµα µουσουλµανικής θρησκευτικής ειδίκευ-
σης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανω-
τέρω προϋποθέσεις, για τις θέσεις Συµβούλων Εκπαί-
δευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχο-
λείων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή
τη θέση Συµβούλου Εκπαίδευσης Μουσουλµανικής Θρη-
σκείας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε
µικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. 

4. Ως Προϊστάµενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιλέγονται: α)
εκπαιδευτικοί ή µέλη του Ε.Ε.Π. των κλάδων που προ-
βλέπονται στις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 15
και β) εκπαιδευτικοί και µέλη του Ε.Ε.Π. µε οργανική θέ-
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ση στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., µε, τουλάχιστον: i) δεκαπε-
νταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ii) τετραετή υπηρεσία
σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

5. Ως Προϊστάµενοι Κ.Ε.ΠΕ.Α. επιλέγονται εκπαιδευτι-
κοί µε, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

6. Ως Διευθυντές σχολικών µονάδων και Εργαστηρια-
κών Κέντρων (Ε.Κ.), επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικεί-
ας βαθµίδας µε, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική
υπηρεσία. Για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), εκτός των εκπαιδευτικών,
µπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και µέλη του
Ε.Ε.Π. µε τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής
και οκτώ (8) έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας από τα οποία
τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυ-
θεί σύµφωνα µε την περ. δ).
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δηµοτικών

σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικο-
τήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι
εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α΄
139, διόρθ. σφάλµ. Α΄ 185) και στην υπό στοιχεία
172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 3391). Εκπαιδευτικοί
κλάδου δασκάλων µε οργανική θέση σε Εργαστήρια Ει-
δικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) µπο-
ρούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας,
να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευ-
θυντή σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων

µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µο-

νάδων Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να
είναι:
γα) για τις θέσεις Διευθυντών γυµνασίων, ΓΕ.Λ. και Ε-

ΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34,
ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91,
γβ) για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της

Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και
ΠΕ90.
δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.
και µέλη του Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε τις υποπερ. δα) έως
δδ):
δα) για τις θέσεις Διευθυντών των δηµοτικών σχολεί-

ων Ε.Α.Ε., µόνιµοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια εκπαί-
δευση, συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτικών
του π.δ. 323/1993 και της υπό στοιχεία
172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και µέλη του Ε.Ε.Π.
εφόσον έχουν τα προσόντα διορισµού και τοποθέτησης
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρε-
σία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών σε δηµοτικό σχο-
λείο Ε.Α.Ε.,
δβ) για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων Δευ-

τεροβάθµιας Ε.Α.Ε., µόνιµοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08,
ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, καθώς

και τα µέλη του Ε.Ε.Π., εφόσον έχουν τα προσόντα διο-
ρισµού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσ-
σάρων (4), τουλάχιστον, ετών στον τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της
προκηρυσσόµενης θέσης, ήτοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της υπο-
περ. ια) ή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των στοιχείων i και ii της υπο-
περ. ιβ) της περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 4 ξεχωριστά
για κάθε στοιχείο της υποπερ. ιβ). Επιπλέον και µόνο για
τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι µπορεί
να είναι και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ.
323/1993 και της υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016
κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
µικών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρού-
σας,
δγ) υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγεί-

ων Ε.Α.Ε. µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νη-
πιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισµού και το-
ποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συµπληρώσει διδα-
κτική υπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε νη-
πιαγωγείο Ε.Α.Ε.,
δδ) υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σε σχολικές

µονάδες κωφών, βαρηκόων και τυφλών µαθητών, µπορεί
να είναι εκπαιδευτικοί ή µέλη του Ε.Ε.Π. των υποπερ.
δα) έως δγ), εφόσον διαθέτουν πιστοποιηµένη γνώση
της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) ή της Ελ-
ληνικής Γραφής Braille (Ε.Γ.Β.), αντίστοιχα, ή εκπαιδευ-
τικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. δα) έ-
ως δγ) και έχουν οργανική θέση σε σχολική µονάδα κω-
φών, βαρηκόων ή τυφλών µαθητών έχοντας υπηρετήσει
σε αυτήν για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. Εάν οι ανω-
τέρω προϋποθέσεις δεν µπορούν να ικανοποιηθούν λό-
γω έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να εί-
ναι και εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των
υποπερ. δα) έως δγ). 
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτι-
κοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της
πλειονότητας των µαθητών, σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον.
στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Πρότυ-

πων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραµατικών Σχολείων
(ΠΕΙ.Σ.) µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα
προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά
σχολεία της αντίστοιχης βαθµίδας και επιπλέον: στα) α-
πό τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία
βαθµίδα εκπαίδευσης έχουν διανύσει δώδεκα (12), του-
λάχιστον, µήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε οργανική θέση ή µε
θετικά αξιολογηµένη θητεία, απόσπαση ή διάθεση και
στβ) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος ή µεταπτυ-
χιακού διπλώµατος ειδίκευσης.

7. Ως Προϊστάµενοι διθέσιων και τριθέσιων δηµοτικών
σχολείων και νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί
που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής µε οργανική
θέση στη σχολική µονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή.
Ως Προϊστάµενοι διθέσιων και τριθέσιων πειραµατικών
δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων επιλέγονται εκ-
παιδευτικοί που υπηρετούν µε θητεία κατά τον χρόνο ε-
πιλογής στη µονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Αν οι
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρε-
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σίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία
βαθµίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιηµένης γνώσης
Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαι-
δευτικοί µε µικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χω-
ρίς πιστοποιηµένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.

8. Ως Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκ-
παιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής
µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα, στην οποία αφο-
ρά η επιλογή. Ως υποδιευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέ-
γονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε θητεία στο Π.Σ.
ή ΠΕΙ.Σ. κατά τον χρόνο της επιλογής. Οι υποψήφιοι υ-
ποδιευθυντές της σχολικής µονάδας πρέπει να συµπλη-
ρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο της θέσης του
υποδιευθυντή στη σχολική µονάδα. 
Ως υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. επιλέγο-

νται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλο-
γής υπηρετούν µε οργανική θέση σε σχολική µονάδα, η
οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει
σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως
στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, µε ωράριο οκτώ (8) του-
λάχιστον διδακτικών ωρών την εβδοµάδα. Οι υποψήφιοι
πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπε-
ται για το Ε.Κ. και να συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ω-
ράριο της θέσης του υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τοµέα
στο Ε.Κ. κατά τον χρόνο της επιλογής. Ως υποδιευθυ-
ντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. µπορεί να επιλέγονται, εκτός από
τους εκπαιδευτικούς, και τα µέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρε-
τούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στην οποία αφορά η επιλογή.
Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή µέλη του Ε.Ε.Π. της

σχολικής µονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ο-
κταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτι-
κής υπηρεσίας στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης ή της
πιστοποιηµένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι
µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο δι-
δακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιηµένη γνώση
Τ.Π.Ε., αντίστοιχα. 

9. Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµά-
των επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε, τουλάχιστον, δωδεκα-
ετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων
Εκπαιδευτικών Θεµάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των
ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτο-
βάθµια εκπαίδευση. Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαι-
δευτικών Θεµάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08,
ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. Αν
δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις
επιλογής σε θέση Προϊστάµενου Τµήµατος Εκπαιδευτι-
κών Θεµάτων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτι-
κοί µε µικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπη-
ρεσίας. 

10. Ως Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκ-
παίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγεται εκπαι-
δευτικός του κλάδου ΠΕ70 µε δωδεκαετή, τουλάχιστον,
εκπαιδευτική υπηρεσία. Από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής
υπηρεσίας τα έξι (6), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν
διανυθεί σε µειονοτικά δηµοτικά σχολεία της Θράκης. 

11. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλο-

γή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση στελέχους εκπαίδευσης
εκπαιδευτικός ή µέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος διανύει δοκι-
µαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιµότητα ή αργία ή έ-
χει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήµατα της παρ.
1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολι-
τικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα ο-
ποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου α-
ποδοχών τεσσάρων (4) µηνών, για οποιοδήποτε πειθαρ-
χικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το
άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα. Οι αξιολογητές και αξιολο-
γούµενοι του άρθρου 58, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν
την υποχρέωση αξιολόγησης, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο
B΄ του Μέρους Γ΄, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι
για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέ-
χους εκπαίδευσης ή να συµµετέχουν σε διαδικασίες επι-
λογής και τοποθέτησης προϊσταµένων, σύµφωνα µε γε-
νικές ή ειδικές διατάξεις για τα οκτώ (8) έτη που έπονται
της υπαίτιας µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγη-
σης. Η βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του
προηγούµενου εδαφίου από την αρµόδια υπηρεσία για
την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋ-
πόθεση για να συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος σε διαδικα-
σίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευ-
σης, σύµφωνα µε τα άρθρα 30 έως 49 ή σε διαδικασίες ε-
πιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων, σύµφωνα µε
γενικές ή ειδικές διατάξεις. Εκπαιδευτικός ή µέλος του
Ε.Ε.Π., ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του,
σύµφωνα µε την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 δεν ε-
πιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να
τοποθετηθεί σε όµοια ή ανώτερη θέση στελέχους της
εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της α-
παλλαγής. Η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της
εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο
άρθρο 58. Οι θέσεις των περ.: i) στ) και ζ), ii) θ) έως ια)
και iii) ιβ) έως ιδ) του άρθρου 58 θεωρούνται όµοιες, ξε-
χωριστά για κάθε περίπτωση. Εκπαιδευτικός ή µέλος του
Ε.Ε.Π. που εµπίπτει στην παρ. 6 του άρθρου 60 δεν επι-
τρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να
τοποθετηθεί στις θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης που
προσδιορίζονται στην ίδια παράγραφο. Δεν συµµετέχει
στη διαδικασία επιλογής ούτε επιλέγεται ως στέλεχος
εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή µέλος του Ε.Ε.Π., η επίδο-
ση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως «µη ικανοποιητική»
σε οποιαδήποτε από τις λαµβανόµενες υπόψη εκθέσεις
αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά
περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Γ΄ κατά την
τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικα-
σίας επιλογής. Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιη-
τικά των τυπικών προσόντων, σύµφωνα µε τα άρθρα 33
έως 35, που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία επιλο-
γής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή ανα-
ληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαί-
δευσης. 

12. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά
από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1)
έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβο-
λής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαί-
δευσης. 

13. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
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των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλογής
της παρ. 11 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον
χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υπο-
ψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από
το αρµόδιο όργανο.

Άρθρο 32
Κριτήρια επιλογής

1. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της
παρ. 2 του άρθρου 30 µε βάση το άθροισµα των µονά-
δων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύµφωνα µε την κατά τα
άρθρα 33 έως 35 αποτίµηση των εξής κριτηρίων:
α) επιστηµονική - παιδαγωγική συγκρότηση,
β) διδακτική, συµβουλευτική  -καθοδηγητική και διοικη-

τική - υποστηρικτική εµπειρία,
γ) αξιολόγηση, 
δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψη-

φίου.
2. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

της παρ. 3 του άρθρου 30 είναι η επιστηµονική - παιδα-
γωγική συγκρότηση, η διδακτική, συµβουλευτική - καθο-
δηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εµπειρία. Κατά
την επιλογή λαµβάνονται, ακόµα, υπόψη οι αξιολογικές
εκθέσεις του υποψηφίου ως στελέχους εκπαίδευσης ή
εκπαιδευτικού ή µέλους του Ε.Ε.Π. της θητείας ή της α-
ξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται
της διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολο-
γηθεί και ως εκπαιδευτικός ή µέλος του Ε.Ε.Π. και ως
στέλεχος εκπαίδευσης, για την εφαρµογή της παρούσας
λαµβάνεται υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκ-
παίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί ως εκπαι-
δευτικός ή µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνεται υπόψη η επίδο-
σή του στις εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2
και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ΄ του
Μέρους Γ΄ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έ-
ναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως προς την αξιολόγη-
ση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαµβάνεται
υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του µέλους του
Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση. Κριτήρια
επιλογής είναι, επίσης, η ικανότητα του υποψηφίου να α-
ναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική
διάθεση και να επιλύει προβλήµατα, ιδίως διδακτικά, δι-
οικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα
και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά
του στη δηµιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίµατος,
καθώς και η οργάνωση ή η συµµετοχή του στον σχεδια-
σµό και την υλοποίηση δράσεων. Η αξιολόγηση των κρι-
τηρίων της παρούσας από το αρµόδιο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 37 και 38, συµβούλιο επιλογής, γίνεται ύστερα α-
πό υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, µε την επιφύλαξη
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38.

Άρθρο 33
Αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών

Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων

των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, 
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης 

1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής των περ.
α) έως γ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 30, τα κριτήρια ε-
πιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32 αποτιµώνται µε εκατό

(100) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύµφωνα µε τις ακό-
λουθες παραγράφους. Δεν µοριοδοτείται προσόν που α-
ποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας,
σύµφωνα µε το άρθρο 31. 

2. Το κριτήριο της επιστηµονικής - παιδαγωγικής συ-
γκρότησης αξιολογείται µε είκοσι οκτώ (28) µονάδες
κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Τίτλοι σπουδών: δεκατρείς (13) µονάδες κατ’ ανώ-

τατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
αα) διδακτορικό δίπλωµα αναγνωρισµένο ως συναφές

µε το αντικείµενο απασχόλησης, σύµφωνα µε το άρθρο
9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176): έξι (6) µονάδες,
αβ) διδακτορικό δίπλωµα, το οποίο δεν εµπίπτει στην

υποπερ. αα) ή δεύτερο διδακτορικό δίπλωµα: πέντε (5)
µονάδες. Δεν µοριοδοτούνται, σύµφωνα µε την παρού-
σα υποπερίπτωση, δύο διδακτορικά διπλώµατα µη ανα-
γνωρισµένα ως συναφή µε το αντικείµενο απασχόλη-
σης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 4354/2015,
αγ) µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισµένος

ως συναφής µε το αντικείµενο απασχόλησης, σύµφωνα
µε το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: τέσσερις (4) µονάδες,
αδ) µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος δεν εµπί-

πτει στην υποπερ. αγ) ή δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών: τρεις (3) µονάδες. Δεν µοριοδοτούνται, σύµ-
φωνα µε την υποπερ. αδ) δύο µεταπτυχιακοί τίτλοι
σπουδών µη αναγνωρισµένοι ως συναφείς µε το αντικεί-
µενο απασχόλησης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
ν. 4354/2015. 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωµατώνονται στον βασι-

κό τίτλο σπουδών κατά την έννοια του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) µοριοδοτούνται, σύµφωνα µε την
υποπερ. αγ) και την παρούσα υποπερίπτωση, κατά περί-
πτωση,
αε) τίτλος διδασκαλείου µετεκπαίδευσης: δύο (2) µο-

νάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσµετράται µόνο για
την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
αστ) δεύτερο πτυχίο πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής

εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: τρεις (3) µονάδες,
αζ) δεύτερο πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης διάρ-

κειας φοίτησης µικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: δύο
(2) µονάδες, 
αη) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµό-

σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): µία (1)
µονάδα και 
αθ) τρίτο πτυχίο: µία (1) µονάδα.
Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισµού

δεν µοριοδοτείται. Σε περίπτωση µετάταξης ή κατάταξης
δεν µοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε
προσόν για τη µετάταξη ή την κατάταξη και µοριοδοτεί-
ται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορι-
σµού. 
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ι-

δρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει
να είναι αναγνωρισµένοι από τον Διεπιστηµονικό Οργα-
νισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφό-
ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Α-
ναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής
(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης (Ι.Τ.Ε.). 
Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας

φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η
µικρότερη προβλεπόµενη µοριοδότηση.
β) Επιµόρφωση: τέσσερις (4) µονάδες κατ’ ανώτατο ό-
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ριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
βα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιµόρφωσης

Σχολής Επιµόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιµόρφωσης Λειτουργών Δηµοτι-
κής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ε-
παγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.),
εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισµού: µία (1) µονά-
δα,
ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρω-

σης προγράµµατος επιµόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρ-
κειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάµη-
νης, τουλάχιστον, διάρκειας: µία (1) µονάδα ανά πρό-
γραµµα και έως δύο (2) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
βγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιµορφωτικών προ-

γραµµάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Περιφερειακών Επιµορφωτι-
κών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.),
του Οργανισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών
(Ο.ΕΠ.ΕΚ.), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των ή εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων: 0,10 µονάδες ανά δέκα (10) ώρες
βάσει βεβαίωσης και έως µία (1) µονάδα κατ’ ανώτατο ό-
ριο. Η εισαγωγική επιµόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευ-
τικών δεν µοριοδοτείται, 
βδ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επι-

µορφωτικών προγραµµάτων του Εθνικού Κέντρου Δηµό-
σιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ιν-
στιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδα-
σκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελε-
τών και Τεκµηρίωσης της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέ-
σης Εκπαίδευσης: 0,10 µονάδες ανά δέκα (10) ώρες βά-
σει πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έως µία (1) µονάδα
κατ’ ανώτατο όριο, 
βε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζο-

νος Προγράµµατος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συ-
µπερίληψη στον κατάλογο των επιµορφωτών Α΄ ή Β΄ ε-
πιπέδου: µία (1) µονάδα,
βστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεµατικών ε-

νοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.): µία (1) µονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κα-
τανέµεται ως εξής: i) µία (1) µονάδα για την ολοκλήρωση
ετήσιας θεµατικής ενότητας και ii) 0,50 µονάδες για την
ολοκλήρωση εξαµηνιαίας θεµατικής ενότητας. 
Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των υποπερ. βα) έ-

ως βστ) αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προ-
σόν για τον διορισµό ή για την απόκτηση τίτλου σπου-
δών,
βζ) πιστοποίηση επιµόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε.

ή συµπερίληψη στον κατάλογο των επιµορφωτών Β΄ ε-
πιπέδου στις Τ.Π.Ε.: µία (1) µονάδα και
βη) πιστοποίηση επιµόρφωσης Β1 επιπέδου στις

Τ.Π.Ε.: 0,50 µονάδες.
γ) Γνώση ξένων γλωσσών: τέσσερις (4) µονάδες κατ’

ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
γα) πιστοποιηµένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας µε

τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) µονάδες,
γβ) πιστοποιηµένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας µε

τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) µονάδες,
γγ) πιστοποιηµένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας µε

τίτλο επιπέδου B2: µία (1) µονάδα,

γδ) πιστοποιηµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας µε
τίτλο επιπέδου Γ2: δύο (2) µονάδες,
γε) πιστοποιηµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας µε

τίτλο επιπέδου Γ1: µία (1) µονάδα και
γστ) πιστοποιηµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

µε τίτλο επιπέδου B2: 0,50 µονάδες. 
Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας

ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, µοριοδοτείται
µόνο για το ανώτερο. 
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύµφωνα µε

το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η γνώση της ξένης
γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισµού για τους εκ-
παιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και
ΠΕ40 δεν λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή της πα-
ρούσας και δεν µοριοδοτείται. 
δ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστηµονικού πε-

ριεχοµένου συναφούς µε το αντικείµενο της προκηρυσ-
σόµενης θέσης, το αντικείµενο απασχόλησης του υπο-
ψηφίου ή τις επιστήµες της εκπαίδευσης και τα διδασκό-
µενα µαθήµατα, σύµφωνα µε το περιεχόµενο των ανα-
λυτικών προγραµµάτων σπουδών: πέντε (5) µονάδες
κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
δα): Βιβλία, συλλογικοί τόµοι, πρακτικά συνεδρίων, δι-

δακτικό και επιµορφωτικό υλικό: τρεις (3) µονάδες κατ’
ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:

i) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων µε Διεθνή Μοναδικό
Αριθµό Βιβλίου (International Standard Book Number - IS-
BN): δύο (2) µονάδες ανά βιβλίο, 

ii) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων µε ISBN: µία (1)
µονάδα ανά βιβλίο, 

iii) κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους διεθνών εκδοτι-
κών οίκων µε ISBN: 0,50 µονάδες ανά συλλογικό τόµο, 

iv) κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους ελληνικών εκδο-
τικών οίκων µε ISBN: 0,25 µονάδες ανά συλλογικό τόµο, 

v) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε έκ-
δοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Σειρών (Interna-
tional Standard Serial Number - ISSN): 0,50 µονάδες ανά
εισήγηση, 

vi) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων µε
έκδοση ISBN ή ISSN: 0,25 µονάδες ανά εισήγηση, 

vii) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλί-
ου, το οποίο διανέµεται στους µαθητές ή εκπαιδευτικούς
σε σχολικές µονάδες της δηµόσιας εκπαίδευσης: 1,50
µονάδες,

viii) συµµετοχή σε οµάδα σύνταξης Αναλυτικού Προ-
γράµµατος Σπουδών - Διαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραµµάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναµόρ-
φωσης - εξορθολογισµού Προγραµµάτων Σπουδών και
διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: µία (1) µονάδα,

ix) δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού, πιστοποιηµέ-
νου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το
Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή µε σφραγίδα ποιότητας από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το Ινστιτούτο Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»
(Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,25 µονάδες ανά
λογισµικό, 

x) δηµιουργία επιµορφωτικού υλικού του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., επο-
πτευόµενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των φορέων ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 0,10 µονάδες ανά πρό-
γραµµα. 
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Στην περίπτωση οµαδικής συγγραφής λαµβάνεται το
ήµισυ της µοριοδότησης. 
δβ) Άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά: δύο (2) µονάδες

κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
i) άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε ISSN και

σύστηµα κριτών: µία (1) µονάδα ανά άρθρο, 
ii) άρθρα σε ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά µε ISSN

και σύστηµα κριτών: 0,50 µονάδες ανά άρθρο.
Στην περίπτωση οµαδικής συγγραφής λαµβάνεται το

ήµισυ της µοριοδότησης.
ε) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση: δύο (2)

µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως
εξής: άσκηση αυτοδύναµου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι.,
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Τ.Ε.Ι.),
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.) διάρκειας ε-
νός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού εξαµήνου, σύµφωνα µε
την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), συ-
µπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος απόκτησης Ακα-
δηµαϊκής Διδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες
Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997
(Α΄ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το άρ-
θρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή µε απόφαση του αρ-
µόδιου οργάνου: 0,50 µονάδες ανά ακαδηµαϊκό εξάµη-
νο.

3. Το κριτήριο της διδακτικής, συµβουλευτικής - καθο-
δηγητικής και διοικητικής -υποστηρικτικής εµπειρίας, α-
ποτιµάται µε είκοσι επτά (27) µονάδες κατ’ ανώτατο ό-
ριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Διδακτική εµπειρία: εννέα (9) µονάδες κατ’ ανώτατο

όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική µονά-

δα, Ε.Κ., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε Ε-
ΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του µεταλυκειακού έτους - τά-
ξης µαθητείας, Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου, σε σχολές του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακό Προπαρασκευα-
στικό Κέντρο: µία (1) µονάδα ανά διδακτικό έτος και
αβ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.:

0,50 µονάδες ανά διδακτικό έτος, για το οποίο ο υποψή-
φιος έχει αξιολογηθεί θετικά. Η µοριοδότηση της παρού-
σας υποπερίπτωσης προσαυξάνει τη µοριοδότηση της υ-
ποπερ. αα).
Η άσκηση διδακτικής υπηρεσίας για χρονικό διάστηµα

βραχύτερο του έτους µοριοδοτείται µε το ένα τέταρτο
(1/4) της αντίστοιχης ετήσιας µοριοδότησης για κάθε
τρίµηνο. Χρόνος µικρότερος του τριµήνου δεν υπολογί-
ζεται. 
β) Παροχή επιµορφωτικού έργου σε προγράµµατα του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Ι.Ε.Π., του
Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή εποπτευόµενων φορέ-
ων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: 0,10
µονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει βεβαιώσεων και έως
πέντε (5) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιµορφωτικό έρ-
γο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου
δεν µοριοδοτείται. 
γ) Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα: τέσσερις

(4) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται
ως εξής:
γα) συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα συναφή

µε το αντικείµενο απασχόλησης του υποψηφίου ή σε ο-
µάδες επιστηµονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή
εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευµάτων και ερευνητικών κέντρων-ινστιτούτων:
µία (1) µονάδα ανά πρόγραµµα βάσει βεβαίωσης και έως
δύο (2) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
γβ) συµµετοχή σε καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµ-

µατα ή δράσεις που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανι-
σµούς όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius,
Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model
United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament
(EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων ή σε δράσεις κοι-
νού ενδιαφέροντος ολιγοµελούς οµάδας εκπαιδευτικών
στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονά-
δας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων ή σε πανελ-
λήνιους ή διεθνείς µαθητικούς διαγωνισµούς: µία (1) µο-
νάδα ανά πρόγραµµα, δράση ή διαγωνισµό και έως τρεις
(3) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Το ανώτατο όριο των αξιολογικών µονάδων για τις

περ. α) έως γ) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκατρείς
(13).
δ) Συµβουλευτικό - καθοδηγητικό έργο: άσκηση καθη-

κόντων υπό την ιδιότητα του Περιφερειακού Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης, Συµβούλου Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συ-
ντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου,
Προϊσταµένου Τµήµατος Επιστηµονικής και Παιδαγωγι-
κής Καθοδήγησης ή Σχολικού Συµβούλου: 0,50 µονάδες
ανά έτος και έως δύο (2) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
ε) Διοικητική - υποστηρικτική εµπειρία: δώδεκα (12)

µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως
εξής:
εα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-

παίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή
Προϊσταµένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων: δύο (2) µονάδες ανά έτος και έως έξι (6)
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, 
εβ) άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Προϊσταµένου Γραφείου
Εκπαίδευσης, Προϊσταµένου Διεύθυνσης εποπτευόµε-
νου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων φο-
ρέα, Συµβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του
Π.Ι.: 1,75 µονάδες ανά έτος και έως έξι (6) µονάδες κατ’
ανώτατο όριο, 
εγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου Τµήµατος του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και εποπτευό-
µενων από αυτό φορέων, Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θε-
µάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ.,
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., Συµβούλου Β΄ του Ι.Ε.Π., Διευθυ-
ντή και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ., Διευθυντή σχολικής µονά-
δας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε.: 1,50 µο-
νάδες ανά έτος και έως έξι (6) µονάδες κατ’ ανώτατο ό-
ριο, 
εδ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου νηπιαγωγείου

ή ολιγοθέσιου δηµοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολι-
κής µονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., υπευ-
θύνου τοµέα Ε.Κ., προϊσταµένου Κ.Ε.ΠΕ.Α., υπεύθυνου
λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.),
υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, υπεύθυ-
νου τµήµατος µητρικής γλώσσας συντονιστικού γραφεί-
ου εκπαίδευσης του εξωτερικού: 0,50 µονάδες ανά έτος
και έως τέσσερις (4) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. 
Το άθροισµα των µονάδων από την άσκηση καθηκό-
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ντων διευθυντή, υποδιευθυντή και προϊσταµένου σχολι-
κής µονάδας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) µονά-
δες,
εε) άσκηση καθηκόντων στην Ολοµέλεια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κ.Ε.Σ.Υ., ή ως
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή
Κ.Δ.Α.Υ., σε Ε.Δ.Υ. ή Επιτροπή Διεπιστηµονικής Εκπαι-
δευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
στην Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή σε Κ.Π.Ε., άσκηση καθηκόντων υ-
πευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσι-
κής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού, Ε.Κ.Φ.Ε. Σχολι-
κών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θε-
µάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Ε-
παγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβουλευτικού
Σταθµού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέ-
ων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Κέντρου Συµβουλευτι-
κής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συµβου-
λευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελµατι-
κού Προσανατολισµού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σχολικών βιβλιοθη-
κών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Ε-
παγγελµατική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), µέλους της
Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Επιστηµονικής Επιτροπής Πρότυπων και
Πειραµατικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), Περιφερειακής Ε-
πιτροπής Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.), Επιστηµονικού Εποπτικού Συµβουλίου
(ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σχολικού συντονιστή εκπαιδευτι-
κού έργου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συµβούλου σχολικής ζωής, εν-
δοσχολικού συντονιστή (συντονιστή τάξης ή γνωστικού
πεδίου), παιδαγωγικού συµβούλου - µέντορα, υπεύθυ-
νου διασύνδεσης µε τη µαθητεία στα ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ., υπεύ-
θυνου εκπαιδευτικού οµίλου, των εκπαιδευτικών που το-
ποθετούνται στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π., καθώς και συµµετοχή εκπαι-
δευτικού σε πειθαρχικό ή υπηρεσιακό συµβούλιο ή συµ-
βούλιο επιλογής: 0,50 µονάδες ανά έτος και έως τρεις
(3) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συµµετοχή
σε περισσότερα συµβούλια το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν
µοριοδοτείται αθροιστικά. Για τη µοριοδότηση των τακτι-
κών και αναπληρωµατικών αιρετών µελών των συµβου-
λίων απαιτείται συµµετοχή τους σε δέκα (10) τουλάχι-
στον συνεδριάσεις ανά έτος, 
εστ) άσκηση καθηκόντων µε απόσπαση στην κεντρική

ή σε αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, καθώς και σε εποπτευόµενους
φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων:
0,25 µονάδες ανά έτος και έως δύο (2) µονάδες κατ’ α-
νώτατο όριο.
Χρόνος διοικητικής ή υποστηρικτικής εµπειρίας βραχύ-

τερος του έτους µοριοδοτείται µε το ένα τέταρτο (1/4)
της αντίστοιχης ετήσιας µοριοδότησης για κάθε τρίµηνο.
Χρόνος µικρότερος του τριµήνου δεν υπολογίζεται,
Αν συντρέχει σωρευτικά στο πρόσωπο υποψηφίου δι-

οικητική - υποστηρικτική εµπειρία των υποπερ. εα) έως
και εγ), ως προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υ-
ποβολή υποψηφιότητας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 31, λογίζεται η διοικητική εµπειρία, που µοριοδο-
τείται λιγότερο, σύµφωνα µε την παρούσα.
Εµπειρία, η οποία εµπίπτει αθροιστικά στις υποπερ. εα)

έως εστ) µοριοδοτείται µία (1) φορά µε την ανώτερη, κα-
τά περίπτωση, προβλεπόµενη µοριοδότηση.

4. Το κριτήριο της αξιολόγησης αποτιµάται µε εικοσι-
πέντε (25) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο βάσει των εκθέσε-

ων αξιολόγησης του υποψηφίου. Για την εφαρµογή του
πρώτου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη οι αξιολογικές εκ-
θέσεις του υποψηφίου ως στελέχους εκπαίδευσης ή εκ-
παιδευτικού ή µέλους του Ε.Ε.Π. της θητείας ή της αξιο-
λογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της
διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί
και ως εκπαιδευτικός ή µέλος του Ε.Ε.Π. και ως στέλε-
χος εκπαίδευσης, για την εφαρµογή της παρούσας λαµ-
βάνεται υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκπαί-
δευσης. 
α) Τα στελέχη εκπαίδευσης λαµβάνουν 0,50 µονάδες

ανά µία (1) µονάδα από τις 50 και άνω, σύµφωνα µε το
άρθρο 60. Η αξιολόγηση µε 50 και 51 µονάδες αποδίδει
0,50 µονάδες. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί σε δύο
αξιολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια της θητείας του
ως στελέχους εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 59,
για την εφαρµογή της παρούσας λαµβάνεται υπόψη ο
µέσος όρος των µονάδων που συγκέντρωσε κατά τις
δύο αξιολογικές περιόδους. 
β) Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των

µελών του Ε.Ε.Π. για την εφαρµογή της παρούσας λαµ-
βάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων
Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, που έχουν εκδο-
θεί, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Γ΄ κατά
την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδι-
κασίας επιλογής. Στη διαδικασία επιλογής δύνανται να
συµµετέχουν οι εκπαιδευτικοί και τα µέλη του Ε.Ε.Π., οι
οποίοι συγκέντρωσαν σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης
που λαµβάνονται υπόψη τους ακόλουθους χαρακτηρι-
σµούς στην οικεία περιγραφική κλίµακα: «εξαιρετικά» ή
«πολύ καλά» ή «ικανοποιητικά». 
βα) Εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγη-

σης, µε τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του µέ-
λους του Ε.Ε.Π. έχει αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίµα-
κα ως προς τρία πεδία, Α1, Α2 και Β, η αποτίµηση των α-
ξιολογικών εκθέσεων σε µονάδες επιλογής γίνεται µε
τις ακόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού
ή του µέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε µε τον χαρακτη-
ρισµό i) «εξαιρετικό» και στα τρία πεδία, Α1, Α2 και Β, ο
εκπαιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 25 µονά-
δες, ii) «εξαιρετικό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία και
«πολύ καλό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το µέλος του
Ε.Ε.Π. λαµβάνει 22,5 µονάδες, iii) «εξαιρετικό» σε ένα α-
πό τα παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» σε δύο από αυ-
τά, ο εκπαιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 20
µονάδες, iv) «εξαιρετικό» σε δύο από τα παραπάνω πε-
δία και «ικανοποιητικό» σε ένα από αυτά, ο εκπαιδευτι-
κός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 20 µονάδες, v) «πο-
λύ καλό» και στα τρία παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός
ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 17,5 µονάδες, vi) «εξαι-
ρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία, «πολύ καλό» σε
άλλο και «ικανοποιητικό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή
το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 17,5 µονάδες, vii) «εξαιρε-
τικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητι-
κό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το µέλος του
Ε.Ε.Π. λαµβάνει 15 µονάδες, viii) «πολύ καλό» σε δύο α-
πό τα παραπάνω πεδία, και «ικανοποιητικό» στο τρίτο, ο
εκπαιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 12,5 µο-
νάδες, ix) «πολύ καλό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία
και «ικανοποιητικό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή
το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 10 µονάδες και x) «ικανο-
ποιητικό» και στα τρία παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός
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ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 7,5 µονάδες. Ως προς
την αξιολόγηση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής
λαµβάνεται υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του
µέλους του Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθε-
ση. 
ββ) Εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγη-

σης, µε τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του µέ-
λους του Ε.Ε.Π. έχει αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίµα-
κα ως προς δύο πεδία, Α και Β, η αποτίµηση των εκθέσε-
ων αξιολόγησης σε µονάδες επιλογής γίνεται µε τις α-
κόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού ή
του µέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε µε τον χαρακτηρι-
σµό i) «εξαιρετικό» και στα δύο πεδία, Α και Β, ο εκπαι-
δευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 25 µονάδες, ii)
«εξαιρετικό» σε ένα από τα δύο παραπάνω πεδία και
«πολύ καλό» στο άλλο, ο εκπαιδευτικός ή το µέλος του
Ε.Ε.Π. λαµβάνει 20 µονάδες, iii) «εξαιρετικό» σε ένα από
τα δύο παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» στο άλλο, o
εκπαιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 15 µονά-
δες, iv) «πολύ καλό» και στα δύο παραπάνω πεδία, ο εκ-
παιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 15 µονάδες,
v) «πολύ καλό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικα-
νοποιητικό» στο άλλο, ο εκπαιδευτικός ή το µέλος του
Ε.Ε.Π. λαµβάνει 10 µονάδες και vi) «ικανοποιητικό» και
στα δύο παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το µέλος
του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 7,5 µονάδες. Ως προς την αξιολόγη-
ση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαµβάνεται
υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του µέλους του
Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση. 

5. Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συ-
γκρότησης του υποψηφίου αποτιµάται µε είκοσι (20) µο-
νάδες κατ’ ανώτατο όριο. Για την αποτίµηση του εν λόγω
κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υπο-
ψηφίου ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής, η
οποία µαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιµώ-
νται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότη-
τα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηµατική ενηµέρω-
ση στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, καθώς και οι γνώσεις και
οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέµατα που άπτονται
των αρµοδιοτήτων της διεκδικούµενης θέσης στελέ-
χους, ενώ συνεκτιµώνται τα στοιχεία του φακέλου υπο-
ψηφιότητας κάθε υποψηφίου. 
Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται µελέ-

τη περίπτωσης από τράπεζα θεµάτων, την οποία καλείται
να πραγµατευτεί ο υποψήφιος. Υπεύθυνη για την προε-
τοιµασία της τράπεζας θεµάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η
οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π.. Η διαδικασία περιλαµ-
βάνει τα ακόλουθα στάδια: α) προετοιµασία του υποψη-
φίου στη µελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία
από ένα σύνολο µελετών περίπτωσης και β) παρουσίαση
από τον ίδιο του θέµατος της µελέτης περίπτωσης και ε-
ρωτήσεις των µελών του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής
προς τον υποψήφιο. Κατά τον χρόνο της προετοιµασίας
του υποψηφίου πραγµατοποιείται εισήγηση από µέλος
του συµβουλίου επιλογής σχετικά µε τον φάκελο υπο-
ψηφιότητας του υποψηφίου.
Τα στοιχεία που συνεκτιµώνται κατά τη συνέντευξη α-

ποτιµώνται σε αξιολογικές µονάδες ως εξής: 
α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5)

µονάδες, 

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5)
µονάδες και
γ) η συστηµατική ενηµέρωση στα εκπαιδευτικά ζητή-

µατα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψη-
φίου σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της
διεκδικούµενης θέσης στελέχους: δέκα (10) µονάδες.
Το συµβούλιο επιλογής δύναται, µε οµόφωνη και πλή-

ρως αιτιολογηµένη απόφαση, να αποκλείσει από την πε-
ραιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για
την άσκηση των καθηκόντων της διεκδικούµενης θέσης
στελέχους. 

6. Όσοι υποψήφιοι προσκοµίζουν πτυχίο ή µεταπτυχια-
κό ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµέ-
νου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδα-
πής, προκειµένου να µοριοδοτηθούν για τους τίτλους
σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς και για τη γνώση
της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύµφωνα
µε την περ. γ) της ίδιας παραγράφου, εξετάζονται προ-
φορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του
αρµόδιου συµβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της
γλώσσας αυτής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται
από ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. ή οµότιµο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδι-
κότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο
ξένων διπλωµατικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέ-
χη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα
συµβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και
από ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. ή οµότιµο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδι-
κότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο
ξένων διπλωµατικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύµβουλο
Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης
ειδικότητας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των
οποίων ανατίθεται στα συµβούλια επιλογής των παρ. 9
και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου
38. Οι εξεταζόµενοι βαθµολογούνται σε δεκάβαθµη κλί-
µακα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθµολογού-
νται µε βαθµό µικρότερο του πέντε (5) δεν µοριοδοτού-
νται για: α) τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2
και β) τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιου-
δήποτε επιπέδου, σύµφωνα µε την περ. γ) της ίδιας πα-
ραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται
µε απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για τη συ-
γκρότηση του οικείου συµβουλίου επιλογής. 

Άρθρο 34
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Συµβούλων Εκπαί-

δευσης 

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της περ. δ)
της παρ. 2 του άρθρου 30, τα κριτήρια επιλογής των Συµ-
βούλων Εκπαίδευσης αποτιµώνται µε εκατό (100) κατ’ α-
νώτατο όριο µονάδες. Δεν µοριοδοτείται προσόν, που α-
ποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας
σύµφωνα µε το άρθρο 31. 
Για τα κριτήρια επιλογής των Συµβούλων Εκπαίδευσης

και την αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονάδες εφαρ-
µόζεται αναλόγως το άρθρο 33 µε τις ακόλουθες διαφο-
ροποιήσεις: 
α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 33:
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Το υποκριτήριο της υποπερ. αε) της περ. α) λαµβάνε-
ται υπόψη µόνο για την επιλογή Συµβούλων Εκπαίδευ-
σης των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70.
β) Επί της παρ. 3 του άρθρου 31:
βα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών µονάδων για τις

περ. α) έως γ) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δεκατέσσε-
ρις (14), 
ββ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών µονάδων για την

περ. δ) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) και
βγ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών µονάδων για την

περ. ε) δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εννέα (9). 

Άρθρο 35
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολι-

κών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊ-
σταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής των περ. στ)
έως κβ) της παρ. 2 του άρθρου 30, τα κριτήρια επιλογής
των Διευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.) και των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
Εκπαιδευτικών Θεµάτων αποτιµώνται µε εκατό (100)
κατ’ ανώτατο όριο αξιολογικές µονάδες. Δεν µοριοδο-
τείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβο-
λή υποψηφιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 31. 
Για τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών σχολικών

µονάδων και Ε.Κ. και των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
Εκπαιδευτικών Θεµάτων και την αποτίµησή τους σε α-
ξιολογικές µονάδες εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 33
µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: 
α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 33:
Το υποκριτήριο της υποπερ. αε) της περ. α) λαµβάνε-

ται υπόψη µόνο για την επιλογή Διευθυντών σχολικών
µονάδων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και Προϊσταµένων
των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσε-
ων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
β) Επί της παρ. 5 του άρθρου 33: 
Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, δεν αξιοποιείται

µελέτη περίπτωσης. Η συνέντευξη εστιάζει στην αυτοα-
ξιολόγηση του έργου του υποψηφίου και τον σχεδιασµό
του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Ο υποψήφιος
καλείται να παρουσιάσει µια περίπτωση για την αυτοα-
ξιολόγηση του έργου του και µια περίπτωση για τον σχε-
διασµό του έργου του. Το Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα
να ρωτήσει τον υποψήφιο οτιδήποτε σχετίζεται µε τα θέ-
µατα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασµού.

Άρθρο 36
Επιτροπές αποτίµησης του συγγραφικού και ερευνη-

τικού έργου

Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψήφιων
στελεχών της εκπαίδευσης δύναται να αποτιµάται από
τριµελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται µε απόφα-
ση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων και αποτελούνται από Συµβού-
λους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή
Επιστηµονικούς Συµβούλους του Γραφείου Επιστηµονι-
κών Συµβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων. Η επιτροπή αποτίµησης του συγγραφικού έργου
εισηγείται στο αρµόδιο συµβούλιο επιλογής σχετικά µε
τις αξιολογικές µονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο
της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33. Με την απόφαση
συγκρότησης των επιτροπών του πρώτου εδαφίου καθο-

ρίζεται το συµβούλιο ή τα συµβούλια επιλογής, τα οποία
επικουρούν. Για τη λειτουργία των εν λόγω επιτροπών α-
ποτίµησης του συγγραφικού έργου εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητι-
κής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).

Άρθρο 37
Συµβούλια επιλογής

1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων συνι-
στάται πενταµελές Κεντρικό Συµβούλιο Επιλογής για
την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή
των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Το Κε-
ντρικό Συµβούλιο Επιλογής συγκροτείται µε απόφαση
του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων και αποτελείται από τα εξής µέλη µε
τους αναπληρωτές τους:
α) ένα (1) µέλος του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται
από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
β) τρία (3) µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

(Δ.Ε.Π.) ή οµότιµους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται ύ-
στερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, και οι οποίοι
προέρχονται από συναφείς µε την εκπαίδευση κλάδους,
και 
γ) έναν (1) προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ-

θυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επι-

λογή των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συµβούλια
Επιλογής, ως εξής:
α) Α΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής µε έδρα την

Αθήνα, το οποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στε-
ρεάς Ελλάδας,
β) Β΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής µε έδρα την

Αθήνα, το οποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου,
Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου,
γ) Γ΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής µε έδρα την

Αθήνα, το οποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλά-
δας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων,
δ) Δ΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής µε έδρα τη

Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυ-
τικής Μακεδονίας. 

3. Τα Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής της παρ. 2 εί-
ναι πενταµελή, συγκροτούνται µε απόφαση του Υπηρε-
σιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και αποτελούνται από τα εξής µέλη µε τους
αναπληρωτές τους:
α) ένα (1) µέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, που υπο-

δεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,
β) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. ή οµότιµους καθηγητές Α.Ε.Ι. ή

δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. ή οµότιµους καθηγητές Α.Ε.Ι. και έ-
ναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ.Δ.Δ.Α.). Τα µέλη Δ.Ε.Π. ή
οι οµότιµοι καθηγητές Α.Ε.Ι. ορίζονται ύστερα από ανοι-
χτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει
ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας
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και Θρησκευµάτων. Ένα (1) από τα µέλη του προηγούµε-
νου εδαφίου έχει ειδίκευση σε αντικείµενο σχετικό µε
την προκηρυσσόµενη θέση και δύο (2) προέρχονται από
συναφείς µε την εκπαίδευση κλάδους. Ο εκπρόσωπος
του ΕΚ.Δ.Δ.Α. υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του
ΕΚ.Δ.Δ.Α. και
γ) έναν (1) προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ-

θυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή έ-
ναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα του Περιφερειακού Συµβουλίου Επι-
λογής. 

4. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επι-
λογή των Συµβούλων Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφε-
ρειακά Συµβούλια Επιλογής, ως εξής: 
α) Α΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα την Αθήνα, το ο-
ποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Συµβούλων Εκπαί-
δευσης της οικείας βαθµίδας των Περιφερειακών Διευ-
θύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτι-
κής Ελλάδας και Θεσσαλίας. 
β) Β΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα την Αθήνα, το ο-
ποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις Συµβούλων Εκπαίδευ-
σης της οικείας βαθµίδας των Περιφερειακών Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης της περ. α). 
γ) Γ΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα την Αθήνα, το ο-
ποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Συµβούλων Εκπαί-
δευσης της οικείας βαθµίδας των Περιφερειακών Διευ-
θύνσεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου
Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.
δ) Δ΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα την Αθήνα, το ο-
ποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Συµβούλων Εκπαί-
δευσης της οικείας βαθµίδας των Περιφερειακών Διευ-
θύνσεων Εκπαίδευσης της περ. γ). 
ε) Ε΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
το οποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Συµβούλων Εκ-
παίδευσης της οικείας βαθµίδας των Περιφερειακών Δι-
ευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτι-
κής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης. 
στ) Στ΄ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη,
το οποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Συµβούλων Εκ-
παίδευσης της οικείας βαθµίδας των Περιφερειακών Δι-
ευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. ε). 

5. Τα Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής της παρ. 4 εί-
ναι πενταµελή, συγκροτούνται µε απόφαση του Υπηρε-
σιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και αποτελούνται από τα εξής µέλη µε τους
αναπληρωτές τους: 
α) τρία (3) µέλη Δ.Ε.Π. ή οµότιµους καθηγητές Α.Ε.Ι.,

που ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραµµα-
τέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, και οι
οποίοι προέρχονται από συναφείς µε την εκπαίδευση
κλάδους,
β) έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των

Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εµπί-
πτουν στην αρµοδιότητα του Περιφερειακού Συµβουλίου

Επιλογής ή ένα (1) µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου
του Ι.Ε.Π. ή έναν Σύµβουλο Α΄ του Ι.Ε.Π.,
γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-

µιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Εκπαίδευσης, που εµπίπτει στην αρµοδιότητα
του Συµβουλίου Επιλογής ή έναν (1) Επιστηµονικό Σύµ-
βουλο του Γραφείου Επιστηµονικών Συµβούλων του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή έναν (1) εκ-
πρόσωπο του ΕΚ.Δ.Δ.Α. που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρο του ΕΚ.Δ.Δ.Α..

6. Αν στη συγκρότηση των συµβουλίων επιλογής των
Συµβούλων Εκπαίδευσης: α) των κοινών κλάδων εκπαι-
δευτικών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86,
ΠΕ91), β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
και γ) των µελών του Ε.Ε.Π., µετέχουν Διευθυντές Εκ-
παίδευσης, συµµετέχει επιπλέον σε αυτά ως µέλος ένας
(1) Διευθυντής Εκπαίδευσης της έτερης βαθµίδας, Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης που εµπίπτει στην αρµοδιότητα
του Συµβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται µε τον ανα-
πληρωτή του από τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η κατάρτιση
των πινάκων επιλογής και η επιλογή των Προϊσταµένων
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανατίθεται στα συµβούλια των περ. α),
γ) και ε) της παρ. 4. Αν στη συγκρότηση των συµβουλίων
του προηγούµενου εδαφίου µετέχει Διευθυντής Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, στα συµβούλια αυτά συµµετέχει
επιπλέον ένας (1) Διευθυντής Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ε-
µπίπτει στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου Επιλογής, ο
οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Υπη-
ρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. 

7. Με την απόφαση συγκρότησης των συµβουλίων των
παρ. 5 και 6 ορίζεται ο Πρόεδρος του συµβουλίου, ο ο-
ποίος προέρχεται από τα µέλη της περ. α) της παρ. 5. Με
την απόφαση συγκρότησης των συµβουλίων των παρ. 1
έως 6 ορίζεται ο γραµµατέας τους µε τον αναπληρωτή
του. Γραµµατέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή απο-
σπασµένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων ή στην Περιφερειακή Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
της έδρας του συµβουλίου επιλογής. Με την ίδια απόφα-
ση µπορεί να ανατίθενται σε µέχρι πέντε (5) διοικητικούς
υπαλλήλους ή αποσπασµένους εκπαιδευτικούς καθήκο-
ντα διοικητικής υποστήριξης των συµβουλίων επιλογής. 
Στις συνεδριάσεις των συµβουλίων των παρ. 1 έως 6,

αν ο Πρόεδρος έχει κώλυµα συµµετοχής, προεδρεύει ο
αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυµα συµµε-
τοχής, προεδρεύει µέλος του συµβουλίου που έχει την ι-
διότητα µέλους Δ.Ε.Π. ή οµότιµου καθηγητή Α.Ε.Ι., το ο-
ποίο ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης. Κατά τα
λοιπά για τη λειτουργία των συµβουλίων εφαρµόζονται
οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). 

8. Η θητεία του προέδρου και των µελών των συµβου-
λίων των παρ. 1 έως 6 αρχίζει µε τη συγκρότηση των
συµβουλίων επιλογής και είναι τετραετής. Τα στελέχη
εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του µέλους των
συµβουλίων επιλογής για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιό-
τητα στελέχους εκπαίδευσης, µε την οποία έχουν ορι-
στεί ως µέλη αυτών. 

9. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή
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των Διευθυντών σχολικών µονάδων και Εργασηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.) και των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
Εκπαιδευτικών Θεµάτων, καθώς και η επιλογή των προϊ-
σταµένων σχολικών µονάδων, των υποδιευθυντών σχο-
λικών µονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων
τοµέων Ε.Κ., πραγµατοποιείται από Τοπικό Συµβούλιο Ε-
πιλογής, το οποίο συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρω-
τοβάθµιας και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης. Αν σε σχολική µονάδα προβλέπεται και δεύτερος υ-
ποδιευθυντής, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 42, το
αρµόδιο Τοπικό Συµβούλιο Επιλογής αποφασίζει και για
τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α΄ και Β΄. Η
επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και των
υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. γίνεται ύ-
στερα από γνώµη του διευθυντή της σχολικής µονάδας
ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση.
Το Τοπικό Συµβούλιο Επιλογής αποτελείται από τα ε-

ξής µέλη: 
α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε τον νόµιµο αναπλη-

ρωτή του, ως Πρόεδρο, 
β) τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, µε τον νό-

µιµο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,
γ) έναν (1) Σύµβουλο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-

µιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρµοδιότη-
τα εκτείνεται σε αυτήν και 
δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: δα) υπηρετούν µε

οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δβ) έ-
χουν: i) δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οι-
κεία βαθµίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση
στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έ-
ως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) δεκαπενταετή εκπαι-
δευτική υπηρεσία, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πλη-
ρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους
της εκπαίδευσης του στοιχείου i).
Το µέλος της περ. γ) επιλέγεται µε τον αναπληρωτή

του από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύ-
στερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε
βάση τα ακαδηµαϊκά του προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από υποψηφίους, το µέλος του προηγούµε-
νου εδαφίου ορίζεται από τους αξιολογικούς πίνακες ε-
πιλογής των Συµβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης µε βάση τα ακαδηµαϊκά του προσόντα. 
Τα µέλη της περ. δ) επιλέγονται µε τους αναπληρωτές

τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύ-
στερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για
την εφαρµογή του στοιχείου i) της υποπερ. δβ) της περ.
δ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα
χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης
των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου
30. Για την εφαρµογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερί-
πτωσης προτιµώνται όσοι έχουν διοικητική εµπειρία ή,
αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε διοικητική εµπειρία, προ-
τιµώνται υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπη-
ρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους,
τα µέλη της περ. δ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς
µε δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετούν
µε οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
Στις συνεδριάσεις του συµβουλίου, αν ο Πρόεδρος έ-

χει κώλυµα συµµετοχής, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος.

Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία των συµβουλίων εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). 

10. Με την απόφαση συγκρότησης των συµβουλίων
της παρ. 9 ορίζεται και ο γραµµατέας τους µε τον ανα-
πληρωτή του. Ως γραµµατέας ορίζεται διοικητικός υπάλ-
ληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της έδρας του συµβουλίου.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να ανατίθενται σε έως πέ-
ντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασµένους εκ-
παιδευτικούς καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης των
Συµβουλίων Επιλογής.

11. Η θητεία του Προέδρου και των µελών των συµ-
βουλίων της παρ. 9 αρχίζει µε τη συγκρότηση των συµ-
βουλίων επιλογής και είναι τετραετής. Τα στελέχη εκ-
παίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του µέλους των συµ-
βουλίων επιλογής για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα
στελέχους εκπαίδευσης, µε την οποία έχουν οριστεί ως
µέλη αυτών.

12. Ο αριθµός των µελών των Συµβουλίων των παρ. 1
έως 9, που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσο-
στό ίσο µε το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των ο-
ριζόµενων µελών.

13. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή
των διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πει-
ραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και η επιλογή των
προϊσταµένων ΠΕΙ.Σ. και των υποδιευθυντών Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ. πραγµατοποιείται από την Περιφερειακή Επιτρο-
πή Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η
οποία συγκροτείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
15 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111). Η επιλογή των υποδιευθυ-
ντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται ύστερα από γνώµη του
Διευθυντή της σχολικής µονάδας. Αν σε σχολική µονάδα
προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 42, η αρµόδια Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφα-
σίζει, ύστερα από γνώµη του Διευθυντή, και για τη σειρά
τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α΄ και Β΄.

14. Κάθε µέλος συµβουλίου επιλογής, µε εξαίρεση τον
Πρόεδρο, αναλαµβάνει τη µελέτη συγκεκριµένου αριθ-
µού αιτήσεων που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο και
προετοιµάζει σχετική τεκµηριωµένη εισήγηση για κάθε
υποψήφιο. Η κατανοµή των αιτήσεων των υποψηφίων
στα µέλη του συµβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο. 

15. Στα µέλη των συµβουλίων δεν καταβάλλεται απο-
ζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε αυτά, εκτός των ο-
δοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συµβουλίων γίνο-
νται µε φυσική παρουσία των µελών τους ή µέσω τηλε-
διάσκεψης, σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 14 του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 38
Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της 

Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
Προϊσταµένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταµένου
του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης 

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

1. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευ-
σης και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του
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Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδή-
λωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Κεντρικού Συµ-
βουλίου Επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 37. Η πρόταση
διαµορφώνεται έπειτα από υποβολή βιογραφικού σηµει-
ώµατος και συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Κε-
ντρικού Συµβουλίου Επιλογής. Η συνέντευξη περιλαµβά-
νει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληµατι-
σµού και δράσης, µε αναφορά σε θέµα παιδαγωγικού εν-
διαφέροντος, και ερωτήσεις των µελών του συµβουλίου
επιλογής προς τον υποψήφιο. Στο πρακτικό του συµβου-
λίου επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόµενο
της συνέντευξης, µε µνεία της παρουσίασης από τον υ-
ποψήφιο του σχεδίου προβληµατισµού και δράσης, κα-
θώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα µέλη
του συµβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από
τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η
εξατοµικευµένη κρίση του συµβουλίου για την αξιολόγη-
ση κάθε υποψηφίου.
Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν έως δύο (2) υ-

ποψήφιοι από κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης, οι οποίοι υπο-
βάλλουν αίτηση και συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο α-
ριθµό µονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Ο
Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
ο αναπληρωτής του προέρχονται από διαφορετικές βαθ-
µίδες εκπαίδευσης. Αν υποβληθούν αιτήσεις από υποψη-
φίους της µίας µόνο βαθµίδας εκπαίδευσης, στη διαδικα-
σία επιλογής συµµετέχουν οι τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι
οποίοι συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό µονάδων
στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύµβουλοι Εκ-
παίδευσης των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για
επιλογή σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης.

2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο ανα-
πληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύ-
στερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος και πρόταση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβου-
λίου Επιλογής, σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6 του άρθρου
37. Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν έως τέσσερις
(4) υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και συγκε-
ντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό µονάδων στους αξιο-
λογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης
των µελών του Ε.Ε.Π. δεν δύνανται να υποβάλουν αίτη-
ση για επιλογή σε θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης.

3. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι στις διαδικασίες
των παρ. 1 και 2 συγκεντρώνουν ίσο αριθµό µονάδων
στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, λαµβάνονται υ-
πόψη: α) ο αριθµός των µονάδων κατά σειρά στα κριτή-
ρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32, σύµφω-
να µε τα άρθρα 33 και 34 και, αν προκύπτει εκ νέου ισο-
βαθµία, β) ο αριθµός των µονάδων κατά σειρά στα υπο-
κριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου 32,
σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34.

4. Οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ορίζονται µε α-
πόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδή-
λωση ενδιαφέροντος και πρόταση του συµβουλίου του
δεύτερου εδαφίου. Για την επιλογή των Προϊσταµένων
των Κ.Ε.ΠΕ.Α. τα Τοπικά Συµβούλια Επιλογής των Διευ-
θύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεδριάζουν ως ενιαίο
συλλογικό όργανο. Χρέη Προέδρου του συµβουλίου του
δεύτερου εδαφίου ασκεί, µε απόφαση του Περιφερεια-
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου Επιλογής, ο οποίος έχει υπηρετήσει τα πε-
ρισσότερα έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 

5. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαί-
δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης ορίζεται µε απόφαση του Περιφερεια-
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από
πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και
πρόταση του Δ΄ Περιφερειακού Συµβουλίου Επιλογής
της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 37. 

Άρθρο 39
Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, για την επιλογή
των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδεται προκήρυξη ως
εξής:
α) από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκ-

παιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγο-
νται από τα συµβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του
άρθρου 37,
β) από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για

τις θέσεις των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτι-
κών Θεµάτων,
γ) από τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-

µιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επι-
λέγονται από το Τοπικό Συµβούλιο Επιλογής πλην των
Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων,
σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 37,
δ) από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµα-

τικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τις θέσεις των στελε-
χών που επιλέγονται από την Περιφερειακή Επιτροπή
Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύµ-
φωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 37.

2. Οι προκηρύξεις για την επιλογή των στελεχών της
εκπαίδευσης εκδίδονται τρεις (3) µήνες τουλάχιστον
πριν από τη λήξη της θητείας και αναρτώνται στις ιστο-
σελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Δι-
ευθύνσεων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης στο διαδίκτυο, ανάλογα µε το όργανο που είναι αρ-
µόδιο για την προκήρυξη, καθώς και στην ιστοσελίδα του
Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Οι προκηρύξεις για την επιλογή των διευθυντών, προϊ-
σταµένων και υποδιευθυντών των Πρότυπων Σχολείων
(Π.Σ.) και Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) αναρτώνται
στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκ-
παίδευσης, της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα
του Α.Σ.Ε.Π.. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευ-
τικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να
συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αί-
τηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά,
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µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στην προκήρυξη,
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) η-
µέρες.

3. Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόµενες θέσεις στε-
λεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση, η οποία συ-
νοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπι-
κών τους προσόντων δικαιολογητικά, σε πληροφοριακό
σύστηµα ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση, ως εξής:
α) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυ-

ντών Εκπαίδευσης µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη
θέση του Διευθυντή έως δύο (2) Περιφερειακών Διευ-
θύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης,
β) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συµβούλων Εκπαί-

δευσης µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ε-
νός µόνο κλάδου Συµβούλων Εκπαίδευσης µίας Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, 
γ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταµένων Κέ-

ντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) µπορούν να υποβάλουν
αίτηση για τις θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. µίας Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης, 
δ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτο-

βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να υ-
ποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτο-
βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µίας Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, 
ε) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών

µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) µπορούν να
υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχο-
λικών µονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, µίας Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέ-
σεις Διευθυντών µέχρι πέντε (5), συνολικά, Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περί-
πτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή
σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. είναι να δύναται ο υποψήφιος
να συµπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του
Διευθυντή στις σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. που δηλώ-
νει, 
στ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταµένων Τµηµά-

των Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαί-
δευσης µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση
µίας(1) Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
ζ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Προϊσταµένων Κέντρων

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.) µπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα (1)
Κ.Ε.ΠΕ.Α. µίας (1) Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
η) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

προκειµένου να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυ-
ντών Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και υποδιευθυ-
ντών ή υπευθύνων τοµέων Ε.Κ., έχουν δικαίωµα να υπο-
βάλουν αίτηση για µία (1) µόνο θέση, είτε υποδιευθυντή
ΕΠΑ.Λ. είτε υποδιευθυντή Ε.Κ. είτε υπευθύνου τοµέα
Ε.Κ..

4. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών των περ. β) έ-
ως δ) και του δεύτερου εδαφίου της περ. ε) της παρ. 3

δηλώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για την οποία υπο-
βάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Οι υπο-
ψήφιοι για τις θέσεις στελεχών των περ. ε) και στ) της
παρ. 3 δηλώνουν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για την ο-
ποία υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών της περ. ζ) της
παρ. 3 δηλώνουν το Κ.Ε.ΠΕ.Α., για το οποίο υποβάλλουν
αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Η σειρά προτίµη-
σης για τοποθέτηση στις προκηρυσσόµενες θέσεις, σύµ-
φωνα µε τις περ. α) έως ε) της παρ. 3 δηλώνεται ύστερα
από την κατάταξη των υποψηφίων στους τελικούς αξιο-
λογικούς πίνακες επιλογής. Οι σχολικές µονάδες και τα
Ε.Κ., για τις θέσεις στελεχών για τις οποίες τίθεται υπο-
ψηφιότητα, σύµφωνα µε τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 31
και την περ. η) της παρ. 3 του παρόντος δηλώνονται κα-
τά την υποβολή της αίτησης. 

Άρθρο 40
Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

1. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής, σε συνεδρίασή του
που πραγµατοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που
προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφί-
ους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί
στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνα-
κες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν
τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επι-
λογής εγγράφονται σε πίνακα µη δεκτών υποψηφίων.
Στους πίνακες µη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται µό-
νο ο αριθµός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες α-
πορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής
τους. Το συµβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στο Τµήµα
Στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή το
Τµήµα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, ανάλογα µε το όργανο που είναι αρµόδιο για την
προκήρυξη, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Για τα στελέχη των
Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραµατικών Σχολεί-
ων (ΠΕΙ.Σ.) η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πει-
ραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) κοινοποιεί τους πίνα-
κες στο Τµήµα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το
οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι µπορούν να υ-
ποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων µέσα σε
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της ανάρ-
τησής τους.

2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παρα-
λαβή τους, το συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα για
τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ενηµε-
ρώνει σχετικά τους ενδιαφεροµένους.

3. Το συµβούλιο καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων µε
αξιολογική σειρά, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής των
περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32. Οι πίνακες κοι-
νοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε
την παρ. 1. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν έγγρα-
φη ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσµίας τριών
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(3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής
τους. Το συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις
ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ενηµερώ-
νει σχετικά τους ενδιαφεροµένους.

4. Στη συνέχεια, το συµβούλιο ορίζει τις ηµεροµηνίες
πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέ-
ντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό (50%), µε στρογ-
γυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα, των υ-
ποψηφίων που έχουν συµπεριληφθεί στους αξιολογι-
κούς πίνακες της παρ. 3, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει
τον µεγαλύτερο αριθµό αξιολογικών µονάδων, και αριθ-
µός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθµό
των προκηρυσσόµενων θέσεων. Για την αξιολόγηση χρη-
σιµοποιούνται έντυπα υποδείγµατα, που περιλαµβάνουν
τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθµισή τους και
υποχρεώνουν κάθε µέλος του συµβουλίου να δώσει ξε-
χωριστή και συνοπτικά αιτιολογηµένη βαθµολογία. Στο
πρακτικό του συµβουλίου επιλογής αναφέρεται συνοπτι-
κά το περιεχόµενο της συνέντευξης, µε µνεία της πα-
ρουσίασης από τον υποψήφιο της µελέτης περίπτωσης ή
της αυτοαξιολόγησης του υποψηφίου και του σχεδια-
σµού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, κατά
περίπτωση, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν
από τα µέλη του συµβουλίου και των απαντήσεων που
δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό
της συνεδρίασης που έπεται της ολοκλήρωσης των συ-
νεντεύξεων καταγράφονται η βαθµολογία κάθε µέλους
του συµβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τελι-
κές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο
της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 32 είναι ο µέσος όρος
των µονάδων µε τις οποίες τον έχουν βαθµολογήσει τα
παρόντα µέλη του συµβουλίου. Η επίδοση του υποψηφί-
ου στο κριτήριο της περ. δ), σύµφωνα µε το έκτο εδάφιο,
συνιστά την εξατοµικευµένη κρίση του συµβουλίου για
την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συ-
γκρότησης του υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρ-
χονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

5. Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψη-
φίων της παρ. 4, το συµβούλιο καταρτίζει µε αξιολογική
σειρά τελικούς πίνακες επιλογής σε επίπεδο Επικράτει-
ας ή ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης, κατά περίπτωση, ανάλογα µε την προκήρυξη, µε βά-
ση τις συνολικές µονάδες των ανωτέρω υποψηφίων. Για
την επιλογή Συµβούλων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πί-
νακες επιλογής ανά βαθµίδα και κλάδο εκπαίδευσης. Το
σύνολο των µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το
άθροισµα όλων των µονάδων στα επιµέρους κριτήρια. Υ-
ποψήφιοι που µετά από την εξέταση στην ξένη γλώσσα,
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 33, χάνουν τις µονά-
δες των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης
γλώσσας, παραµένουν στον τελικό πίνακα επιλογής, µό-
νο αν συγκεντρώνουν αριθµό µονάδων, µη συνυπολογι-
ζοµένων των µονάδων της συνέντευξης, µεγαλύτερο α-
πό αυτόν των µη κληθέντων στη διαδικασία της συνέ-
ντευξης. Στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυ-
ντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έ-
χουν συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) αξιολογι-
κές µονάδες στα επιµέρους κριτήρια.

6. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθ-
µού µονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσ-
σεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισ-
σότερες µονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που ανα-

φέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 33 έως 35. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθµία, λαµβά-
νεται υπόψη ο αριθµός των µονάδων των υποψηφίων κα-
τά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1
του άρθρου 32, σύµφωνα µε τα άρθρα 33 έως 35.

7. Μετά από το τέλος της διαδικασίας, ο Πρόεδρος
του συµβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που
τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον
γραµµατέα του συµβουλίου.

8. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την κατάρ-
τισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από
τον Πρόεδρο του συµβουλίου στο αρµόδιο όργανο για
την κύρωσή τους, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
30.

9. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη,
σύµφωνα µε την παρ. 4, κατατάσσονται σε επικουρικό
πίνακα επιλογής µε τη σειρά κατάταξής τους στα κριτή-
ρια επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου
32. Ο επικουρικός πίνακας επιλογής υποβάλλεται από
τον Πρόεδρο του συµβουλίου στο αρµόδιο όργανο για
την κύρωσή του, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 30.
Σε περίπτωση εµφάνισης κενών θέσεων και εξάντλησης
των τελικών πινάκων επιλογής, το αρµόδιο συµβούλιο ο-
ρίζει τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων του
πρώτου εδαφίου σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλεί-
ται τετραπλάσιος αριθµός υποψηφίων από τον αριθµό
των κενών θέσεων, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον
µεγαλύτερο αριθµό αξιολογικών µονάδων στα κριτήρια
επιλογής των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 32.
Κατά τα λοιπά στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρµό-
ζονται οι παρ. 4 έως 8. Οι πίνακες που καταρτίζονται,
σύµφωνα µε την παρούσα, ισχύουν από την κύρωσή
τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου ή τρίτου έτους,
κατά περίπτωση, που ακολουθεί την κύρωση του τελικού
πίνακα επιλογής, σύµφωνα µε την παρ. 8 του παρόντος
και την παρ. 2 του άρθρου 30. Σε περίπτωση εµφάνισης
νέων κενών θέσεων που δεν µπορούν να καλυφθούν α-
πό τους πίνακες του έκτου εδαφίου, επαναλαµβάνεται η
διαδικασία των εδαφίων τρίτο έως έκτο έως την εξά-
ντληση του επικουρικού πίνακα επιλογής.

Άρθρο 41
Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

1. Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης
πραγµατοποιείται µε βάση τη σειρά κατάταξής τους
στον αξιολογικό πίνακα επιλογής, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 30, ή την πρόταση του αρµόδιου οργάνου
επιλογής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε
συνδυασµό µε τη σειρά προτίµησής τους, η οποία δηλώ-
νεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 39. 

2. Οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα επιλογής Περιφερει-
ακών Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές
και κενούµενες θέσεις, µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
πρόταση του Κεντρικού Συµβουλίου Επιλογής της παρ. 1
του άρθρου 37. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κε-
νούµενες θέσεις µε τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου,
καλούνται, µε πρόσκληση του Προϊσταµένου της Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
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δείας και Θρησκευµάτων, οι εγγεγραµµένοι στον τελικό
πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευ-
σης, που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέ-
ρον. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέ-
σεις µε τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου, εφαρµόζε-
ται η παρ. 9 του άρθρου 40. Η τοποθέτηση γίνεται µε α-
πόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ύστερα από πρό-
ταση του Κεντρικού Συµβουλίου Επιλογής. Η πρόταση
διαµορφώνεται µε βάση τη σειρά κατάταξης στον αξιο-
λογικό πίνακα επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίµη-
σης. 

3. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυ-
ντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες θέσεις, µε από-
φαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών
Συµβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37. Αν δεν
συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις Διευθυ-
ντών Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε
τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, µε πρό-
σκληση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, οι εγγεγραµµένοι στους τελικούς
πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που
δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προ-
τίµησης για τις θέσεις που αποµένουν κενές. Η τοποθέ-
τηση γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση
του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου Επιλογής. Η
πρόταση διαµορφώνεται µε βάση τη σειρά κατάταξης
στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώ-
σεις προτίµησης. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κε-
νούµενες θέσεις µε τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο
έως τέταρτο, εφαρµόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40. Αν
δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις µε
την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, µε πρόσκληση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Διευ-
θυντών Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοπο-
θετηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις
θέσεις που αποµένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται µε
απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των Περι-
φερειακών Συµβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν
τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαµορφώνεται µε βάση
τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλο-
γής και τις νέες δηλώσεις προτίµησης. Η απόφαση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης διαµορφώνεται οµοίως µε βάση τη σειρά κατάτα-
ξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες
δηλώσεις προτίµησης.  

4. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Συµβού-
λων Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούµε-
νες θέσεις µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του αρ-
µόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου Επιλογής των παρ. 5
και 6 του άρθρου 37. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και
κενούµενες θέσεις, καλούνται, µε πρόσκληση του Προϊ-
σταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, οι λοιποί εγγεγραµµένοι στους τελικούς πίνακες ε-
πιλογής Συµβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέ-
σεις που αποµένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται µε α-
πόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδι-
ου Περιφερειακού Συµβουλίου Επιλογής. Η πρόταση δια-
µορφώνεται µε βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολο-
γικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίµη-
σης. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέ-
σεις µε τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρ-
το, εφαρµόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40. Αν δεν συµπλη-
ρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις µε την ανωτέρω
διαδικασία, καλούνται, µε πρόσκληση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι εγ-
γεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Συµβούλων Εκπαί-
δευσης των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να υποβά-
λουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις που αποµέ-
νουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συµ-
βουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφί-
ους. Η εισήγηση διαµορφώνεται µε βάση τη σειρά κατά-
ταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες
δηλώσεις προτίµησης. Η απόφαση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δια-
µορφώνεται οµοίως µε βάση τη σειρά κατάταξης στους
αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις
προτίµησης.   

5. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Προϊστα-
µένων των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµ-
βουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τοποθετού-
νται σε κενές και κενούµενες θέσεις, µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύ-
στερα από πρόταση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµ-
βουλίου Επιλογής της παρ. 6 του άρθρου 37. Αν δεν συ-
µπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις, µε πρό-
σκληση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εγγεγραµµένοι στον
πίνακα επιλογής Προϊσταµένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης
για τις θέσεις που αποµένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνε-
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ται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρ-
µόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου Επιλογής. Η πρόταση
διαµορφώνεται µε βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιο-
λογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτί-
µησης. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες
θέσεις µε τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέ-
ταρτο, εφαρµόζεται η παρ. 9 του άρθρου 40. Αν δεν συ-
µπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις µε την ανω-
τέρω διαδικασία, καλούνται, µε πρόσκληση του Προϊστα-
µένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι
εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταµένων
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να υ-
ποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις που α-
ποµένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συµ-
βουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφί-
ους. Η εισήγηση διαµορφώνεται µε βάση τη σειρά κατά-
ταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες
δηλώσεις προτίµησης. Η απόφαση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δια-
µορφώνεται οµοίως µε βάση τη σειρά κατάταξης στους
αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις
προτίµησης.    

6. Η τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης γίνεται, µε απόφαση του Προϊστα-
µένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα
µε τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 38. Η πλήρωση
των κενούµενων θέσεων γίνεται µε απόφαση του Προϊ-
σταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, από τα πρόσωπα που συµµετείχαν στη διαδικασία ε-
πιλογής, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 38. 

7. Η τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης γίνεται, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε τη διαδικασία
της παρ. 2 του άρθρου 36. Η πλήρωση των κενούµενων
θέσεων γίνεται, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, από τα πρόσωπα που
συµµετείχαν στη διαδικασία επιλογής, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 38. 

8. Η τοποθέτηση των Προϊσταµένων των Κέντρων Εκ-
παίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.) γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία της
παρ. 4 του άρθρου 38.

9. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις των
Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων
των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδι-

ου Τοπικού Συµβουλίου Επιλογής, σύµφωνα µε την παρ.
9 του άρθρου 37. 

10. Η τοποθέτηση του Προϊσταµένου του Γραφείου
Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α-
νατολικής Μακεδονίας και Θράκης γίνεται µε απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύµφωνα
µε τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 38.

11. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις Δι-
ευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέ-
ντρων (Ε.Κ.) γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Τοπικού
Συµβουλίου Επιλογής, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρ-
θρου 37. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις
Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πει-
ραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) γίνεται µε απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόταση της αρµόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυ-
πων και Πειραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύµφωνα
µε την παρ. 13 του ίδιου άρθρου. Αν δεν υποβληθούν υ-
ποψηφιότητες για κάποιες σχολικές µονάδες, Διευθυ-
ντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υ-
ποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κα-
τάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής.
Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκ-
παίδευσης ή, αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης. Στην
περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., αν δεν υπάρχουν υποψή-
φιοι, οι οποίοι πληρούν: α) την προϋπόθεση της υποπερ.
στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 ή β) την προ-
ϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
40, καλούνται µε πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα επιλο-
γής διευθυντών σχολικών µονάδων της Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης, στην οποία υπάγεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι ο-
ποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις: α) της υποπερ. στβ) της
περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου 31 και β) του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40, να δηλώσουν ενδια-
φέρον. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες
θέσεις µε τις παραπάνω διαδικασίες, εφαρµόζεται η παρ.
9 του άρθρου 40. Αν µετά το τέλος των ανωτέρω διαδι-
κασιών εξακολουθούν να παραµένουν κενές θέσεις δι-
ευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές ε-
παναπροκηρύσσονται, σύµφωνα µε την παρ. 14. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα
εκπαιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδα-
κτικής υπηρεσίας. Επιπλέον του προηγούµενου εδαφίου,
στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποψήφιοι µπορεί να
είναι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν πληρούν την προϋ-
πόθεση της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρ-
θρου 31, και δεν εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 5 του άρθρου 40. 

12. Η τοποθέτηση των Προϊσταµένων διθέσιων και τρι-
θέσιων νηπιαγωγείων ή δηµοτικών σχολείων σε κενές
και κενούµενες θέσεις γίνεται µε απόφαση του Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου
Τοπικού Συµβουλίου Επιλογής, σύµφωνα µε την παρ. 9
του άρθρου 37. Η τοποθέτηση των προϊσταµένων διθέ-
σιων και τριθέσιων πειραµατικών νηπιαγωγείων ή δηµο-
τικών σχολείων σε κενές και κενούµενες θέσεις γίνεται
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύµ-
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φωνα µε την παρ. 13 του ίδιου άρθρου. 
13. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών

µονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύ-
νων τοµέων Ε.Κ. σε κενές και κενούµενες θέσεις γίνεται
µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου Τοπικού Συµβουλίου Επιλογής,
σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 37. Η τοποθέτηση
των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται µε από-
φαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστε-
ρα από πρόταση της αρµόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύµφωνα µε
την παρ. 13 του ίδιου άρθρου. 

14. Αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών
των παρ. 1 έως 13, δεν συµπληρωθούν οι κενές και κε-
νούµενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επι-
λογή γίνεται µε την επαναπροκήρυξη των συγκεκριµέ-
νων θέσεων. Το πρώτο εδάφιο εφαρµόζεται και στην πε-
ρίπτωση εµφάνισης κενών θέσεων µετά τη λήξη της ι-
σχύος των πινάκων επιλογής των περ. στ) έως κ) της
παρ. 2 του άρθρου 30.

Άρθρο 42
Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαί-
δευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά µε
την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέ-
ταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, µε την επιφύ-
λαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρ-
θρου 60. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούµενες
θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοπο-
θετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακο-
λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και µετά από τη
λήξη της θητείας τους, µέχρι την ανάληψη υπηρεσίας
των νέων στελεχών.

2. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαί-
δευσης διαγράφονται, µετά από την έκδοση της απόφα-
σης τοποθέτησης, από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής
και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλ-
λη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν. Ό-
σοι κατατάσσονται τόσο στους πίνακες: α) των περ. στ)
έως ιζ) όσο και β) ιη) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και
τοποθετούνται σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης δια-
γράφονται, µετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέ-
τησης, σωρευτικά από τους πίνακες επιλογής των περ.
α) και β) της παρούσας.

3. Οι θέσεις Διευθυντών των σχολικών µονάδων Πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές µονάδες
οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο Διευθυ-
ντής σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της
οποίας η λειτουργικότητα, µέσα στον µήνα Σεπτέµβριο,
διαµορφώνεται, µε βάση τον απαιτούµενο αριθµό µαθη-
τών, σε κάτω των τεσσάρων τµηµάτων, ορίζεται για το
σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάµενος της συ-
γκεκριµένης σχολικής µονάδας. Ο ορισµός γίνεται µε α-
πόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύ-
στερα από γνώµη του Τοπικού Συµβουλίου Επιλογής της
παρ. 9 του άρθρου 37. Για τα Πειραµατικά Σχολεία
(ΠΕΙ.Σ). Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ο ορισµός γίνεται
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, ύστερα από γνώµη της Περιφερειακής Επιτροπής
Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Από
την έκδοση της απόφασης ορισµού και έως τη λήξη του
σχολικού έτους, το επίδοµα, το υποχρεωτικό ωράριο δι-

δασκαλίας και η µοριοδότηση της θέσης προσαρµόζο-
νται ανάλογα. 

4. Οι θέσεις Προϊσταµένων σχολικών µονάδων Πρωτο-
βάθµιας εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές µονάδες
οργανικότητας δύο (2) και τριών (3) θέσεων. Ο Προϊστά-
µενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής µονάδας Πρωτο-
βάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, µέ-
σα στον µήνα Σεπτέµβριο, διαµορφώνεται, µε βάση τον
απαιτούµενο αριθµό µαθητών, σε τέσσερα (4) τµήµατα
και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά
ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριµένης σχολι-
κής µονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα εδάφια
τρίτο έως πέµπτο της παρ. 3. 

5. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές µονάδες, ό-
που φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) µα-
θητές. Αν στις σχολικές µονάδες του πρώτου εδαφίου
φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδοµήντα (270)
µαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Στις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν
περισσότεροι από τριάντα (30) µαθητές και αν φοιτούν
περισσότεροι από ογδόντα (80) µαθητές ορίζεται και
δεύτερος υποδιευθυντής. Αν κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας των υποδιευθυντών ο αριθµός των µαθητών της σχο-
λικής µονάδας, όπως διαµορφώνεται µέσα στον µήνα
Σεπτέµβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραµήνου
για τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), δεν δικαιολογεί
τον ορισµό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύµ-
φωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, µε απόφαση του Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης για την περίπτωση των Πρότυπων Σχολείων
(Π.Σ.) και Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) αναστέλλεται
η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υπο-
διευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υπο-
διευθυντές Α΄ και Β΄, θεωρείται ως πλεονάζων κατά
προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β΄. Αν ο αριθµός των
µαθητών, όπως διαµορφώνεται µέσα στον µήνα Σεπτέµ-
βριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραµήνου για τα
ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ορισµό ενός ή περισσότερων υ-
ποδιευθυντών σε σχολική µονάδα, για την οποία δεν εί-
χε προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετού-
νται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, αντίστοιχα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για
το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, κατά το οποίο εξα-
κολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρού-
σας. 
Υποδιευθυντές τοποθετούνται σε Εργαστηριακά Κέ-

ντρα (Ε.Κ.), στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα
(250) τουλάχιστον µαθητές - καταρτιζόµενοι και τα ο-
ποία εξυπηρετούν δύο (2) τουλάχιστον µονάδες επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ήτοι ΕΠΑ.Λ., Ε-
παγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης και Ινστιτούτα Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης που λειτουργούν σε διαφορετι-
κό κύκλο λειτουργίας, πρωινό ή απογευµατινό ή εσπερι-
νό κύκλο. 

6. Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της
θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτι-
κών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθ-
µολογικά και µισθολογικά σε αυτές.

7. Διευθυντής σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας εκ-
παίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαµορφώνεται
εντός της θητείας του σε κάτω των τεσσάρων (4) θέσε-
ων, εκπίπτει από τη θέση του Διευθυντή, επιστρέφει
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στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον αξιο-
λογικό πίνακα. Η κενή θέση του Προϊσταµένου της εν
λόγω σχολικής µονάδας καλύπτεται για το υπόλοιπο της
θητείας µε προκήρυξη της θέσης.

8. Προϊστάµενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής µονά-
δας Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικό-
τητα διαµορφώνεται εντός της θητείας του σε άνω των
(3) τριών θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Προϊσταµέ-
νου. Για την κάλυψη της κενής θέσης του Διευθυντή της
εν λόγω σχολικής µονάδας, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης για την πε-
ρίπτωση των ΠΕΙ.Σ., καλεί τους υποψηφίους που δεν έ-
χουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πί-
νακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης για το υπό-
λοιπο της θητείας. Στην περίπτωση αυτήν εφαρµόζεται η
παρ. 11 του άρθρου 41.

Άρθρο 43
Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

Κατά τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης,
προηγείται η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερεια-
κών Διευθυντών Εκπαίδευσης και ακολουθούν κατά σει-
ρά οι επιλογές και τοποθετήσεις των Διευθυντών Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Συµ-
βούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποι-
ότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, των Προϊσταµένων των Κέντρων Διεπι-
στηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήρι-
ξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), του Προϊσταµένου του Γραφείου Μει-
ονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Προϊσταµένων
των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Α-
ειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
Εκπαιδευτικών Θεµάτων, των Διευθυντών και των Προϊ-
σταµένων των σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών
µονάδων και των υποδιευθυντών και υπεύθυνων τοµέων
Ε.Κ.. 

Άρθρο 44
Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης 
από την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για την
τοποθέτηση, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου
υπηρεσιακού συµβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης
µπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκό-
ντων τους:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λό-

γους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους,
β) για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πληµµελή άσκη-

ση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από
προηγούµενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συµ-
βουλίου.

2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λά-
βουν εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές ή
για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, αν προη-
γουµένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύ-
στερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Άρθρο 45
Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών 

της εκπαίδευσης µετά από τη λήξη της θητείας τους

1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης µπορούν κατά τη διάρ-
κεια της θητείας τους να µετατίθενται µε αίτησή τους ως
εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
50/1996 (Α΄ 45). Στην περίπτωση αυτήν αναλαµβάνουν
υπηρεσία στη νέα τους θέση, ύστερα από τη λήξη της
θητείας τους.

2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης, εφόσον δεν επανεπι-
λεγούν, επανέρχονται, ύστερα από τη λήξη της θητείας
τους, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποί-
ες µετατέθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 1. Αν οι παραπά-
νω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές
θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων της προτίµη-
σής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µε απόφα-
ση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση
του αρµόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερεια-
κού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

3. Διευθυντής σχολικής µονάδας, η οποία καταργείται,
επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής ή
στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, από τους οποίους
διεγράφη, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 42. Αν
συγχωνευθούν σχολικές µονάδες, οι Διευθυντές τους ε-
πανεγγράφονται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και
στη θέση του Διευθυντή της σχολικής µονάδας, που
προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπό-
λοιπο της θητείας ο Διευθυντής των συγχωνευόµενων
σχολικών µονάδων που προηγείται στη σειρά κατάτα-
ξης. Ως υποδιευθυντής της σχολικής µονάδας, που προ-
κύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοι-
πο της θητείας ο αρχαιότερος από τους υποδιευθυντές
των συγχωνευόµενων σχολικών µονάδων.

4. Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), το ο-
ποίο καταργείται, επανεγγράφεται στον αξιολογικό πί-
νακα επιλογής. Αν συγχωνευθούν Ε.Κ., οι Διευθυντές
τους επανεγγράφονται στον αξιολογικό πίνακα επιλο-
γής και στη θέση του Διευθυντή του Ε.Κ., που προκύπτει
από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της
θητείας ο Διευθυντής του συγχωνευόµενου Ε.Κ. που
προηγείται στη σειρά κατάταξης. Ως υποδιευθυντής ή υ-
πεύθυνος τοµέα του Ε.Κ., που προκύπτει από τη συγχώ-
νευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο αρ-
χαιότερος από τους υποδιευθυντές ή υπευθύνους τοµέα
των Ε.Κ. που συγχωνεύονται, αντίστοιχα.

Άρθρο 46
Αναπλήρωση

Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν δεν υ-
πάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται
στα καθήκοντά τους ως εξής:
α) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, από Δι-

ευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
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δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύ-
στερα από γνώµη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης.
β) Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται σύµφω-
να µε την παρ. 1 του άρθρου 38.
γ) Ο Διευθυντής Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκ-

παίδευσης, από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαι-
δευτικών Θεµάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Όταν
ο τελευταίος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Δι-
ευθυντής Εκπαίδευσης αναπληρώνεται από Διευθυντή
σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποί-
ος ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, ύστερα από γνώµη του Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
δ) Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον α-

ναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 38.
ε) Ο Προϊστάµενος του Κέντρου Διεπιστηµονικής Α-

ξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), από µέλος της Ολοµέλειας του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του
Προϊσταµένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
στ) Ο Προϊστάµενος του Κέντρου Εκπαίδευσης για το

Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από µέλος της
Παιδαγωγικής Οµάδας (Π.Ο.) του Κ.Ε.ΠΕ.Α., που ορίζε-
ται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, ύστερα από γνώµη του Προϊσταµένου του
Κ.Ε.ΠΕ.Α..
ζ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θε-

µάτων, από Διευθυντή σχολικής µονάδας της Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του Προϊστα-
µένου του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων. Ο Διευθυ-
ντής σχολικής µονάδας αναπληρώνει τον Προϊστάµενο
του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων και στην περί-
πτωση που ο τελευταίος αδυνατεί να ασκήσει τα καθή-
κοντά του λόγω άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 47
Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχο-

λής Τεχνών και Επαγγελµάτων

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέ-
ρονται στις προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία ε-
πιλογής Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µονά-
δων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και υπευ-
θύνων τοµέων Ε.Κ., τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολο-
γητικά που υποβάλλονται, τις προθεσµίες και τη διαδικα-
σία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρµόζονται ανα-
λόγως και για την επιλογή των Διευθυντών και υποδιευ-
θυντών των σχολικών µονάδων και Ε.Κ. και των υπευθύ-
νων τοµέων Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τε-
χνών και Επαγγελµάτων.

2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται:
α) Τοπικό Συµβούλιο Επιλογής, νοείται το υπηρεσιακό

συµβούλιο της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελµάτων, το οποίο συνεδριάζει χωρίς τη συµ-
µετοχή των µελών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου µό-
νου της υπό στοιχεία 115487/Δ4/17.09.2010 απόφασης
της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
µάτων (Β΄ 1592).

β) Σύλλογος Διδασκόντων, νοείται ο σύλλογος διδα-
σκόντων κάθε σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής
και
γ) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυ-

ντής Εκπαίδευσης, νοείται µέλος του διοικητικού συµ-
βουλίου της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελµάτων, το οποίο είναι µόνιµος εκπαιδευτικός
της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ορίζεται µε από-
φαση του διοικητικού συµβουλίου για τέσσερα (4) έτη
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών α-
πό τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου ή τη µε ο-
ποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του µέλους. Αν το Διοικη-
τικό Συµβούλιο παραλείψει να ορίσει το µέλος της περ.
γ΄ µέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία, όπου
στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται Πε-
ριφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκ-
παίδευσης νοείται ο Γενικός Διευθυντής της σχολής.

Άρθρο 48
Επαγγελµατική ανάπτυξη των στελεχών 

της εκπαίδευσης

Με στόχο την προετοιµασία των στελεχών της εκπαί-
δευσης, που επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις
ευθύνης, για την άσκηση των καθηκόντων τους εκπονεί-
ται πρόγραµµα επιµόρφωσης στελεχών της εκπαίδευ-
σης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θέµατα σχετικά, ιδίως,
µε την ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτι-
κού συστήµατος, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµι-
κού, την αναβάθµιση της ποιότητας στην εκπαίδευση,
την αξιολόγηση, την εθνική και διεθνή εκπαιδευτική πο-
λιτική και την εκπαίδευση ενηλίκων και µπορεί να ποικίλ-
λει ανάλογα µε τη θέση των στελεχών της εκπαίδευσης,
τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές της. Το πρόγραµµα ε-
πιµόρφωσης υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή άλλον φορέα που ορίζεται µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των και του, κατά περίπτωση, συναρµόδιου Υπουργού
πριν από την ανάληψη υπηρεσίας των στελεχών της εκ-
παίδευσης.

Άρθρο 49
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των καθορίζονται: 
α) το περιεχόµενο και οι προθεσµίες υποβολής αιτήσε-

ων και δηλώσεων ή επαναδηλώσεων προτίµησης, τα δι-
καιολογητικά των υποψηφίων, κάθε θέµα σχετικό µε τον
τρόπο κατάθεσης, καταχώρισης, επεξεργασίας και ελέγ-
χου των αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων δικαιολο-
γητικών από τα αρµόδια για την παραλαβή και επεξεργα-
σία τους όργανα, καθώς και από όργανα των υπηρεσιών,
στις οποίες τηρούνται στοιχεία, τα οποία επικαλούνται οι
υποψήφιοι στην αίτησή τους και κάθε ειδικότερο θέµα,
που αφορά στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης
των στελεχών της εκπαίδευσης, 
β) οι λεπτοµέρειες ως προς τα κριτήρια και τη διαδικα-

σία επιλογής των υποψηφίων ανάλογα µε τη θέση στε-
λέχους, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των υποψη-
φίων, στις περιπτώσεις που για ορισµένη θέση στελέ-
χους υποψήφιοι είναι εκπαιδευτικοί διαφορετικών βαθµί-
δων εκπαίδευσης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και
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κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των συλλογικών ορ-
γάνων και τη διατύπωση των γνωµών, προτάσεων και ει-
σηγήσεων που υποβάλλουν, 
γ) ο τύπος των έντυπων υποδειγµάτων που περιλαµ-

βάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθµισή
τους κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, κάθε θέµα
σχετικό µε τη διαδικασία αυτή, όπου προβλέπεται, και ι-
δίως, µε τη µαγνητοφώνηση αυτής και κάθε θέµα σχετι-
κό µε την εξέταση της ξένης γλώσσας κατά τη διαδικα-
σία της συνέντευξης και
δ) κάθε λεπτοµερειακό ζήτηµα που αφορά στο πρό-

γραµµα επαγγελµατικής ανάπτυξης των στελεχών της
εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ B΄

Άρθρο 50 
Φορείς και όργανα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών

- Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985

Οι περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 29 του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167) τροποποιούνται και η παρ. 1 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«1. Φορείς και όργανα επιµόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών µπορεί να είναι:
α) οι σχολικές µονάδες,
β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύµβου-
λοι Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγη-
σης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και
τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αει-
φορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), υπό τον συντονισµό των Περιφερεια-
κών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.). και επο-

πτευόµενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων.»

Άρθρο 51
Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας,
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων - 
Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000

Στην παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78)
επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η περ. ε΄, περί των Περιφερειακών Διευθύνσεων

Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«ε) Στην έδρα κάθε Περιφέρειας του Κράτους λειτουρ-
γεί Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό
Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προΐσταται
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που προέρχε-
ται από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.» 
β) Η περ. ζ΄, περί των Περιφερειακών Διευθυντών Εκ-

παίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγο-
νται στον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων και ασκούν τη διοίκηση,
τον έλεγχο και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρε-
σιών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, των κέντρων ξένων
γλωσσών και φροντιστηρίων, των λοιπών στελεχών της
εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην
περιοχή τους, εκτός των αρµοδιοτήτων που ρητά επιφυ-
λάσσει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων µε από-
φασή του.»

Άρθρο 52
Πειθαρχικά Συµβούλια στελεχών της εκπαίδευσης -
Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012

Στο άρθρο έκτο του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) επέρχονται οι
ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2, περί υπαγω-

γής στο πρώτο τµήµα των Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών
Συµβουλίων και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν στη
διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύ-
θυνσης εκπαίδευσης ως στελέχη της Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) ως στελέχη της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, εκτός από αυτά που αναφέρονται
στην παρ. 7,».
β) Η παρ. 7, περί της υπαγωγής συγκεκριµένων πει-

θαρχικών υποθέσεων στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Μέρους Ε΄ του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), αντικαθίσταται ως
εξής: 

«7. Για τις πειθαρχικές υποθέσεις των περιφερειακών
διευθυντών εκπαίδευσης, των περιφερειακών εποπτών
ποιότητας της εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευ-
σης, των εποπτών ποιότητας της εκπαίδευσης και των
συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού αρµόδιο εί-
ναι, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, το Δευτεροβάθµιο
Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Μέρους Ε΄
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26).»

Άρθρο 53 
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

για τους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες - Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 του ν. 3699/2008

Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), περί των δια-
γνωστικών, αξιολογικών και υποστηρικτικών φορέων για
τους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

1. Η αναπηρία και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
των µαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτα-
τες Υγειονοµικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας
της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), τα
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Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυ-
χικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και
τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Τα ΚΕ.Π.Α., οι Ανώτατες Υ-
γειονοµικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα
Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας δεν έ-
χουν αρµοδιότητα, για τα ζητήµατα για τα οποία επιφυ-
λάσσεται αποκλειστική αρµοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουρ-
γού, καθορίζονται: α) τα κριτήρια, η διαδικασία και τα αρ-
µόδια όργανα για την αναγνώριση από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων των διαγνώσεων - γνωµα-
τεύσεων των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής
Υγείας και β) ο τρόπος και η διαδικασία διασύνδεσης των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. µε τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε., τα Κέντρα Ψυχικής
Υγείας και τις υπηρεσίες των δηµόσιων νοσοκοµείων. 

3. Tα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν µαθητές
που φοιτούν µέχρι και την Γ΄ τάξη Λυκείου όλων των τύ-
πων και έως το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.
Άτοµα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που έχουν µέχρι
την ηλικία αυτήν αξιολογηθεί από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως άτοµα
µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την έκδοση αξιο-
λογικών εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαι-
δευτικές δοµές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακο-
στό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνα-
νται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες µα-
θητών που φοιτούν µέχρι και την Α΄ τάξη Λυκείου όλων
των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο
όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

4. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από διεπιστηµονική
οµάδα, που απαρτίζεται από έναν (1) εκπαιδευτικό ειδι-
κής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθµιας ή
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλο-
λόγων ή ΠΕ03 Μαθηµατικών ή ΠΕ04 Φυσικών Επιστη-
µών, έναν (1) Ψυχολόγο ΠΕ23 και έναν (1) Κοινωνικό
Λειτουργό ΠΕ30. 
Στη διεπιστηµονική οµάδα καλούνται και µέλη οποιου-

δήποτε κλάδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε., κατά περίπτω-
ση, η συνδροµή των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την
έκδοση της σχετικής αξιολογικής έκθεσης, οι οποίοι υ-
πηρετούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα πρόσωπα του προηγούµε-
νου εδαφίου συµµετέχουν ως µέλη της διεπιστηµονικής
οµάδας και συνυπογράφουν τη σχετική αξιολογική έκθε-
ση. Τα µέλη του Ε.Ε.Π. και οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. που υ-
πηρετούν σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διατίθενται µερικώς προς
τον σκοπό αυτόν µε απόφαση του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Προϊσταµένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η εισήγηση του
Προϊσταµένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύµφωνα µε το τέταρτο
εδάφιο, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της διεπιστηµο-
νικής οµάδας του κέντρου. 

5. Μετά από το τέλος της αξιολόγησης η διεπιστηµονι-
κή οµάδα συντάσσει αξιολογική έκθεση. Στην έκθεση
προσδιορίζονται και περιγράφονται το είδος των εκπαι-
δευτικών αναγκών ή των µαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού
τύπου δυσκολιών του µαθητή, οι κλίσεις και τα ενδιαφέ-
ροντά του, καθώς και οι πιθανοί φραγµοί στη µάθηση

που προκύπτουν από το σχολικό περιβάλλον. Στην αξιο-
λογική έκθεση προσδιορίζονται, επιπλέον, το κατάλληλο
εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή
σχολικού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιµη, η αναγκαία
ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και
τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήµατα και εκπαιδευτικά υλι-
κά που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινω-
νία του µαθητή. Η αξιολογική έκθεση συνοδεύεται από
πλαίσιο Εξατοµικευµένου Προγράµµατος Εκπαίδευσης
(Ε.Π.Ε.), το οποίο περιλαµβάνει βασικούς άξονες και γε-
νικές υποδείξεις. Η διαµόρφωση των βασικών αξόνων
του Ε.Π.Ε. γίνεται σε συνεργασία µε την Επιτροπή Διεπι-
στηµονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), τους γονείς ή κηδεµό-
νες του µαθητή µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες ή και τον ίδιο τον µαθητή, όπου αυτό καθίσταται
δυνατόν. Η τελική αξιολογική έκθεση και οι βασικοί άξο-
νες του Ε.Π.Ε. παραδίδονται στους γονείς ή τους κηδε-
µόνες και κοινοποιούνται µε εµπιστευτική αλληλογραφία
στη σχολική µονάδα, στην οποία φοιτά ο µαθητής, εφό-
σον τούτο ορίζεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας της
παρ. 3 του άρθρου 5. Με µόνη την εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή
του συλλόγου διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται µετά
από γνώµη του Συµβούλου Εκπαίδευσης Ε.Α.Ε., ο οποί-
ος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας
για την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, του
Συµβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευ-
θύνη της σχολικής µονάδας και µέχρι την έκδοση της α-
ξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι µαθητές µπο-
ρούν να υποστηρίζονται στα Τµήµατα Ένταξης µε τη συ-
ναίνεση των γονέων ή κηδεµόνων. 

6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποχρεούνται να εκδίδουν τις αξιο-
λογικές εκθέσεις εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν για αντικειµε-
νικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω
προθεσµίας, για την παράταση αυτήν αποφασίζει η Ολο-
µέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. µε ειδικώς αιτιολογηµένη από-
φασή της. 

7. Οι γονείς και κηδεµόνες µπορούν, µε αίτησή τους
προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., να λαµβάνουν αντίγραφα των αξιο-
λογικών εκθέσεων και των εισηγήσεων όλων των µελών
της διεπιστηµονικής οµάδας, καθώς και αυτών που κα-
λούνται να συµµετάσχουν σε αυτήν, σύµφωνα µε την
παρ. 4. 

8. Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχι-
κής Υγείας έχουν µόνιµη ισχύ. Οι αποφάσεις για κατάλ-
ληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον
διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής
και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ε-
πανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήµατα που προσδιο-
ρίζονται υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό διάστηµα ισχύος της αξιολογι-
κής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη.»

Άρθρο 54
Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών ανα-

γκών - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008

Το άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), περί της διαδι-
κασίας διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αντι-
καθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 5
Διαδικασία διάγνωσης

1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της α-
κοής, τα κινητικά ή άλλα σωµατικά προβλήµατα, οι ψυχι-
κές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρό-
νια προβλήµατα υγείας πιστοποιούνται µε ιατρική γνω-
µάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές Πι-
στοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 4058/2012 (Α΄ 63), η οποία αναφέρει το ποσοστό, το
είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική
διάρκεια ισχύος της γνωµάτευσης. Αν ο µαθητής δεν έ-
χει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονοµικές
Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και µέχρις ότου πι-
στοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωµατεύσεις από δηµόσια
νοσοκοµεία. 

2. Για τον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών αναγκών
και τον σχεδιασµό του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος
Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των µαθητών µε διαταραχές όρα-
σης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήµατα, ψυ-
χικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσµατος, κα-
θώς και όσων άλλων λαµβάνουν φαρµακευτική αγωγή, η
οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη µαθησιακή τους ι-
κανότητα, τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης,
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή η Επι-
τροπή Διεπιστηµονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) συνεργά-
ζονται µε τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες κα-
τά τον λόγο των αρµοδιοτήτων τους. Αν η διεπιστηµονι-
κή οµάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή η Ε.Δ.Υ. έχουν σαφείς εν-
δείξεις παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραµέλησης,
απαιτείται συνεργασία του αρµόδιου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή της
Ε.Δ.Υ. µε τις ιατρικές, κοινωνικές και άλλες αρµόδιες υ-
πηρεσίες, καθώς και µε τις αρµόδιες δικαστικές και ει-
σαγγελικές αρχές. 

3. Για τη διαµόρφωση του Ε.Π.Ε., καθώς και για κάθε
άλλο θέµα που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και υ-
ποστήριξης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται υποχρεωτικά
µε την Ε.Δ.Υ., τους γονείς ή κηδεµόνες των µαθητών ή
και τους µαθητές, µέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας. Η ά-
ποψη των γονέων ή κηδεµόνων λαµβάνεται υποχρεωτι-
κά υπόψη για την τελική διαµόρφωση του Ε.Π.Ε. και για
την τελική αξιολογική έκθεση. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται, κάθε λε-
πτοµερειακό ζήτηµα που αφορά στο πρωτόκολλο συνερ-
γασίας µεταξύ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., της σχολικής µονάδας
και των γονέων ή κηδεµόνων.

4. Λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές για την καθολική
σχεδίαση για µάθηση, ο προσδιορισµός των εκπαιδευτι-
κών αναγκών και ο σχεδιασµός του Ε.Π.Ε. των µαθητών
µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνονται
σε δύο φάσεις: α) Αρχικά πραγµατοποιείται συστηµατική
εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη µέσα στη γενι-
κή σχολική τάξη του µαθητή, για τον οποίο υπάρχουν εν-
δείξεις ότι αντιµετωπίζει δυσκολίες µάθησης ή άλλου
ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο
σύλλογος διδασκόντων συνεργάζεται µε την Ε.Δ.Υ. ή το
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τους Συµβούλους Εκπαίδευσης, κατά
τον λόγο των αρµοδιοτήτων τους, για την ενδυνάµωση
της σχολικής µονάδας και του εκπαιδευτικού της τάξης,
για προσαρµογές της παιδαγωγικής οργάνωσης της τά-
ξης, διαφοροποιηµένη διδασκαλία, εναλλακτικούς τρό-
πους εξέτασης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη του µαθη-

τή ή και των γονέων ή κηδεµόνων του. β) Οι µαθητές που
τεκµηριωµένα συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν εµπόδια
συµµετοχής στη µαθησιακή διαδικασία παραπέµπονται
από την Ε.Δ.Υ., όπου λειτουργεί, ή από τον σύλλογο δι-
δασκόντων, µετά από γνώµη του Συµβούλου Εκπαίδευ-
σης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο ο-
ποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονά-
δας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφί-
σταται, από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει
την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας, στην ο-
ποία φοιτά ο µαθητής, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., µε τη συναίνεση
των γονέων ή κηδεµόνων τους, για διεπιστηµονική αξιο-
λόγηση και έκδοση αξιολογικής έκθεσης, καθώς και
Ε.Π.Ε.. Στο Ε.Π.Ε. µπορεί να περιλαµβάνονται και οι ειδι-
κές ρυθµίσεις, διευθετήσεις ή αναγκαίες εύλογες προ-
σαρµογές, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, για
την απρόσκοπτη συµµετοχή των µαθητών στην εκπαι-
δευτική διαδικασία, στις κάθε είδους εξετάσεις των σχο-
λικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές εξετάσεις
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως η παροχή περισσό-
τερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και
η παροχή των θεµάτων σε προσβάσιµη µορφή. Κατά την
κατάρτιση του Ε.Π.Ε. εξαντλούνται οι δυνατότητες, προ-
κειµένου η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέµατα και συγ-
χρόνως µε τους υπόλοιπους µαθητές σε συνδυασµό µε
τις ανωτέρω ειδικές ρυθµίσεις, διευθετήσεις ή προσαρ-
µογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών. Η προ-
φορική εξέταση περιλαµβάνεται στο Ε.Π.Ε. στις περι-
πτώσεις, στις οποίες προβλέπεται, ως τελευταία επιλο-
γή, ύστερα από εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση. 

5. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδική Δια-
γνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.). Εάν υφί-
σταται διάσταση µεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωµάτευσης
Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.ΠΕ. ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας ή εάν υφί-
σταται διαφωνία των γονέων ή κηδεµόνων του µαθητή
µε την αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή
κηδεµόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της αξιολογικής
έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολο-
γικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπε-
ρισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολο-
γικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α κοινοποιούνται µε εµπιστευ-
τική αλληλογραφία στο αρµόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη σχο-
λική µονάδα, στην οποία φοιτά ο µαθητής. Αν υπάρχει
διάσταση απόψεων µεταξύ των αξιολογικών εκθέσεων
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ..Π.Ε. ή των Κέντρων
Ψυχικής Υγείας για τον ίδιο µαθητή και οι γονείς ή κηδε-
µόνες δεν προσφεύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α., υπερισχύει η α-
ξιολογική έκθεση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

6. Η Ε.Δ.Ε.Α. συγκροτείται µε απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α)
έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ε-
νταξιακής Εκπαίδευσης ως πρόεδρο, β) έναν (1) Σύµβου-
λο Εκπαίδευσης της βαθµίδας εκπαίδευσης, από την ο-
ποία προέρχεται ο αξιολογούµενος µαθητής, γ) έναν (1)
διευθυντή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξηµένων προσόντων της βαθµί-
δας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολο-
γούµενος µαθητής, δ) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης
ΠΕ23 Ψυχολόγων και ε) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευ-
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σης ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, µε τους αναπληρω-
τές τους. Ως µέλη της Ε.Δ.Ε.Α. ορίζονται στελέχη εκπαί-
δευσης που υπηρετούν σε δοµές της Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή στε-
λέχη, των οποίων η αρµοδιότητα εκτείνεται στις Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε.Α. κωλύονται
να µετέχουν µέλη της, τα οποία υπηρετούν στη σχολική
µονάδα, όπου φοιτά ο µαθητής που επανεξετάζεται ή
πρόσωπα που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η αξιολογική
έκθεση του οποίου επανεξετάζεται. Για τη λειτουργία
της Ε.Δ.Ε.Α. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45). Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκ-
παίδευσης δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συ-
γκροτεί περισσότερες Ε.Δ.Ε.Α.. 

7. Η Ε.Δ.Ε.Α. δύναται πριν από την έκδοση της απόφα-
σής της: α) να καλεί εκπαιδευτικούς ή µέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οποιασδήποτε ειδι-
κότητας που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφό-
σον η συνδροµή τους στη λήψη της απόφασης κρίνεται
αναγκαία, και β) να ζητά οποιοδήποτε πρόσθετο στοι-
χείο κρίνει απαραίτητο σε σχέση µε τον µαθητή, για την
αξιολόγηση του οποίου οφείλει να αποφανθεί. Για την ε-
φαρµογή της περ. α΄ τα πρόσωπα που εµπίπτουν σε αυ-
τήν διατίθενται στην Ε.Δ.Ε.Α. µε απόφαση του Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι γονείς ή κηδεµόνες
του µαθητή δύνανται να επιλέξουν και έναν εµπειρογνώ-
µονα, ο οποίος γνωµοδοτεί ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Α., χωρίς
δικαίωµα ψήφου. Κάθε λεπτοµερειακό θέµα σχετικό µε
τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α. ρυθµίζεται µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

8. Για ζητήµατα που αφορούν διαδικασίες εξετάσεων
οι σχολικές µονάδες, καθώς και οι επιτροπές εξετάσεων
των µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις αξιολογικές εκ-
θέσεις που συντάσσουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α..

9. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών που συγκροτού-
νται για την εξέταση των µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδι-
κές εξετάσεις παρίσταται ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ει-
δικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστά-
µενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. που υπη-
ρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξη-
γήσεων σε θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν
τους ζητηθούν από την αρµόδια επιτροπή. 

10. Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε
εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετούν στο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπό τον συντονισµό και προγραµµατισµό
του Προϊσταµένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του Συµβούλου
Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευ-
σης, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή
του οποίου η αρµοδιότητα εκτείνονται σε αυτήν: 
α) υλοποιούν ενηµερωτικές - επιµορφωτικές συναντή-

σεις µε εκπαιδευτικούς και µαθητές για την ενηµέρωση
σχετικά µε τη διαδικασία εξέτασης µαθητών µε αναπηρία
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
β) κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών ε-

ξετάσεων παρίστανται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και
υποστηρίζουν το έργο των αρµόδιων επιτροπών για την
εξέταση των µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτι-

κές ανάγκες, µε την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσε-
ων σε θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον
τους ζητηθούν από τις επιτροπές. 
Ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εντα-

ξιακής Εκπαίδευσης της παρούσας καθορίζεται µε από-
φαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή του Πε-
ριφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κατά
περίπτωση.»

Άρθρο 55
Παράταση φοίτησης µαθητών Σχολικών Μονάδων 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - 
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3699/2008

Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), περί της
παράτασης φοίτησης στα δηµοτικά σχολεία Ειδικής Α-
γωγής και Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Παράταση της φοίτησης µπορεί να γίνει µέχρι το δέ-
κατο πέµπτο (15ο) έτος της ηλικίας των µαθητών.»

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 56
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

1. Στις διατάξεις του συστήµατος αξιολόγησης του πα-
ρόντος Μέρους υπάγονται τα στελέχη, οι εκπαιδευτικοί
και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού
Προσωπικού της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης. 

2. Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, των
εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού (Ε.Β.Π.) αποσκοπεί στη βελτίωση της ατοµικής από-
δοσής τους και της ποιότητας της δηµόσιας εκπαίδευ-
σης και γενικά του παιδαγωγικού, διδακτικού και υπο-
στηρικτικού έργου που προσφέρεται από τις εκπαιδευτι-
κές και υποστηρικτικές δοµές. Η αξιολόγηση αυτή πραγ-
µατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές της αµεροληψίας,
της υπηρεσιακής, εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής ικα-
νότητας και της αποδοτικότητας στελεχών, εκπαιδευτι-
κών και µελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού
προσωπικού, λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαιτερότητας
του προσφερόµενου εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και υ-
ποστηρικτικού έργου. 

3. Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγη-
σης του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκ-
παιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π.,
καθώς και συνολικά του έργου των σχολικών µονάδων
και λοιπών εκπαιδευτικών και συναφών υποστηρικτικών
δοµών, όπως και η διευκόλυνση και προώθηση της διαδι-
κασίας αυτής µέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, από τη
θέση του αξιολογητή, του αξιολογούµενου και εν γένει

52



του συµπράττοντος καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, εί-
ναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον µείζο-
νος σηµασίας, λόγω των επιδιωκόµενων µε αυτήν σκο-
πών, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτι-
κούς, καθώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π..

4. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαι-
δευτικού ή µέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει µέρος, να
διευκολύνει ή να προβεί, ατοµικώς ή συλλογικώς, ως µέ-
λος του συλλόγου διδασκόντων ή οµάδων δράσεων
σχολικών µονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστη-
ρικτικών δοµών, σε επιβαλλόµενη ή απλώς προβλεπόµε-
νη από τον νόµο άσκηση αρµοδιότητας ή ενέργεια που
αφορά στον προγραµµατισµό, στην αυτοαξιολόγηση ή ε-
σωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχο-
λικών µονάδων και των ως άνω δοµών ή σε οποιοδήποτε
στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκ-
παίδευσης ή εκπαιδευτικού ή µέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις
τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β
και 48 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και στα άρθρα 57, 61, ,
72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης
των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και
των µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό
παράπτωµα, το οποίο τιµωρείται µε τις πειθαρχικές ποι-
νές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όχι κατώτερη του προστί-
µου ίσου µε τις αποδοχές ενός µηνός.

5. Ανεξαρτήτως των οριζόµενων στην παρ. 4, οι ανα-
φερόµενες στην παρ. 4 παραλείψεις ή παραβιάσεις δια-
τάξεων και υποχρεώσεων εκ µέρους των στελεχών της
εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των µελών Ε.Ε.Π
και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε
(15) ηµέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλη-
τα κωλύµατα συνιστάµενα σε προβλήµατα υγείας, συνι-
στούν αντικειµενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδι-
κασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του
εκπαιδευτικού ή του µέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συµπερι-
λαµβανοµένης της αυτόµατης µισθολογικής εξέλιξής
του. Η εφαρµογή της παρούσας δεν επιδρά στην προ-
σµέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήµατος στον
χρόνο δηµόσιας υπηρεσίας.

6. Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον
Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει
για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συµπεριφορά των στε-
λεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των µε-
λών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον
των αρµόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συµβου-
λίων. Η ένσταση ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία δώδεκα (12) ηµερών από την εποµένη της γνωστο-
ποίησης της απόφασης µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µε
απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω
Γενικό Γραµµατέα και εξετάζεται από το αρµόδιο υπηρε-
σιακό συµβούλιο µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την αποδεδειγµένη περιέλευση της ένστασης σε
πλήρη γνώση του. 

7. Αφότου ο λόγος αναστολής της εξέλιξης των στε-
λεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των µε-
λών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. εκλείψει, η εξέλιξή τους συνεχίζει
από το χρονικό σηµείο της λήξης της ως άνω έκνοµης
συµπεριφοράς τους, χωρίς να συνυπολογίζεται για τη
συνδροµή των χρονικών προϋποθέσεων της εξέλιξης το

χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την έκδοση της
απόφασης αναστολής µέχρι τότε που εξέλιπε ο λόγος
που δικαιολογούσε την αναστολή. 

8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί
στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε
ως αξιολογούµενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή
την παρακωλύει µε την εν γένει στάση του, πλέον των α-
ναφεροµένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύµ-
φωνα µε την περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 60 και απο-
κλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση ο-
ποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επό-
µενα οκτώ (8) έτη. 

9. Στις διατάξεις του παρόντος δεν εµπίπτουν οι εκπαι-
δευτικοί που ασκούν αµιγώς διοικητικά καθήκοντα. 

10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση
στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και σε Διευ-
θύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή
σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και ασκούν προεχόντως
διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται για τον χρόνο της
απόσπασής τους, όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι των υ-
πηρεσιών και φορέων αυτών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης
τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας όπου οι αξιολογού-
µενοι υπηρετούν µε απόσπαση και λαµβάνονται υπόψη
για την ανανέωση της απόσπασής τους, καθώς και για τη
µετάταξή τους σε θέση διοικητικών καθηκόντων ή την α-
νάληψη θέσης ευθύνης µε διοικητικά καθήκοντα. Για την
πλήρωση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης δεν λαµβά-
νονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης του δεύτερου ε-
δαφίου.

11. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται
στο Ι.Ε.Π. διενεργείται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11
του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 57
Προγραµµατισµός του έργου των στελεχών 

της εκπαίδευσης

1. Στην έναρξη κάθε σχολικού έτους και πάντως έως
την 15η Οκτωβρίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συ-
ντάσσουν έκθεση σχετικά µε τον σχεδιασµό δράσης και
τον προγραµµατισµό του έργου τους, λαµβάνοντας υπό-
ψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής, κα-
θώς και τις δικές τους πρωτοβουλίες. Ο προγραµµατι-
σµός µπορεί να τροποποιείται στη διάρκεια του σχολικού
έτους, εφόσον κρίνεται σκόπιµο ή επιβάλλεται από τις
συνθήκες λειτουργίας της εκπαιδευτικής δοµής.

2. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους και πάντως έως την
31η Αυγούστου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συντάσ-
σουν έκθεση απολογισµού των πεπραγµένων τους, στην
οποία αξιολογούν την υλοποίηση του προγραµµατισµού
τους, εντοπίζουν τα σηµεία που τροποποιήθηκαν σε σχέ-
ση µε τον αρχικό σχεδιασµό, τους λόγους που οδήγησαν
σε ανασχεδιασµό, καθώς και τα αποτελέσµατα και συ-
µπεράσµατα των πεπραγµένων τους. 

3. Οι εκθέσεις προγραµµατισµού και αποτίµησης των
παρ. 1 και 2 καταχωρίζονται συµφωνα µε την περ. β΄ του
άρθρου 81, µε ευθύνη του στελέχους σε ψηφιακή εφαρ-
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µογή της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εί-
ναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Άρθρο 58
Όργανα αξιολόγησης

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους
εξής αξιολογητές:
α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον

Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων και τον Υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, 
β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και
τον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων,
γ) οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης, και ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονο-
τικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό
Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων,
δ) οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Δι-

ευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποι-
ότητας της Εκπαίδευσης,
ε) οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Διεπιστηµονικής Α-

ξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περι-
βάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από τον Περιφε-
ρειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Περι-
φερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
στ) οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, από τον Επόπτη Ποιό-

τητας της Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η θέση
Συµβούλου που καταλαµβάνουν,
ζ) οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµ-

µατος Μειονοτικών Σχολείων, από τον Επόπτη Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης της οικείας βαθµίδας και τον Προϊ-
στάµενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, 
η) οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θε-

µάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυ-
ντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
θ) οι Διευθυντές ή Προϊστάµενοι των σχολικών µονά-

δων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), από τον Σύµ-
βουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη
της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ. και τον Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
ι) οι Διευθυντές των µειονοτικών σχολικών µονάδων

Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, από τον Σύµβουλο Εκπαί-
δευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχο-
λείων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τον Προϊστάµενο
του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης,
ια) οι Διευθυντές των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και

των Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και οι Προϊστάµενοι
των ΠΕΙ.Σ. από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης της οικείας

βαθµίδας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
που µετέχουν στη συγκρότηση των Περιφερειακών Επι-
τροπών Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4692/2020 (Α΄ 111),
ιβ) οι υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων και Ε.Κ.,

καθώς και οι υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ., από τον Διευθυντή
της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ. και τον Σύµβουλο Εκ-
παίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολι-
κής µονάδας ή του Ε.Κ., 
ιγ) οι υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων της µειο-

νοτικής εκπαίδευσης, από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης
που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας
και τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης και 
ιδ) οι υποδιευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Διευ-

θυντή της σχολικής µονάδας και τον Σύµβουλο Εκπαί-
δευσης, οι οποίοι µετέχουν στη συγκρότηση του Επιστη-
µονικού Εποπτικού Συµβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4692/2020.

Άρθρο 59
Περιοδικότητα αξιολόγησης 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται ανά δύο
(2) σχολικά έτη, µε τη σειρά που αναγράφονται οι αξιο-
λογούµενοι στο άρθρο 58. Τα στελέχη των περ.: α) στ΄
και ζ΄, β) θ΄ έως ια΄ και γ) ιβ΄ έως ιδ΄ του άρθρου 58 α-
ξιολογούνται παράλληλα, ξεχωριστά για κάθε περίπτω-
ση του παρόντος.

Άρθρο 60
Κριτήρια και βαθµολογία της αξιολόγησης

1. Ως κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαί-
δευσης ορίζονται:
α) η γνώση του εκπαιδευτικού συστήµατος και του α-

ντικειµένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης,
β) η άσκηση διοικητικού -  οργανωτικού και εκπαιδευτι-

κού έργου και
γ) η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.
2. Τα κριτήρια των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 αποτιµώ-

νται µε εκατό (100) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποί-
ες προσµετρώνται ως εξής:
α) το κριτήριο της περ. α΄ αποτιµάται µε τριάντα (30)

µονάδες,
β) το κριτήριο της περ. β΄ αποτιµάται µε πενήντα (50)

µονάδες και
γ) το κριτήριο της περ. γ΄ αποτιµάται µε είκοσι (20) µο-

νάδες. 
Κάθε επιµέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται

από τους αξιολογητές µε έναν ακέραιο βαθµό που, κατά
την αντικειµενική τους κρίση, αρµόζει στο αντίστοιχο
κριτήριο για τον αξιολογούµενο. 

3. Κάθε κριτήριο αναλύεται σε επιµέρους υποκριτήρια,
ανάλογα µε τη θέση του αξιολογούµενου στελέχους εκ-
παίδευσης και ειδικότερα:
α) Ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαί-

δευσης, τους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταµένους των Κέ-
ντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευ-
σης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των
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Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τον
Προϊστάµενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης:
αα) Το κριτήριο «γνώση του εκπαιδευτικού συστήµα-

τος και του αντικειµένου της θέσης στελέχους της εκ-
παίδευσης» αναλύεται σε επιµέρους υποκριτήρια ως ε-
ξής:

i) Γνώση σχετικά µε τις λειτουργίες, τα όργανα και τις
διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήµατος, την εκπαι-
δευτική νοµοθεσία, τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές της
εκπαίδευσης, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και του αν-
θρώπινου δυναµικού και ζητήµατα αξιολόγησης προσω-
πικού και εκπαιδευτικού έργου: δεκαπέντε (15) µονάδες.

ii) Γνώση σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων και
των αρµοδιοτήτων που αντιστοιχούν στη συγκεκριµένη
θέση στελέχους της εκπαίδευσης: δεκαπέντε (15) µονά-
δες.
αβ) Το κριτήριο «άσκησης διοικητικού - οργανωτικού

και εκπαιδευτικού έργου» αναλύεται σε επιµέρους υπο-
κριτήρια ως εξής:

i) Διοίκηση, καθοδήγηση και συντονισµός της λειτουρ-
γίας των τµηµάτων, υπηρεσιών και του προσωπικού για
την αποτελεσµατική υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολι-
τικής: δέκα (10) µονάδες.
Αξιολογούνται, ιδίως, ο στρατηγικός σχεδιασµός, ο

προγραµµατισµός, ο συντονισµός, η εποπτεία, η καθοδή-
γηση και η ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά µε
το διαλαµβανόµενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του α-
τοµικού και συλλογικού φόρτου εργασίας του προσωπι-
κού, η εισαγωγή και η χρήση καινοτόµων µεθόδων και
τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τοµέα.

ii) Ετοιµότητα - αποτελεσµατικότητα στη λήψη αποφά-
σεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της
λειτουργίας της εκπαιδευτικής δοµής και της παρεχόµε-
νης εκπαίδευσης: δέκα (10) µονάδες.
Αξιολογούνται, ιδίως, η εύρυθµη λειτουργία της εκπαι-

δευτικής δοµής µε καλή συνεργασία των τµηµάτων της,
η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον
τοµέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θε-
σµοθετηµένων καινοτοµιών και δράσεων διοικητικής και
παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδια-
γραµµάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

iii) Συνεργασία και επικοινωνία µε τις υπηρεσίες και το
προσωπικό της εκπαίδευσης µε σκοπό την ενιαία κατεύ-
θυνση και την άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων
που προκύπτουν: δέκα (10) µονάδες.
Αξιολογούνται, ιδίως, η πρόβλεψη και η πρόληψη ε-

ντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευ-
τικά ζητήµατα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών
ζητηµάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συ-
γκρούσεων στον διοικητικό και παιδαγωγικό τοµέα, µε
διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.

iv) Έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού: δέκα
(10) µονάδες.
Αξιολογείται, ιδίως, η ενηµέρωση των αξιολογουµέ-

νων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης
και ο προγραµµατισµός της αξιολόγησης.

v) Υποστήριξη του έργου των σχολικών µονάδων και
της επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: δέ-
κα (10) µονάδες. 
αγ) Το κριτήριο «υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκει-

ας» αναλύεται σε επιµέρους υποκριτήρια ως εξής:
i) Συνέπεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που

προκύπτουν από την κάλυψη θέσης στελέχους: δέκα
(10) µονάδες. 
Αξιολογούνται, ιδίως, η συστηµατική εκπλήρωση των

καθηκόντων που συνάπτονται µε τη θέση στελέχους, ο
τρόπος λειτουργίας της δοµής, η επικοινωνία και η ενη-
µέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
της εκπαιδευτικής δοµής.

ii) Σεβασµός και τήρηση των αρχών της επαγγελµατι-
κής δεοντολογίας, επίδειξη συµπεριφοράς που αρµόζει
στην αποστολή του στελέχους: δέκα (10) µονάδες. 
Αξιολογούνται, ιδίως, η καλή συνεργασία µε τους

προϊσταµένους και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η καλή συνεργασία µε
τους υφισταµένους και η συνεισφορά στη δηµιουργία
θετικού εργασιακού κλίµατος στη δοµή ευθύνης. 
β) Ως προς τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας

της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης, και τους Συµβούλους Εκπαίδευσης εφαρµόζεται
η περ. α) µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
βα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα΄ αξιολογεί-

ται η επικαιροποιηµένη γνώση σχετικά µε την παιδαγω-
γική επιστήµη. 
Αξιολογούνται, ιδίως, η επιστηµονική κατάρτιση του

στελέχους όπως προκύπτει ιδίως, από σπουδές και επι-
µορφώσεις, η ερευνητική του εµπειρία, όπως προκύπτει
ιδίως, από την εκπόνηση ή τεκµηριωµένη συµµετοχή σε
ερευνητικές δράσεις, το συγγραφικό έργο, όπως προκύ-
πτει ιδίως, από επιστηµονική εργογραφία, η ακαδηµαϊκή
και επιµορφωτική εµπειρία, όπως προκύπτει ιδίως, από
το διδακτικό έργο σε δοµές µεταδευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης και ανώτατης εκπαίδευσης και η συµµετοχή σε
άλλες δράσεις ή προγράµµατα.
ββ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ΄ αξιολογού-

νται ο συντονισµός, καθοδήγηση και υποστήριξη του έρ-
γου των σχολικών µονάδων µε σκοπό την αποτελεσµατι-
κή λειτουργία τους και την άµεση αντιµετώπιση των προ-
βληµάτων που προκύπτουν.
βγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ΄ αξιολογεί-

ται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών µέσω της οργάνω-
σης και υλοποίησης επιµορφωτικών προγραµµάτων και
εκπαιδευτικών δράσεων, σύµφωνα µε τις αρχές της επι-
µόρφωσης ενηλίκων.
βδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ΄ αξιολο-

γούνται η συνεργασία και επικοινωνία µε τις υπηρεσίες
και το προσωπικό της εκπαίδευσης.
γ) Ως προς τους Διευθυντές, Προϊσταµένους και υπο-

διευθυντές σχολικών µονάδων και τους Διευθυντές, υ-
ποδιευθυντές και υπεύθυνους τοµέων των Εργαστηρια-
κών Κέντρων (Ε.Κ.) εφαρµόζεται η περ. α΄ µε τις εξής
διαφοροποιήσεις:
γα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα΄ αξιολογεί-

ται η γνώση των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και διαδικα-
σιών που συνδέονται µε τη διοίκηση και τη λειτουργία
της σχολικής µονάδας.
γβ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ΄ αξιολογού-

νται η διοίκηση, καθοδήγηση και ο συντονισµός του προ-
σωπικού της σχολικής µονάδας µε σκοπό την αποτελε-
σµατική λειτουργία της.
γγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ΄ αξιολογεί-

ται η συνεργασία µε τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό
προσωπικό, τους µαθητές και τους γονείς ή κηδεµόνες.
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γδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ΄ αξιολογεί-
ται η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και της ε-
παγγελµατικής ανάπτυξης και βελτίωσής τους.

4. Ανάλογα µε τη συνολική βαθµολογία που συγκε-
ντρώνουν τα στελέχη εκπαίδευσης, ως άθροισµα των ε-
πιµέρους βαθµολογιών, στα κριτήρια της παρ. 3, η κλίµα-
κα των βαθµών αξιολόγησης ορίζεται από 0 έως 100 και
διαµορφώνεται ως εξής: 

90-100: άριστα στελέχη,
75-89: πολύ καλά στελέχη,
60-74: ικανοποιητικά στελέχη,
50-59: µέτρια στελέχη,
25-49: ανεπαρκή στελέχη,
0-24: ακατάλληλα στελέχη. 
Με συνολική βαθµολογία από 90 έως 100 βαθµολο-

γούνται τα στελέχη που έχουν σηµειώσει κατά την αξιο-
λογική περίοδο όλως εξαιρετική επίδοση. Για τη βαθµο-
λογία µε βαθµό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση
από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθµολο-
γίας αυτής, µε αναφορά στις ιδιάζουσες επιδόσεις που
δικαιολογούν την άριστη βαθµολογία σε καθένα από τα
αξιολογούµενα κριτήρια και µε καταγραφή των πραγµα-
τικών δεδοµένων που τη στοιχειοθετούν.
Με συνολική βαθµολογία 75 έως 89 βαθµολογούνται

από τους αξιολογητές τα στελέχη, τα οποία µπορούν να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας
τους και να αντιµετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτηµα. 
Με συνολική βαθµολογία 60 έως 74 βαθµολογούνται

τα στελέχη, τα οποία, ως επί το πλείστον, ανταποκρίνο-
νται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, των οποίων ω-
στόσο η απόδοση δύναται να βελτιωθεί. 
Με συνολική βαθµολογία 50 έως 59 βαθµολογούνται

τα στελέχη, τα οποία ανταποκρίνονται µερικώς και µόνο
στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και των οποίων η α-
πόδοση χρήζει βελτίωσης.
Με συνολική βαθµολογία 25 έως 49 βαθµολογούνται

τα στελέχη, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της υπηρεσίας τους και πρέπει να αντικατασταθούν. 
Με συνολική βαθµολογία 0 έως 24 βαθµολογούνται τα

πλέον ακατάλληλα για τη θέση στελέχη, τα οποία πρέ-
πει, επίσης, να αντικατασταθούν. 
Βαθµολογία µικρότερη των 50 βαθµών επιβάλλεται να

αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγµατικά πε-
ριστατικά και αντικειµενικά στοιχεία.

5. Ο τελικός βαθµός της αξιολόγησης προκύπτει από
τον µέσο όρο των βαθµολογιών των αξιολογητών στα ε-
πιµέρους κριτήρια. 

6. Αν ο µέσος όρος των βαθµολογιών των αξιολογη-
τών είναι µικρότερος του πενήντα (50), και εφόσον δεν
κριθεί διαφορετικά κατά τη διαδικασία των ενστάσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 62: α) λήγει η θητεία και διενερ-
γείται διαδικασία αντικατάστασης του στελέχους εκπαί-
δευσης, αν η αξιολόγηση λαµβάνει χώρα κατά την πρώ-
τη αξιολογική περίοδο της θητείας, και β) το στέλεχος
δεν µπορεί να συµµετάσχει στις διαδικασίες επιλογής
στελεχών της εκπαίδευσης για την κατάληψη όµοιας ή
ανώτερης θέσης στελέχους για τα τέσσερα (4) έτη, που
έπονται της αξιολόγησης. Η λήξη της θητείας, σύµφωνα
µε την περ. α΄, διαπιστώνεται µε απόφαση του αρµόδιου
για την τοποθέτηση οργάνου, σύµφωνα µε το άρθρο 41
και η θέση που κενώνεται πληρούται, σύµφωνα µε το ί-
διο άρθρο. Για την εφαρµογή της περ. β΄ η ιεράρχηση
των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί
τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 58.  Οι θέσεις των

περ.: i) στ΄ και ζ΄, ii) θ΄ έως ια΄ και iii) ιβ΄ έως ιδ΄ του άρ-
θρου 58 θεωρούνται όµοιες, ξεχωριστά για κάθε περί-
πτωση.

Άρθρο 61
Διαδικασίες αξιολόγησης

1. Πριν από τη λήξη της αξιολογικής περιόδου τα στε-
λέχη της εκπαίδευσης καταχωρίζουν στον ηλεκτρονικό
φάκελό τους: α) σύντοµη έκθεση αυτοαξιολόγησης του
έργου τους και β) τεκµήρια που σχετίζονται µε τα κριτή-
ρια αξιολόγησης του έργου τους, σύµφωνα µε τις παρ. 1
έως 3 του άρθρου 60. Κατά την αξιολόγηση των στελε-
χών της εκπαίδευσης λαµβάνονται υπόψη, πέρα από την
έκθεση αυτοαξιολόγησης, τα τεκµήρια των κριτηρίων α-
ξιολόγησης και οι εκθέσεις προγραµµατισµού και αποτί-
µησης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 57. 
Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στηρί-

ζεται: α) στη µελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου του α-
ξιολογούµενου, σύµφωνα µε το άρθρο 72, β) στην αποτί-
µηση του έργου του αξιολογούµενου από τους άµεσα υ-
φιστάµενούς του, σύµφωνα µε την παρ. 6, και γ) σε µία
(1) προγραµµατισµένη συνάντηση για ηµιδοµηµένη συ-
νέντευξη µε καθέναν από τους δύο (2) αξιολογητές, δια
ζώσης ή εξ αποστάσεως, σύµφωνα µε την παρ. 7.

2. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέ-
σεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρµοδιότητάς
του, εφόσον άσκησε καθήκοντα στην οικεία θέση επί πέ-
ντε (5) τουλάχιστον µήνες κατά το τελευταίο έτος της ε-
κάστοτε αξιολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το εάν
είχε προηγηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή
στη θέση αυτήν ή ορισµού του ως αναπληρωτή, έστω και
αν, κατά τον χρόνο σύνταξης των εκθέσεων, υπηρετεί σε
άλλη υπηρεσία. Αν ο αξιολογητής δεν έχει συµπληρώσει
το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, αρµόδιος για την αξιολό-
γηση είναι ο προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον
άσκησε καθήκοντα στη θέση αυτή επί πέντε (5) τουλάχι-
στον µήνες κατά τη διάρκεια της εκάστοτε αξιολογικής
περιόδου. 

3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συµπληρώνονται από τους
αρµόδιους αξιολογητές µία (1) φορά κατά τη διάρκεια
της αξιολογικής περιόδου και ειδικότερα έξι (6) µήνες
πριν από τη λήξη της. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου
ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιό-
τητά τους αυτήν πριν από το τέλος της αξιολογικής πε-
ριόδου λόγω τοποθέτησης, µετάθεσης, µετακίνησης, α-
πόσπασης, µετάταξης ή διορισµού σε άλλη υπηρεσία. Αν
ο αξιολογητής έχει ασκήσει καθήκοντα στην οικεία θέση
για πέντε (5) τουλάχιστον µήνες, αλλά η υπαλληλική
σχέση του έχει λυθεί λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης α-
πόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συ-
µπληρώνονται από αυτόν και υποβάλλονται, πριν από
την αποχώρησή του, µε µέριµνα του τµήµατος προσωπι-
κού της οικείας, σύµφωνα µε τις περ. β΄, γ΄, ε΄ και ια΄
του άρθρου 58, Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή της οικείας,
σύµφωνα µε τις περ. δ΄, στ΄ έως ι΄ και ιβ΄ έως ιδ΄ του ί-
διου άρθρου, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Κατ’  εξαίρεση,
όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων ή ο Γενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας, Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, µπορεί
να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών υπηρεσίας και σε
περίπτωση που οι ανωτέρω αποχωρήσουν από τη θέση
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τους µπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης µέ-
χρι και εξήντα (60) ηµέρες µετά την αποχώρησή τους. Σε
περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας του αξιολογητή, τις
εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόµιµος αναπληρω-
τής του, εφόσον αυτός ασκούσε καθήκοντα αναπληρωτή
για πέντε (5) τουλάχιστον µήνες κατά το τελευταίο έτος
της αξιολογικής περιόδου. Σε καµία περίπτωση δεν συ-
ντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για άσκηση υπηρεσίας
µικρότερη των πέντε (5) µηνών ανά αξιολογική περίοδο.

4. Αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγη-
σης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της
παρ. 3. Στην περίπτωση των Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης, αρµόδια υπηρεσία για την τήρηση των δια-
δικασιών αξιολόγησης είναι το Τµήµα Στελεχών Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. Αν διαπιστωθεί, πριν από την
υποβολή ένστασης του άρθρου 62, οποιαδήποτε παρά-
λειψη ή πληµµελής ή µη ορθή συµπλήρωση της έκθεσης
αξιολόγησης, ο αξιολογητής καλείται από την αρµόδια
υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης
να προβεί σε σχετική συµπλήρωση ή διόρθωση. 

5. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την
αρµόδια υπηρεσία στο στέλεχος που αφορά µε απόδει-
ξη. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται µε κάθε πρόσφορο
τρόπο.

6. Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης
λαµβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του έργου τους και από
το µόνιµο προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ε-
φόσον πρόκειται για τουλάχιστον τρία (3) πρόσωπα.
Αποτιµάται ανώνυµα, σε ετήσια βάση, από τους υφι-

στάµενους του αξιολογούµενου η ποιότητα της συνερ-
γασίας µε τον Προϊστάµενο και εκτιµώνται ο βαθµός και
η ποιότητα της επίδρασης του έργου του αξιολογούµε-
νου στο δικό τους έργο. Οι υφιστάµενοι αναφέρονται εν-
δεικτικά στην ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης από
το αξιολογούµενο στέλεχος του ανθρώπινου δυναµικού,
στην ικανότητα αποτελεσµατικής καθοδήγησης του προ-
σωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα, στις
υπηρεσιακές σχέσεις και στη συµπεριφορά του. Η ικανό-
τητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβληµάτων, η
ανάληψη ευθύνης, η παιδαγωγική και διοικητική επάρ-
κεια και η ικανότητα στην εισαγωγή νέων µεθόδων και
νέων τεχνολογιών αποτελούν οµοίως στοιχεία στα ο-
ποία δύναται να αναφέρεται το προσωπικό του πρώτου
εδαφίου. 
Κατά την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης

από το προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ακο-
λουθείται η εξής διαδικασία:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολο-

γούνται από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας
Εκπαίδευσης και τους λοιπούς άµεσα υφισταµένους
τους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τους Προϊσταµένους
των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβου-
λευτικής και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.) και Κέντρων
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.), καθώς και τους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης, τους Προϊσταµένους των Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ. και

Κ.Ε.ΠΕ.Α.. και τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων Εκ-
παιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης, τους Συµβούλους Εκπαίδευσης,
τους Διευθυντές ή Προϊσταµένους των σχολικών µονά-
δων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) που υπάγονται
στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τους
άµεσα υφισταµένους τους Προϊσταµένους οργανικών
µονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης.
δ) Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης αξιολογού-

νται από τους Συµβούλους Εκπαίδευσης, τους Υπεύθυ-
νους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας,
Πολιτιστικών Θεµάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχο-
λικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.), Ερ-
γαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.),
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής
και Σχολικού Αθλητισµού. 
ε) Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους

Διευθυντές και τους Προϊσταµένους των σχολικών µο-
νάδων, των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και
τους εκπαιδευτικούς και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού (Ε.Β.Π.), των οποίων έχουν την παιδαγωγική και
επιστηµονική ευθύνη. 
στ) Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµ-

µατος Μειονοτικών Σχολείων αξιολογούνται από τους
Διευθυντές και τους υποδιευθυντές των σχολικών µονά-
δων, που υπόκεινται στην αξιολογική διαδικασία του πα-
ρόντος νόµου και των οποίων έχουν την παιδαγωγική
ευθύνη και τους εκπαιδευτικούς και τα µέλη του Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π., των οποίων έχουν την παιδαγωγική και επι-
στηµονική ευθύνη.
ζ) Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαί-

δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Α-
νατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάµενοι
των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσε-
ων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους άµεσα υφιστα-
µένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλή-
λους.
η) Οι Προϊστάµενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούνται α-

πό τα µέλη της Ολοµέλειας και το διοικητικό προσωπικό
των κέντρων αυτών.
θ) Οι Προϊστάµενοι των Κ.Ε.ΠΕ.Α. αξιολογούνται από

τα µέλη των Παιδαγωγικών Οµάδων (Π.Ο.) των κέντρων
αυτών. 
ι) Οι Διευθυντές ή Προϊστάµενοι και οι υποδιευθυντές

σχολικών µονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι το-
µέων Ε.Κ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και
τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οικείων σχολικών µο-
νάδων ή Ε.Κ. ή των τοµέων Ε.Κ.

7. Για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης
διενεργείται ηµιδοµηµένη συνέντευξη µεταξύ του αξιο-
λογούµενου και καθενός εκ των αξιολογητών του. Ειδι-
κότερα, αντικείµενο της ηµιδοµηµένης συνέντευξης εί-
ναι: α) η έκθεση αυτοαξιολόγησης, που συντάσσεται κα-
τά τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο, οι εκθέσεις προ-
γραµµατισµού και αποτίµησης και τα τεκµήρια που ο α-
ξιολογούµενος έχει καταχωρίσει στον ηλεκτρονικό του
φάκελο, β) η αποτίµηση του έργου του αξιολογούµενου
από τους άµεσα υφιστάµενούς του και γ) τα τεκµήρια
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που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής σχετικά µε τα κρι-
τήρια αξιολόγησης του αξιολογούµενου στελέχους εκ-
παίδευσης. 

8. Στο τέλος της ηµιδοµηµένης συνέντευξης µεταξύ
του κάθε αξιολογητή και του αξιολογούµενου, ο αξιολο-
γητής και ο αξιολογούµενος εντοπίζουν από κοινού τα
θετικά σηµεία της απόδοσής του και συζητούν τους τρό-
πους ενίσχυσης και περαιτέρω βελτίωσής τους, καθώς
και γενικότερα τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης
και ανάπτυξης των ικανοτήτων του αξιολογουµένου
προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και της λειτουργίας και
απόδοσης της δοµής, στην οποία υπηρετεί. Η ηµεροµη-
νία της συνέντευξης σηµειώνεται σε ειδικό χώρο του ε-
ντύπου αξιολόγησης, µε επισηµείωση αν ο αξιολογούµε-
νος έχει ζητήσει προθεσµία για να υποβάλει τις απόψεις
- αντιρρήσεις του, σύµφωνα µε την παρ. 10.

9. Σε περίπτωση αξιολόγησης του στελέχους µε µέσο
όρο βαθµολογίας της έκθεσης µικρότερο του εξήντα
(60), συµπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή
τα µέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογού-
µενος.

10. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει στον
αξιολογητή απόψεις -  αντιρρήσεις µέσα σε δύο (2) ηµέ-
ρες από την ολοκλήρωση της συνέντευξης. Οι απόψεις  -
αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της έκθε-
σης αξιολόγησης και λαµβάνονται υπόψη από τον αξιο-
λογητή.

11. Αν προτείνονται µέτρα βελτίωσης, αυτά λαµβάνο-
νται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή σε επόµε-
νη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ως στελέχους της εκ-
παίδευσης. Ο αξιολογητής οφείλει να σηµειώσει στην
έκθεση αξιολόγησης τα µέτρα που έλαβαν ο ίδιος και η
υπηρεσία, προκειµένου να βοηθήσουν τον αξιολογούµε-
νο να βελτιώσει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της
θητείας του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση λή-
ψης µέτρων, η παράλειψη αυτή λαµβάνεται υποχρεωτικά
υπόψη ως δυσµενές στοιχείο, κατά την αξιολόγηση του
αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.

12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη µορφή και το
περιεχόµενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης, καθώς και κά-
θε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της διαδικασίας αξιο-
λόγησης.

Άρθρο 62
Ενστάσεις

1. Ο αξιολογούµενος έχει το δικαίωµα να ασκήσει έν-
σταση ενώπιον του αρµόδιου, σύµφωνα µε το άρθρο 63,
οργάνου, αν ο µέσος όρος βαθµολογίας της έκθεσης α-
ξιολόγησης είναι µικρότερος του ενενήντα (90).

2. Η ένσταση περιλαµβάνει αναλυτικά τα συγκεκριµέ-
να στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία ο
αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρισµούς της έν-
στασής του.

3. Οι ενστάσεις ασκούνται εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας δώδεκα (12) ηµερών από την εποµένη της γνω-
στοποίησης, µε απόδειξη της αξιολογικής έκθεσης στον
αξιολογούµενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµό-
δια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγη-
σης, η οποία τις διαβιβάζει στο αρµόδιο όργανο, σύµφω-
να µε το άρθρο 63. Οι ενστάσεις ασκούνται µέσω ψηφια-
κής εφαρµογής, που τηρείται για τον σκοπό αυτόν από

τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

4. Το αρµόδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 63, όργανο εξε-
τάζει το παραδεκτό και το βάσιµο της ένστασης και µπο-
ρεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση
αξιολόγησης µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαι-
ούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευ-
κρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον
αξιολογούµενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρί-
βωση των προβαλλόµενων ισχυρισµών, αποφαίνεται δε
για τις ενστάσεις µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµε-
ρών από την περιέλευσή τους σε αυτό. Αν αρµόδιες για
τη εξέταση των ενστάσεων είναι η Διοικούσα Επιτροπή
Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και οι
Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραµατικών
Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), οι αποφάσεις του δεύτερου εδα-
φίου εκδίδονται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµε-
ρών από την περιέλευση των ενστάσεων στα ανωτέρω
συλλογικά όργανα.

Άρθρο 63
Όργανα εξέτασης των ενστάσεων

1. Οι ενστάσεις των στελεχών της εκπαίδευσης των
περ. α΄ έως ζ΄ του άρθρου 58 εξετάζονται από το Συµ-
βούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Αν το Συµβούλιο της Αρχής κληθεί να ε-
ξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί α-
πό µέλος της, το συγκεκριµένο µέλος κωλύεται να συµ-
µετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέµατος.

2. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Περιφερεια-
κή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρµόδια
για την εξέταση των ενστάσεων των Προϊσταµένων των
Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των δι-
ευθυντών ή Προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών
µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και
των υπευθύνων τοµέων Ε.Κ..

3. Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης
συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων και αποτελούνται από τα εξής µέλη:
α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποί-

ος αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως
Πρόεδρο,
β) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπλη-
ρωτή του,
γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-

µιας Εκπαίδευσης, ανάλογα µε τη βαθµίδα από την ο-
ποία προέρχεται ο ενιστάµενος, ο οποίος ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του, ύστερα από κλήρωση µεταξύ των Δι-
ευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν η
Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να ε-
ξετάσει ενστάσεις στελεχών της µειονοτικής Πρωτο-
βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ως µέλος της
περ. γ΄ ορίζεται ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονο-
τικής Εκπαίδευσης, που τον αναπληρώνει ο κατά νόµον
αναπληρωτής του.
Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κλη-
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θεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολο-
γηθεί από µέλος της επιτροπής, το συγκεκριµένο µέλος
κωλύεται να συµµετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέ-
µατος από την επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο ανα-
πληρωτής του.

4. Με την απόφαση συγκρότησης της Περιφερειακής
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του
Τµήµατος Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε τον
αναπληρωτή του, ως γραµµατέας της επιτροπής. 

5. Η θητεία των µελών των Περιφερειακών Ειδικών Ε-
πιτροπών Αξιολόγησης είναι τετραετής. Τα στελέχη της
εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του µέλους των ε-
πιτροπών για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέ-
χους εκπαίδευσης, µε την οποία έχουν οριστεί ως µέλη
αυτών.

6. Αρµόδια για την εξέταση των ενστάσεων των Διευ-
θυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραµα-
τικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και των Προϊσταµένων των
ΠΕΙ.Σ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειρα-
µατικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Αρµόδια για την εξέταση
των ενστάσεων των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.
είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατι-
κών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Στην οικεία συνεδρίαση δεν
συµµετέχει το µέλος της Δ.Ε.Π.Π.Π.Σ., που είναι ταυτό-
χρονα µέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. και το µέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ.,
που είναι ταυτόχρονα µέλος του Ε.Π.Ε.Σ. αντίστοιχα. 

Άρθρο 64
Ειδικές ρυθµίσεις για τα στελέχη των Πρότυπων και

Πειραµατικών Σχολείων

1. Οι Διευθυντές των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και
των Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), οι οποίοι υπηρε-
τούν µε θητεία και ως εκπαιδευτικοί στα ίδια Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ., καθώς και οι Προϊστάµενοι και υποδιευθυντές
των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. αξιολογούνται: α) ως εκπαιδευτικοί
των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την παρ. 2 του άρθρου
66 του παρόντος και β) ως στελέχη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
κατά τις αξιολογικές περιόδους της θητείας τους ως
στελεχών της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την περ. ια΄)
του άρθρου 58 του παρόντος. 

2. Αν η θητεία του στελέχους, ως εκπαιδευτικού, λήξει
λόγω αρνητικής αξιολόγησης, σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 20 του ν. 4692/2020, τότε λήγει αυτοδικαίως
και η θητεία του ως στελέχους του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Το πρώ-
το εδάφιο εφαρµόζεται ως προς τους υποδιευθυντές και
Προϊσταµένους των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και αν δεν υποβάλλουν
αίτηση ανανέωσης της θητείας τους ως εκπαιδευτικών
των Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου
19 του ν. 4692/2020. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η παρ.
6 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020. Αν το στέλεχος αντι-
κατασταθεί στο τέλος της πρώτης αξιολογικής περιόδου
της θητείας του, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 60,
τότε εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ως εκπαι-
δευτικού του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., εφόσον εξακολουθεί
η θητεία του ως εκπαιδευτικού. 

3. Αν εκπαιδευτικός, ο οποίος υπηρετεί µε θητεία σε ο-
ρισµένο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της
θητείας του σε θέση διευθυντή άλλου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή άλ-
λης σχολικής µονάδας, τότε λήγει αυτοδικαίως η θητεία
του ως εκπαιδευτικού στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. 

Άρθρο 65
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων:
α) δύναται να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και κάθε

ειδικότερο θέµα για τη διαδικασία αξιολόγησης των στε-
λεχών εκπαίδευσης από το προσωπικό που υπάγεται στα
στελέχη αυτά, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 61,
β) δύναται να ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη µορ-

φή και το περιεχόµενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης, κα-
θώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της διαδικα-
σίας αξιολόγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 61.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και γνώµη της Αρχής Δια-
σφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτε-
ροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), δύναται να καθο-
ρίζονται: α) τα επιµέρους υποκριτήρια, στα οποία ανα-
λύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα µε τη θέση
του στελέχους της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο
60, και β) το περιεχόµενο της ηµιδοµηµένης συνέντευ-
ξης, σύµφωνα µε το άρθρο 61, καθώς και γ) κάθε άλλη
λεπτοµέρεια σχετική µε την αξιολόγηση των στελεχών ή
τη διαδικασία διενέργειάς της. Η απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων του πρώτου εδαφίου, ε-
φόσον αφορά σε ειδικά ζητήµατα αξιολόγησης των στε-
λεχών της µειονοτικής Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης ή της διαδικασίας διενέργειάς της, εκ-
δίδεται ύστερα από εισήγηση και του Γενικού Γραµµατέα
Θρησκευµάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Άρθρο 66
Όργανα και αντικείµενο αξιολόγησης 
των εκπαιδευτικών και των µελών 

του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

της δηµόσιας εκπαίδευσης

1. Οι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης αξιολο-
γούνται ως εξής:
α) Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αξιο-

λογούνται από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονι-
κής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική
διδακτική του γνωστικού αντικειµένου και από τον Διευ-
θυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας ως
προς το παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση της τάξης,
καθώς και από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της
σχολικής µονάδας και τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Παι-
δαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια
και επάρκειά τους.
β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης α-

ξιολογούνται από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµο-
νικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδι-
κή διδακτική του γνωστικού αντικειµένου και από τον Δι-
ευθυντή της σχολικής µονάδας, ως προς το παιδαγωγικό
κλίµα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Δι-
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ευθυντή της σχολικής µονάδας και τον Σύµβουλο Εκπαί-
δευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή
συνέπεια και επάρκειά τους. 
γ) Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών µονάδων ειδικής α-

γωγής και εκπαίδευσης, Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, καθώς και των τµηµάτων ένταξης και
παράλληλης στήριξης της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρ-
τήτως βαθµίδας, αξιολογούνται από τον Σύµβουλο Εκ-
παίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως
προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντι-
κειµένου και από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας,
ως προς το παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση της τά-
ξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας
και τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαί-
δευσης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά
τους. 
δ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση στα

Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφο-
ρία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), αξιολογούνται από τον Περιφερειακό Ε-
πόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότη-
τα του υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού
έργου τους και από τον Προϊστάµενο του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ως
προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.
ε) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις

Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ως: εα)
Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγεί-
ας, Πολιτιστικών Θεµάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων,
Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Φυσικής
Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού, εβ) Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών και εγ) Ε.Κ.Φ.Ε., αξιολογούνται από
τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως προς την
ποιότητα του υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγω-
γικού έργου τους και από τον Προϊστάµενο του Τµήµα-
τος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
µιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά
στους εκπαιδευτικούς της υποπερ. εα΄ ή τον Προϊστάµε-
νο του Τµήµατος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς της υπο-
περ. εβ΄ ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, όσον αφορά
στους εκπαιδευτικούς της υποπερ. εγ΄, ως προς την υ-
πηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.
στ) Τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.) των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και εκ-
παίδευσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, καθώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε
σχολικές µονάδες της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτή-
τως βαθµίδας, αξιολογούνται από τον Σύµβουλο Εκπαί-
δευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του
Ε.Ε.Π., ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού και
παιδαγωγικού έργου τους και από τον Διευθυντή της
σχολικής µονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίµα και τη
διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της
σχολικής µονάδας και τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και
Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευ-
θύνη της, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και την ε-
πάρκειά τους.
ζ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Κέντρα Διεπι-

στηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήρι-
ξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), αξιολογούνται από τον Σύµβουλο Ει-
δικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την
ποιότητα του αξιολογικού, συµβουλευτικού, υποστηρι-
κτικού - παιδαγωγικού έργου τους και από τον Προϊστά-

µενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια
και επάρκειά τους.
η) Τα µέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

και στις Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
(Ε.Δ.Υ.), αξιολογούνται από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης
Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π., ως
προς την ποιότητα του αξιολογικού, συµβουλευτικού, υ-
ποστηρικτικού - παιδαγωγικού έργου τους και από τον
Προϊστάµενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως προς την υπηρεσιακή
συνέπεια και επάρκειά τους. 
θ) Τα µέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

(Ε.Β.Π.) που υπηρετούν σε σχολικές µονάδες ειδικής α-
γωγής και εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, καθώς και τα µέλη του Ε.Β.Π. που υ-
πηρετούν σε σχολικές µονάδες της γενικής εκπαίδευ-
σης, ανεξαρτήτως βαθµίδας, αξιολογούνται από τον
Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης,
ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού έργου τους
και από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας στην οποία
υπηρετούν, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρ-
κειά τους. 

2. Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάµενοι σχολικών µονά-
δων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), οι υποδιευθυ-
ντές τους και οι Υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. αξιολογούνται
και ως εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, από έναν Σύµβουλο Εκ-
παίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως
προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντι-
κειµένου και από έναν Σύµβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγω-
γικής Ευθύνης, ως προς το παιδαγωγικό κλίµα και τη δια-
χείριση της τάξης. Οι ως άνω αξιολογητές Σύµβουλοι
Εκπαίδευσης ορίζονται µε απόφαση του Επόπτη Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθ-
µιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µεταξύ των υπη-
ρετούντων στη Διεύθυνση αυτήν Συµβούλων Επιστηµο-
νικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης και πρέπει να µην είναι οι
Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Επιστηµονικής ή Παιδαγωγικής
Ευθύνης, σε συνεργασία µε τους οποίους, ο Διευθυντής
ή ο Προϊστάµενος ασκεί το αξιολογικό έργο στους εκ-
παιδευτικούς της δοµής, την οποία διευθύνει ή της οποί-
ας προΐσταται. Εφόσον, δεν είναι δυνατός ο ορισµός α-
ξιολογητών Συµβούλων Εκπαίδευσης σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο, ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης αιτείται τον ορισµό τους από τον Περιφερειακό
Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, µεταξύ των Συµ-
βούλων Εκπαίδευσης Επιστηµονικής ή Παιδαγωγικής
Ευθύνης πλησιόχωρης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε ό-
σες περιπτώσεις δεν είναι και πάλι δυνατός ο ορισµός α-
ξιολογητών Συµβούλων Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός
Επόπτης ορίζει ως αξιολογητές έναν Επόπτη Ποιότητας
της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης και έναν Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής
Ευθύνης (ειδικότητας) πλησιόχωρης Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης Εκπαίδευσης, µετά από υπόδειξη του Περιφε-
ρειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης αυτής της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

3. Οι εκπαιδευτικοί του ελληνόγλωσσου προγράµµα-
τος των µειονοτικών σχολικών µονάδων και τα µέλη
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που υπηρετούν σε αυτές, αξιολογού-
νται από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευ-
θύνης (ειδικότητας) ή από τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής
και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ως προς
τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειµέ-
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νου και από τον Υποδιευθυντή της σχολικής µονάδας ως
προς το παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση της τάξης,
καθώς και από τον υποδιευθυντή της σχολικής µονάδας
και τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγι-
κή ευθύνη, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρ-
κειά τους. 

4. Οι εκπαιδευτικοί του µειονοτικού προγράµµατος
των µειονοτικών σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον οικείο Σύµβουλο
Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών
Σχολείων, ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του
γνωστικού αντικειµένου και από τον Διευθυντή της σχο-
λικής µονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίµα και τη δια-
χείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της
σχολικής µονάδας και τον οικείο Σύµβουλο Εκπαίδευσης
Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων, ως
προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

5. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των µελών του
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που υπηρετούν σε περισσότερες από
µία σχολικές µονάδες, διενεργείται από τον Διευθυντή
της σχολικής µονάδας και τους οικείους Συµβούλους Εκ-
παίδευσης (παιδαγωγικής ευθύνης, επιστηµονικής ευθύ-
νης/ειδικότητας) της µονάδας, στην οποία διδάσκουν τις
περισσότερες ώρες ή που ορίζεται µε απόφαση του Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης, εάν οι ώρες είναι ισοκατανεµηµέ-
νες.

6. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση σε
σχολεία του εξωτερικού, αξιολογούνται από τον Συντο-
νιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού. Στις περιπτώσεις, όπου
στη σχολική µονάδα προΐσταται Διευθυντής, ασκεί το
έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που προβλέ-
πεται από τις διατάξεις του παρόντος. 

7. Οι δόκιµοι εκπαιδευτικοί και τα µέλη του Ε.Ε.Π. και
Ε.Β.Π. αξιολογούνται, όπως και οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί
και µέλη. 

8. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των πρότυπων και
πειραµατικών σχολείων διενεργείται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται
διαφορετικά από το άρθρο 20 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111). 

Άρθρο 67
Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου 

των εκπαιδευτικών

1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκµηριω-
µένα σε τετράβαθµη περιγραφική κλίµακα, στην οποία το
έργο τους διαβαθµίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό,
σε ικανοποιητικό ή σε µη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2)
πεδία: Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαι-
δευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1) γενική και ειδική
διδακτική του γνωστικού αντικειµένου και Α2) παιδαγω-
γικό κλίµα και διαχείριση της τάξης και Β) υπηρεσιακή
συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού. 

2. Όσον αφορά στο πεδίο Α1, το διδακτικό και παιδα-
γωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής
και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειµένου, αξιο-
λογείται τεκµηριωµένα από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης
Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), µε βάση τα εξής
κριτήρια: 
α) Προετοιµασία διδασκαλίας: αα) αξιολογούνται ο

σχεδιασµός του µαθήµατος, η προετοιµασία εκπαιδευτι-
κού υλικού ή δραστηριοτήτων, η σαφήνεια των διδακτι-
κών στόχων, η επιλογή και η συνεκτικότητα των δραστη-

ριοτήτων, η εφαρµογή πρακτικών διαφοροποιηµένης µά-
θησης και εν γένει σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας σε
εναρµόνιση µε τα προγράµµατα σπουδών, τις συνθήκες
της τάξης, τις γνωστικές και τις άλλες ανάγκες των µα-
θητών, η αξιοποίηση και των ψηφιακών µέσων και η γενι-
κότερη µεθοδολογία της διδασκαλίας και αβ) για τους
εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής,
τµηµάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης, αξιολο-
γούνται επιπλέον η εξειδίκευση των βασικών αξόνων
του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος Εκπαίδευσης
(Ε.Π.Ε.), κατόπιν κατάλληλης διερεύνησης και αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών των µαθητών
µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατάρτι-
ση κατάλληλα προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή ο-
µαδικών προγραµµάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης των
µαθητών, η αποτίµηση και επαναξιολόγηση αυτών, κα-
θώς και η αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών αξιολόγη-
σης των µαθητών.
β) Ετοιµότητα ως προς το γνωστικό αντικείµενο: Αξιο-

λογούνται η επιστηµονική εγκυρότητα της διδασκαλίας,
ο βαθµός επικαιροποίησης της γνώσης και ο επιτυχής
µετασχηµατισµός του γνωστικού αντικειµένου σε σχολι-
κή γνώση.
γ) Διδακτική µεθοδολογία και πρακτικές: Ανάλογα µε

τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, τη βαθµίδα εκ-
παίδευσης και το γνωστικό αντικείµενο, αξιολογούνται η
χρήση συµµετοχικών διδακτικών στρατηγικών και τεχνι-
κών, η διαχείριση του χρόνου, η ενεργητική και ισότιµη
συµµετοχή όλων των µαθητών στη µαθησιακή διαδικα-
σία, η σύνδεση του µαθήµατος µε την προϋπάρχουσα
γνώση των µαθητών, η οργάνωση της εργασίας των µα-
θητών, η κατάλληλη αξιοποίηση εποπτικών µέσων και
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.), η αντιµετώπιση λειτουργικών και οργανωτικών
ζητηµάτων και δυσκολιών, η επικοινωνιακή ικανότητα, η
ενθάρρυνση για οµαδοσυνεργατικές δράσεις, ο ρυθµός
του µαθήµατος, η ακρίβεια και σαφήνεια των οδηγιών. Ε-
πιπλέον, αξιολογούνται η χρήση διαφοροποιηµένων δι-
δακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η ανάπτυξη συνερ-
γατικών και διεπιστηµονικών πρακτικών για τον σχεδια-
σµό του περιεχοµένου των διδακτικών δραστηριοτήτων,
ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις µαθησιακές
δυνατότητες και την ηλικία των µαθητών, η αξιοποίηση
εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης και η ανατροφοδό-
τηση των µαθητών.
δ) Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση της τάξης: Αξιο-

λογούνται η συµβολή του εκπαιδευτικού στη δηµιουργία
κλίµατος µάθησης µέσα στην τάξη, στην προώθηση
πνεύµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβα-
σµού µεταξύ του ιδίου και των µαθητών, στην πρόληψη
προβληµάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και
στη διαχείριση συγκρούσεων, η επίδρασή του στη στάση
των µαθητών απέναντι στη µάθηση, οι ευκαιρίες για ε-
ποικοδοµητικό διάλογο, η ενεργητική συµµετοχή των
µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία, η αποδοχή της δια-
φορετικότητας, η σχέση των µαθητών µε τον εκπαιδευτι-
κό, τους συµµαθητές τους και τα λοιπά µέλη της σχολι-
κής κοινότητας.
ε) Αναστοχασµός της διδασκαλίας - Αυτοαξιολόγηση

του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχα-
σµού του εκπαιδευτικού ως προς τη διδασκαλία και το
παιδαγωγικό έργο του, κριτικής επανεξέτασης των πρα-
κτικών του, εντοπισµού των προβληµατικών σηµείων της
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διδασκαλίας του και εξεύρεσης λύσεων για την αντιµε-
τώπισή τους.

3. Όσον αφορά στο πεδίο Α2, το παιδαγωγικό κλίµα
και η διαχείριση της τάξης αξιολογούνται τεκµηριωµένα
από τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολικής µονά-
δας, µε βάση τα εξής κριτήρια: 
α) Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση της τάξης: Αξιο-

λογείται η συµβολή του εκπαιδευτικού στη δηµιουργία
κλίµατος µάθησης µέσα στην τάξη, στην προώθηση
πνεύµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβα-
σµού µεταξύ του ιδίου και των µαθητών στην εµπλοκή
τους στη µαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη προβλη-
µάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη δια-
χείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή της διαφορετι-
κότητας.
β) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτι-

κού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασµού του εκπαι-
δευτικού, ως προς τη διαχείριση του παιδαγωγικού κλί-
µατος της τάξης, την κριτική επανεξέταση των πρακτι-
κών του, τον εντοπισµό των προβληµατικών σηµείων
στη διαχείριση του κλίµατος και την υιοθέτηση σύγχρο-
νων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την αντιµετώπισή
τους.

4. Το έργο των Διευθυντών ή των Προϊσταµένων σχο-
λικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των
υποδιευθυντών τους και των Υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. α-
ξιολογείται τεκµηριωµένα σε τετράβαθµη περιγραφική
κλίµακα, στην οποία το έργο τους διαβαθµίζεται από ε-
ξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε µη ικανο-
ποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α1) γενική και ειδική δι-
δακτική του γνωστικού αντικειµένου και Α2) παιδαγωγι-
κό κλίµα και τη διαχείριση της τάξης. Κατά τα λοιπά ι-
σχύουν αναλόγως όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3. 

5. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια
και η επάρκεια του εκπαιδευτικού αξιολογούνται τεκµη-
ριωµένα από τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολι-
κής µονάδας και τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγι-
κής Ευθύνης, µε βάση τα εξής κριτήρια: 
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υ-

παλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται η συνέ-
πεια του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων του και η ανταπόκρισή του στο θεσµοθετηµένο
πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής µονάδας, όπως η τή-
ρηση του ωραρίου, η έγκαιρη προσέλευση στο µάθηµα, η
ενεργός συµµετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου δι-
δασκόντων, η αποτελεσµατική διεκπεραίωση εργασιών
που του αναθέτει η διεύθυνση της σχολικής µονάδας, ό-
πως οι εργασίες γραφείου, η ενεργός συµµετοχή στις
εκδηλώσεις του σχολείου και η συµβολή του στην εύ-
ρυθµη λειτουργία του.
β) Ενεργός συµµετοχή στη λειτουργία της σχολικής

µονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουρ-
γίας της σχολικής µονάδας, το ενδιαφέρον για τα ζητή-
µατα του σχολείου, η ενεργός συµµετοχή στην καθηµε-
ρινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προ-
βληµάτων, η ενεργός συµµετοχή στην οργάνωση της
σχολικής µονάδας και στις διαδικασίες συλλογικού προ-
γραµµατισµού και εσωτερικής αξιολόγησης της σχολι-
κής µονάδας και του προσφερόµενου εκπαιδευτικού έρ-
γου.
γ) Συνεργασία µε τους συναδέλφους: Αξιολογείται η

συνεργασία µε τον Διευθυντή και τους συναδέλφους,

για τον προγραµµατισµό των δράσεων του σχολείου, για
τον σχεδιασµό του διδακτικού έργου, καθώς και για τη
λειτουργία της σχολικής µονάδας γενικότερα. 
δ) Επικοινωνία και συνεργασία µε γονείς και φορείς:

Αξιολογούνται η συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους
γονείς ή κηδεµόνες και την κοινότητα προς όφελος των
µαθητών, η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των γονέων
ή κηδεµόνων για την πρόοδο των µαθητών. 

6. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς των µονοθέσιων
νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων το πεδίο Α αξιο-
λογείται από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής
Ευθύνης (ειδικότητας) και το πεδίο Β από τον Σύµβουλο
Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Άρθρο 68
Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου 

των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία και 

των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

1. Το έργο των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευ-
σης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), κα-
θώς και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεµάτων, Σχολικών Δρα-
στηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολι-
σµού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι-
στηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολο-
γιών και Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού που
υπηρετούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αξιολογείται
τεκµηριωµένα σε τετράβαθµη περιγραφική κλίµακα,
στην οποία το έργο τους διαβαθµίζεται από εξαιρετικό,
σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε µη ικανοποιητικό,
ως προς δύο (2) πεδία: Α) το υποστηρικτικό, οργανωτικό,
παιδαγωγικό έργο και Β) την υπηρεσιακή συνέπεια και ε-
πάρκεια. 

2. Όσον αφορά στο πεδίο Α, το υποστηρικτικό, οργα-
νωτικό και παιδαγωγικό έργο αξιολογείται από: α) τον
Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και β)
τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης για τους εκπαι-
δευτικούς που υπηρετούν στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και τις Διευθύν-
σεις Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, α-
ντίστοιχα, µε βάση τα εξής κριτήρια:
α) Προετοιµασία και σχεδιασµός προγραµµάτων: Αξιο-

λογούνται ο προγραµµατισµός, η οργάνωση και η υλο-
ποίηση των προγραµµάτων, ο σχεδιασµός καινοτόµων
δράσεων, η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
για την υποστήριξη των προγραµµάτων, η εφαρµογή κα-
τάλληλου και αποτελεσµατικού συστήµατος εποπτείας,
παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραµµάτων.
β) Δράσεις ενηµέρωσης - συνεργασία: Αξιολογούνται

ο σχεδιασµός και η υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης,
ευαισθητοποίησης, καθοδήγησης και υποστήριξης των
εκπαιδευτικών, η δηµιουργία οµάδων υποστήριξης και
ενδυνάµωσης των εκπαιδευτικών, η διάχυση των καλών
πρακτικών και η προώθηση των προγραµµάτων, η διορ-
γάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και συνεδρίων.
γ) Διαχείριση οργανωτικού, υποστηρικτικού έργου: Α-

ξιολογούνται η εφαρµογή δράσεων, που αφορούν στην
οργάνωση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προ-
ωθούν την ενεργό και ισότιµη συµµετοχή όλων των εκ-
παιδευτικών, η προώθηση της συνεργασίας µε όλα τα µέ-
λη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε επίπεδο διερεύνη-
σης, σχεδιασµού, υλοποίησης και αξιολόγησης προ-
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γραµµάτων, στη χρήση κατάλληλων υλικών και µέσων
και στη δυναµική των σχέσεων, η διαχείριση συγκεκριµέ-
νων αναγκών ή δυσκολιών κατά την παροχή του έργου,
ο σχεδιασµός και η οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων
και ενεργειών σχολικών µονάδων και φορέων της ευρύ-
τερης κοινότητας. 
δ) Μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές: Αξιολογού-

νται η χρήση σύγχρονων τεχνικών, καθώς και η εφαρµο-
γή νέων µεθοδολογιών και εξειδικευµένων διαδικασιών
κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων. 
ε) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η

ικανότητα αναστοχασµού και επαναπροσδιορισµού σχε-
διασµού, οργάνωσης και υλοποίησης των προγραµµά-
των, η διάθεση για διαρκή βελτίωση της ποιότητας του
παρεχόµενου έργου, η αποτίµηση του βαθµού επίτευξης
των στόχων, ο εντοπισµός των δυσκολιών και των προ-
βληµάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του και ο
τρόπος αντιµετώπισής τους στο πλαίσιο της αυτοαξιο-
λόγησης.

3. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια
και επάρκεια αξιολογούνται τεκµηριωµένα από: α) τον
Προϊστάµενο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. για τους εκπαιδευτικούς
που υπηρετούν σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. και β) τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Πληροφορικής και Νέων Τε-
χνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, κα-
τά περίπτωση, για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν
στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, µε βάση τα εξής κριτή-
ρια: 
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον: Αξιολογούνται η συνέ-

πεια του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκό-
ντων του και η ανταπόκρισή του στο θεσµοθετηµένο
πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου ή της υπηρεσίας, όπως
η τήρηση του ωραρίου και η έγκαιρη προσέλευση, η ε-
νεργός συµµετοχή στην υλοποίηση των δράσεων που έ-
χουν προγραµµατισθεί, η αποτελεσµατική διεκπεραίωση
των διοικητικού χαρακτήρα υπηρεσιακών διαδικασιών
και εργασιών που του ανατίθενται, το ενδιαφέρον για τα
ζητήµατα του κέντρου ή της υπηρεσίας. 
β) Ενεργός συµµετοχή στη λειτουργία του κέντρου ή

της υπηρεσίας: Αξιολογούνται η συµβολή του στην εύ-
ρυθµη λειτουργία του κέντρου ή της υπηρεσίας, η ανά-
ληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας
της, η συµβολή του στη δηµιουργία αποδοτικού οργανω-
τικού κλίµατος, η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων πα-
ροχής των υπηρεσιών του, η ικανότητα επίλυσης προ-
βληµάτων, η ενεργός συµµετοχή στις διαδικασίες προ-
γραµµατισµού και αποτίµησης, καθώς και στην υλοποίη-
ση των δράσεων βελτίωσης του παρεχόµενου έργου.
γ) Συνεργασία και επικοινωνία: Αξιολογούνται ο βαθ-

µός συνεργασίας µε τον Προϊστάµενο και τα λοιπά µέλη
του προσωπικού του κέντρου ή της υπηρεσίας, η αντα-
πόκριση στη συµµετοχική λήψη αποφάσεων, η ικανότητα
ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων µε τις σχολικές µο-
νάδες, τις διάφορες υπηρεσίες και την ευρύτερη κοινό-
τητα για την εγκαθίδρυση συνεργασιών και δικτύων µε
επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Άρθρο 69
Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου 

των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού των σχολικών µονάδων

1. Το έργο των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) των σχολικών µονάδων αξιολογείται
τεκµηριωµένα σε τετράβαθµη περιγραφική κλίµακα,
στην οποία διαβαθµίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό,
σε ικανοποιητικό ή σε µη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2)
πεδία: Α) το υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο του µέ-
λους του Ε.Ε.Π., το οποίο εξειδικεύεται σε: Α1) ειδικό υ-
ποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο και Α2) παιδαγωγικό
κλίµα και διαχείριση του υποστηρικτικού έργου και Β) υ-
πηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του µέλους του
Ε.Ε.Π.. 

2. Όσον αφορά στο πεδίο Α1, το υποστηρικτικό και
παιδαγωγικό έργο, αξιολογείται τεκµηριωµένα από τον
Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικό-
τητας) του Ε.Ε.Π., µε βάση τα εξής κριτήρια: 
α) Προετοιµασία και σχεδιασµός προγραµµάτων ατο-

µικής ή µικροοµαδικής υποστήριξης µαθητών: Αξιολο-
γούνται ο προγραµµατισµός και η οργάνωση του υπο-
στηρικτικού έργου, ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση και υ-
λοποίηση εξατοµικευµένων ή οµαδικών προγραµµάτων
υποστήριξης των µαθητών, η ανάπτυξη κατάλληλου εκ-
παιδευτικού υλικού, η συµµετοχή στη διεπιστηµονική ο-
µάδα για την εξειδίκευση των βασικών αξόνων του Εξα-
τοµικευµένου Προγράµµατος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των
µαθητών, καθώς και η επαναξιολόγηση των προγραµµά-
των.
β) Τήρηση κανόνων δεοντολογίας και διεπιστηµονική

συνεργασία: Αξιολογούνται η εφαρµογή κανόνων δεο-
ντολογίας, ο σεβασµός και η διάκριση των υπηρεσιακών
ρόλων και αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο της διεπιστηµονι-
κής συνεργασίας, η υπευθυνότητα για τη συµµετοχική
λήψη αποφάσεων και η διαµόρφωση συµµετοχικών τρό-
πων πρόληψης, παρέµβασης και διαχείρισης εντάσεων
και συγκρούσεων.
γ) Διαχείριση ατοµικού ή µικροοµαδικού υποστηρικτι-

κού έργου: Αξιολογούνται η εφαρµογή συνεργατικών
πρακτικών για την ενεργό και ισότιµη συµµετοχή όλων
των µαθητών, η οργάνωση των εξατοµικευµένων ή οµα-
δικών παρεµβάσεων, η χρήση κατάλληλων υλικών και
µέσων, η διαχείριση συγκεκριµένων αναγκών ή δυσκο-
λιών κατά την παροχή του υποστηρικτικού έργου. 
δ) Μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές: Αξιολογού-

νται η χρήση σύγχρονων µεθόδων διερεύνησης ανα-
γκών, αξιολόγησης, και διατύπωσης εισηγήσεων µε άξο-
να την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τους περιορι-
σµούς αυτών των µεθόδων, καθώς και η εφαρµογή εξει-
δικευµένων διαδικασιών και εργαλείων µέτρησης για την
τυπική - άτυπη αξιολόγηση των πάσης φύσεως αιτηµά-
των (αξιολογικών και συµβουλευτικών).
ε) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η

ικανότητα αναστοχασµού για τη βελτίωση των πρακτι-
κών διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και άλ-
λων αναγκών των µαθητών, η ικανότητα επαναπροσδιο-
ρισµού του σχεδιασµού των υποστηρικτικών προγραµµά-
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των, η αποτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων, ο ε-
ντοπισµός των δυσκολιών και των προβληµάτων και ο
τρόπος αντιµετώπισής τους. 

3. Όσον αφορά στο πεδίο Α2, το παιδαγωγικό έργο
του µέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογείται τεκµηριωµένα από
τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας, ως προς το παιδα-
γωγικό κλίµα και τη διαχείριση του υποστηρικτικού έρ-
γου, µε βάση τα εξής κριτήρια:
α) Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση του υποστηρικτι-

κού έργου: Αξιολογείται η συµβολή του µέλους του
Ε.Ε.Π. στη δηµιουργία κλίµατος µάθησης κατά το υπο-
στηρικτικό έργο του, στην προώθηση πνεύµατος αµοι-
βαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού µεταξύ του ι-
δίου και των µαθητών στην ενεργή συµµετοχή τους στη
µαθησιακή και υποστηρικτική διαδικασία, στην πρόληψη
προβληµάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και
στη διαχείριση συγκρούσεων, στην αποδοχή της διαφο-
ρετικότητας, στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών,
στην υπευθυνότητα για τη συµµετοχική λήψη αποφάσε-
ων, στον προσδιορισµό κοινών στόχων και στον βαθµό ε-
πίτευξης συνεργασίας.
β) Αναστοχασµός  - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογείται η ι-

κανότητα αναστοχασµού του µέλους του Ε.Ε.Π., ως
προς τη διαχείριση του παιδαγωγικού κλίµατος στο υπο-
στηρικτικό έργο του, την κριτική επανεξέταση των πρα-
κτικών του, τον εντοπισµό των προβληµατικών σηµείων
στη διαχείριση του κλίµατος και την εξεύρεση λύσεων
για την αντιµετώπισή τους.

4. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια
και επάρκεια του µέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογούνται τεκ-
µηριωµένα από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας και
τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευ-
σης, µε βάση τα εξής κριτήρια: 
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή αφοσίωση κατά την ε-

κτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολο-
γούνται η συνέπεια και η ανταπόκρισή του στο θεσµοθε-
τηµένο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής µονάδας, ό-
πως η τήρηση του ωραρίου και η έγκαιρη προσέλευση, η
ενεργός συµµετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου δι-
δασκόντων, η αποτελεσµατική διεκπεραίωση εργασιών
που του αναθέτουν η διεύθυνση και ο σύλλογος διδα-
σκόντων της σχολικής µονάδας, όπως οι εργασίες γρα-
φείου, η ενεργός συµµετοχή στις εκδηλώσεις του σχο-
λείου και η ανάληψη ευθύνης στην οργάνωση και πραγ-
µατοποίησή τους και στην εν γένει εύρυθµη λειτουργία
του σχολείου.
β) Ενεργός συµµετοχή στη λειτουργία της σχολικής

µονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουρ-
γίας της σχολικής µονάδας, το ενδιαφέρον για τα ζητή-
µατα του σχολείου, η ενεργός συµµετοχή στην καθηµε-
ρινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προ-
βληµάτων, η ενεργός συµµετοχή στην οργάνωση της
σχολικής µονάδας και στις διαδικασίες συλλογικού προ-
γραµµατισµού και εσωτερικής αξιολόγησης της σχολι-
κής µονάδας και του προσφερόµενου εκπαιδευτικού έρ-
γου, καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων βελτίωσής
της.
γ) Συνεργασία µε τους συναδέλφους: Αξιολογείται η

συνεργασία µε τον Διευθυντή και τους συναδέλφους για
τον προγραµµατισµό των δράσεων του σχολείου, τον
σχεδιασµό του υποστηρικτικού έργου και τη λειτουργία

της σχολικής µονάδας γενικότερα. 
δ) Επικοινωνία και συνεργασία µε γονείς και φορείς:

Αξιολογούνται ιδίως, η συνεργασία του µε τους γονείς
και την κοινότητα προς όφελος των µαθητών, η έγκαιρη
και έγκυρη ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων για
την πρόοδο των µαθητών.

Άρθρο 70
Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου 

των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων 

Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής 
και Υποστήριξης και των µελών του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών 

Διεπιστηµονικής Υποστήριξης 

1. Το έργο των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Κέντρων
Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υπο-
στήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των µελών του Ε.Ε.Π. των Ε-
πιτροπών Διεπιστηµονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) αξιολο-
γείται τεκµηριωµένα σε τετράβαθµη περιγραφική κλίµα-
κα, στην οποία διαβαθµίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ
καλό, σε ικανοποιητικό ή σε µη ικανοποιητικό, ως προς
δύο (2) πεδία: Α) το αξιολογικό, συµβουλευτικό, υποστη-
ρικτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και των
µελών του Ε.Ε.Π. και Β) την υπηρεσιακή συνέπεια και ε-
πάρκεια των εκπαιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π.. 

2. Όσον αφορά στο πεδίο Α, το αξιολογικό, συµβου-
λευτικό, υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο αξιολογεί-
ται τεκµηριωµένα από τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και
Ενταξιακής Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και
τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας του
Ε.Ε.Π. για τα µέλη του Ε.Ε.Π., µε βάση τα εξής κριτήρια: 
α) Διερεύνηση και αξιολόγηση αναγκών σε ατοµικό και

οµαδικό επίπεδο: Αξιολογούνται ο προγραµµατισµός και
η οργάνωση έργου, η χρήση σύγχρονων τεχνικών διε-
ρεύνησης αναγκών και αξιολόγησης, ο βαθµός καταλλη-
λότητας των εισηγήσεων για το πλαίσιο παρέµβασης,
στήριξης και συµβουλευτικής, η εισήγηση των κατάλλη-
λων µορφών τυπικής - άτυπης αξιολόγησης των µαθη-
τών, ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση εξατοµικευµένων ή
οµαδικών προγραµµάτων υποστήριξης των µαθητών και
των οικογενειών, η εισήγηση για την ανάπτυξη κατάλλη-
λου εκπαιδευτικού υλικού, η συµµετοχή στη σύνταξη
των βασικών αξόνων των Εξατοµικευµένων Προγραµµά-
των Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των µαθητών.
β) Τήρηση κανόνων δεοντολογίας και διεπιστηµονική

συνεργασία: Αξιολογούνται η εφαρµογή των κανόνων
δεοντολογίας, ο σεβασµός και η διάκριση των υπηρεσια-
κών ρόλων και αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο της διεπιστη-
µονικής συνεργασίας, η διασφάλιση του απορρήτου των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των µαθητών και
των µελών των οικογενειών τους, ο βαθµός επίτευξης
συνεργασίας, η υπευθυνότητα για τη συµµετοχική λήψη
αποφάσεων και τη διαµόρφωση κοινών στόχων. 
γ) Διαχείριση αξιολογικού, συµβουλευτικού, υποστηρι-

κτικού και παιδαγωγικού έργου: Αξιολογούνται η εφαρ-
µογή ενταξιακών, συνεργατικών πρακτικών για τη συµ-
µετοχή, υποστήριξη και ενδυνάµωση όλων των µαθητών
και των οικογενειών τους, η προώθηση της διεπιστηµονι-
κής συνεργασίας, η αποτελεσµατική διαχείριση συγκε-
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κριµένων αναγκών ή δυσκολιών, η υποστήριξη δράσεων
ενηµέρωσης, συνεργασίας και επιµόρφωσης γονέων και
κηδεµόνων, η εφαρµογή δράσεων ευαισθητοποίησης της
σχολικής κοινότητας, αποδοχής της διαφορετικότητας,
αξιοποίησης της ετερογένειας του µαθητικού πληθυ-
σµού.
δ) Μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές: Αξιολογού-

νται η χρήση σύγχρονων µεθόδων διερεύνησης ανα-
γκών, αξιολόγησης, και διατύπωσης εισηγήσεων µε άξο-
να την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τους περιορι-
σµούς αυτών των µεθόδων, καθώς και η εφαρµογή εξει-
δικευµένων διαδικασιών και εργαλείων µέτρησης για την
τυπική - άτυπη αξιολόγηση των πάσης φύσεως, αξιολο-
γικών ή συµβουλευτικών αιτηµάτων. 
ε) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η

ικανότητα αναστοχασµού για τη βελτίωση των πρακτι-
κών διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και άλ-
λων αναγκών των µαθητών, η ικανότητα επαναπροσδιο-
ρισµού του σχεδιασµού των υποστηρικτικών προγραµµά-
των, η αποτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων, ο ε-
ντοπισµός των δυσκολιών και των προβληµάτων και ο
τρόπος αντιµετώπισής τους.

3. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια
και επάρκεια των εκπαιδευτικών και των µελών του
Ε.Ε.Π. αξιολογούνται τεκµηριωµένα από τον Προϊστάµε-
νο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., µε βάση τα εξής κριτήρια: 
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή δέσµευση κατά την ε-

κτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολο-
γούνται η συνέπεια των εκπαιδευτικών και των µελών
του Ε.Ε.Π., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και
η ανταπόκρισή τους στο πλαίσιο λειτουργίας του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή της σχολικής µονάδας, η ενεργός συµµε-
τοχή στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
ή του συλλόγου διδασκόντων των σχολικών µονάδων, η
αποτελεσµατική διεκπεραίωση των εργασιών που τους
ανατίθενται, η ανάληψη ευθύνης στην εν γένει επιτυχή
εκπλήρωση της αποστολής του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
β) Ενεργός συµµετοχή στη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

και στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δράσε-
ών του: Αξιολογούνται η ενεργητική συµµετοχή στη συ-
γκρότηση και λειτουργία των διεπιστηµονικών οµάδων, η
ανάληψη πρωτοβουλιών για το σύνολο των παρεµβάσε-
ων του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων
παροχής των υπηρεσιών, η ικανότητα επίλυσης προβλη-
µάτων, η ενεργός συµµετοχή στις διαδικασίες συλλογι-
κού προγραµµατισµού και αποτίµησης του έργου για τη
διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 
γ) Συνεργασία και επικοινωνία: Αξιολογούνται ο βαθ-

µός απρόσκοπτης συνεργασίας µε τον Προϊστάµενο, τα
λοιπά µέλη του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού, τους µαθητές και τις οικογένειες των µαθη-
τών, η ανταπόκριση στη συµµετοχική λήψη αποφάσεων,
η ικανότητα ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών µε τις
σχολικές µονάδες, τις διάφορες υπηρεσίες και την ευρύ-
τερη κοινότητα.

Άρθρο 71
Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου 

των µελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
των σχολικών µονάδων

1. Το έργο των µελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών µονάδων αξιολογείται τεκ-

µηριωµένα σε τετράβαθµη περιγραφική κλίµακα, στην ο-
ποία διαβαθµίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικα-
νοποιητικό ή σε µη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία:
Α) υποστηρικτικό έργο του µέλους του Ε.Β.Π. και Β) υπη-
ρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του µέλους του Ε.Β.Π.. 

2. Όσον αφορά στο πεδίο Α, το υποστηρικτικό έργο
του µέλους του Ε.Β.Π., αξιολογείται τεκµηριωµένα από
τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευ-
σης, µε βάση τα εξής κριτήρια: 
α) Προετοιµασία και σχεδιασµός προγραµµάτων ατο-

µικής ή µικροοµαδικής υποστήριξης µαθητών: Αξιολο-
γούνται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εξατοµικευµένων
ή οµαδικών δραστηριοτήτων υποστήριξης των µαθητών,
η εφαρµογή υποστηρικτικών τεχνικών για την ενίσχυση
των καθηµερινών δεξιοτήτων των µαθητών, η ανάπτυξη
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η συµµετοχή στη διε-
πιστηµονική οµάδα για την εξειδίκευση των βασικών α-
ξόνων των Ε.Π.Ε. των µαθητών.
β) Τήρηση κανόνων δεοντολογίας και διεπιστηµονική

συνεργασία: Αξιολογούνται ο σεβασµός και η διάκριση
των υπηρεσιακών ρόλων και αρµοδιοτήτων, η διαµόρφω-
ση κλίµατος αλληλοσεβασµού και αµοιβαίας εµπιστοσύ-
νης, η υπευθυνότητα για τη συµµετοχική λήψη αποφά-
σεων και τη διαµόρφωση κοινών στόχων. 
γ) Διαχείριση ατοµικού ή µικροοµαδικού υποστηρικτι-

κού έργου: Αξιολογούνται η εφαρµογή συνεργατικών
και διεπιστηµονικών πρακτικών για την ενεργό και ισότι-
µη συµµετοχή όλων των µαθητών, η προώθηση της διεπι-
στηµονικής συνεργασίας, η υποστήριξη δράσεων ενηµέ-
ρωσης και συνεργασίας µε τους γονείς ή κηδεµόνες.
δ) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η

ικανότητα αναστοχασµού για τον σχεδιασµό των υπο-
στηρικτικών προγραµµάτων των µαθητών, η ικανότητα ε-
πανεξέτασης του υποστηρικτικού έργου, η αποτίµηση
του βαθµού επίτευξης των στόχων, ο εντοπισµός των
δυσκολιών και των προβληµάτων και ο τρόπος αντιµετώ-
πισής τους στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης.

3. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια
και επάρκεια του µέλους του Ε.Β.Π. αξιολογούνται τεκ-
µηριωµένα από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας µε
βάση τα εξής κριτήρια: 
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή αφοσίωση κατά την ε-

κτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολο-
γούνται η συνέπεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του και η ανταπόκρισή του στο θεσµοθετηµένο πλαίσιο
λειτουργίας της σχολικής µονάδας, όπως η τήρηση του
ωραρίου και η έγκαιρη προσέλευση, η ενεργός συµµετο-
χή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, η απο-
τελεσµατική διεκπεραίωση εργασιών που του αναθέτουν
η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου,
όπως οι εργασίες γραφείου, η ενεργός συµµετοχή στις
εκδηλώσεις του σχολείου και η ανάληψη ευθύνης στην
οργάνωση και πραγµατοποίησή τους και στην εν γένει
εύρυθµη λειτουργία του σχολείου.
β) Ενεργός συµµετοχή στη λειτουργία της σχολικής

µονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουρ-
γίας της σχολικής µονάδας, το ενδιαφέρον για τα ζητή-
µατα του σχολείου, η ενεργός συµµετοχή στην καθηµε-
ρινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προ-
βληµάτων που ανακύπτουν στο σχολείο, η ενεργός συµ-
µετοχή στην οργάνωση της σχολικής µονάδας και στις
διαδικασίες συλλογικού προγραµµατισµού και εσωτερι-
κής αξιολόγησης της σχολικής µονάδας και του προσφε-

65



ρόµενου εκπαιδευτικού έργου, καθώς και στην υλοποίη-
ση των δράσεων βελτίωσής της.
γ) Συνεργασία µε τους συναδέλφους: Αξιολογείται η

συνεργασία µε τον Διευθυντή και τους συναδέλφους,
για τον προγραµµατισµό των δράσεων του σχολείου, για
τον σχεδιασµό του υποστηρικτικού έργου, για τη λει-
τουργία της σχολικής µονάδας γενικότερα. 
δ) Επικοινωνία και συνεργασία µε γονείς και φορείς:

Αξιολογούνται η συνεργασία του µε τους γονείς ή κηδε-
µόνες και την κοινότητα προς όφελος των µαθητών, η έ-
γκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των γονέων ή κηδεµόνων.

Άρθρο 72
Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο

1. Κάθε εκπαιδευτικός ή µέλος του Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) δύναται να καταχωρίζει σε ηλε-
κτρονικό φάκελο, στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή του
άρθρου 81, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ),
τεκµήρια σχετικά µε την επιµορφωτική εµπειρία του ως
επιµορφωτή και επιµορφούµενου, το σχετικό µε την παι-
δαγωγική και τη διδακτική συγγραφικό έργο του, το δι-
δακτικό έργο του, τη συµµετοχή του σε ευρωπαϊκά και ε-
ρευνητικά προγράµµατα, καθώς και κάθε είδους δράσεις
που συµβάλλουν στην ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου
του στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία. 

2. Η επιστηµονική συγκρότηση και η διαρκής επαγγελ-
µατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως αποτυπώνε-
ται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους δεν αποτιµώνται αυ-
τόνοµα, αλλά συνεκτιµώνται η επίδρασή τους στον τρό-
πο µε τον οποίο ο εκπαιδευτικός επιτελεί το έργο του και
η προστιθέµενη αξία που προσδίδει σε αυτό.

3. Κάθε εκπαιδευτικός ή µέλος του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π.
καταχωρίζει στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή του άρθρου
81, το αργότερο µέχρι την οργανωµένη συνάντησή του
µε τον αξιολογητή για συζήτηση, σχετικά µε τη διδασκα-
λία ή το υποστηρικτικό έργο ή πρόγραµµα, που κατέστη
αντικείµενο παρακολούθησης, έκθεση αυτοαξιολόγη-
σης, η οποία δύναται να παραπέµπει σε τεκµήρια που έ-
χει καταχωρίσει στον ηλεκτρονικό φάκελό του ή να συ-
νοδεύεται από νέα στοιχεία, που αφορούν στο παιδαγω-
γικό ή διδακτικό έργο του, προς τεκµηρίωση των απόψε-
ων και ισχυρισµών του. 

Άρθρο 73
Διαδικασία αξιολόγησης του έργου 

των εκπαιδευτικών 

1. Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην τεκµηριωµένη α-
ποτίµηση του έργου του αξιολογούµενου από τους αξιο-
λογητές. 

2. Η αποτίµηση των πεδίων Α1, Α2 και Β παραµένει
διακριτή και δεν συµψηφίζεται. Το πεδίο Β αποτιµάται α-
πό τους δύο (2) αξιολογητές µε έναν χαρακτηρισµό, που
περιέχεται σε κοινή αξιολογική έκθεση. 

3. Το πεδίο «Α. Διδακτικό  -  παιδαγωγικό έργο (Α1 Δι-
δακτική γνωστικού αντικειµένου, και Α2 Παιδαγωγικό
κλίµα και διαχείριση τάξης)» αξιολογείται µε βάση: α) τις
συζητήσεις προετοιµασίας της παρατήρησης διδασκα-
λιών του εκπαιδευτικού, β) την παρατήρηση δύο (2) διδα-
σκαλιών από κάθε αξιολογητή, γ) την έκθεση αυτοαξιο-

λόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια, στα οποία ο αξιολο-
γούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει, δ) τις συζητήσεις
και τον αναστοχασµό µετά την παρατήρηση και ε) τα
τεκµήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής, συνε-
κτιµωµένων των τεκµηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκ-
παιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκελό του, σύµφωνα µε
τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.

4. Κάθε παρατήρηση διδασκαλίας εκπαιδευτικού περι-
λαµβάνει τα εξής στάδια: α) Συνάντηση προετοιµασίας:
Ο αξιολογητής, σε προγραµµατισµένη συνάντηση διά
ζώσης ή εξ αποστάσεως, συζητά µε τον εκπαιδευτικό,
προγραµµατίζουν και προετοιµάζουν την παρακολούθη-
ση της διδασκαλίας. Κατά τη συζήτηση αυτήν διευκρινί-
ζονται πλήρως τα τυπικά θέµατα, όπως η ώρα, µέρα, τά-
ξη, µάθηµα, καθώς και θέµατα, όπως ιδιαίτερη εστίαση,
συµπληρωµατικά στοιχεία που µπορεί να ζητηθούν ως
βοηθητικά τεκµήρια για τη διαµόρφωση πληρέστερης ει-
κόνας. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προτείνει
µαθήµατα και τάξεις. Τα κύρια σηµεία και οι αποφάσεις
της συζήτησης καταγράφονται και συνυπογράφονται α-
πό αξιολογούµενο και αξιολογητή. Το έγγραφο αυτό α-
ποτελεί τεκµήριο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
και αντίγραφό του εντάσσεται στον ηλεκτρονικό φάκελο
του εκπαιδευτικού. β) Παρατήρηση διδασκαλίας: Ο αξιο-
λογητής παρακολουθεί διακριτικά τη διδασκαλία του εκ-
παιδευτικού, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια
και εστιάζοντας στα σηµεία που έχουν συµφωνηθεί κατά
τη συνάντηση προετοιµασίας, αξιοποιώντας ειδικά δια-
µορφωµένο πλαίσιο παρατήρησης, διαφορετικό κατά πε-
ρίπτωση, αναλόγως του αν παρατηρητής είναι ο Διευθυ-
ντής της σχολικής µονάδας ή ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης
παιδαγωγικής ευθύνης και γ) Συζήτηση και αναστοχα-
σµός: Ο αξιολογητής, αµέσως µετά τη διδασκαλία ή ε-
ντός δύο (2) ηµερών από αυτή, σε οργανωµένη συνάντη-
ση µε τον εκπαιδευτικό συζητά επί του αναστοχασµού
του εκπαιδευτικού σχετικά µε τη διδασκαλία που παρα-
κολούθησε, ζητά διευκρινίσεις και παρέχει ανατροφοδό-
τηση ως προς τα θετικά σηµεία που εντόπισε στη διδα-
σκαλία του, τα σηµεία που θεωρεί ότι χρήζουν προσοχής
ή βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύσεις σε ζητήµατα που
παρουσιάστηκαν και την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω υ-
ποστήριξη ή επιµόρφωση. 

5. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, κατά τη συζή-
τηση, να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φάκε-
λό του παρέχοντας σχετική τεκµηρίωση, όπως έντυπο
σχεδιασµού, φύλλα εργασίας, εισηγήσεις, πρωτότυπες
εργασίες, θέµατα διαγωνισµάτων και εξετάσεων.

6. Ο αξιολογητής συζητά µε τον εκπαιδευτικό την α-
ξιολογική κρίση του, τεκµηριώνοντας την αποτίµησή
του. Ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει σε διάστηµα
πέντε (5) ηµερών έκθεση µε τις παρατηρήσεις του, σε
περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, ως προς την αξιολογι-
κή κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται
στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτι-
κού.

7. Το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του
εκπαιδευτικού» αξιολογείται µε βάση: α) τα τεκµήρια
που έχουν συγκεντρώσει οι αξιολογητές από τη συνερ-
γασία και την αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο της κα-
θηµερινής πρακτικής του εκπαιδευτικού στη σχολική µο-
νάδα και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία
ή τεκµήρια στα οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή
παραπέµπει, συνεκτιµωµένων των τεκµηρίων που έχει
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συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκε-
λό του σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.

8. Όσον αφορά στους Διευθυντές ή τους Προϊσταµέ-
νους σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
(Ε.Κ.), τους υποδιευθυντές τους και τους Υπεύθυνους
τοµέων Ε.Κ., όταν αξιολογούνται ως εκπαιδευτικοί, ε-
φαρµόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στις παρ. 1, 3 έως
και 6 και 9. Η αποτίµηση των πεδίων Α1 και Α2 παραµένει
διακριτή και δεν συµψηφίζεται.

9. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρ-
κώς τεκµηριωµένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή
εφαρµογή του άρθρου 81 και γνωστοποιείται µε απόδει-
ξη στον αξιολογούµενο που αφορά. Η γνωστοποίηση αυ-
τή γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 74
Διαδικασία αξιολόγησης του έργου 

των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

1. Η αξιολογική κρίση του πεδίου «Α. Υποστηρικτικό,
οργανωτικό, παιδαγωγικό, έργο» αξιολογείται µε βάση:
α) τα τεκµήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής α-
πό τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή του µε τον α-
ξιολογούµενο στο πλαίσιο της καθηµερινής πρακτικής
του εκπαιδευτικού, β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και
τα στοιχεία ή τεκµήρια, στα οποία ο αξιολογούµενος α-
ναφέρεται ή παραπέµπει και γ) τις συζητήσεις και τον α-
ναστοχασµό, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου και
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, συνεκτιµωµέ-
νων των τεκµηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτι-
κός στον ηλεκτρονικό φάκελό του, σύµφωνα µε τις παρ.
1 και 3 του άρθρου 72.

2. Η αξιολογική κρίση του πεδίου «Β. Υπηρεσιακή συ-
νέπεια και επάρκεια» αξιολογείται µε βάση: α) τα τεκµή-
ρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής από τη συνερ-
γασία και την αλληλεπίδρασή του µε τον αξιολογούµε-
νο, στο πλαίσιο της καθηµερινής πρακτικής του στο Κέ-
ντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ή τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και β) την έκθε-
ση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια, στα ο-
ποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει, συνε-
κτιµωµένων των τεκµηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκ-
παιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκελό του, σύµφωνα µε
τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.

3. Η αποτίµηση των πεδίων Α και Β παραµένει διακριτή
και δεν συµψηφίζεται.

4. Ο αξιολογούµενος έχει τη δυνατότητα, κατά τη συ-
ζήτηση, να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φά-
κελό του παρέχοντας σχετική τεκµηρίωση, όπως έντυπο
σχεδιασµού προγράµµατος και υποστηρικτικό εκπαιδευ-
τικό υλικό.

5. Ο αξιολογητής συζητά µε τον αξιολογούµενο την
αξιολογική κρίση του, τεκµηριώνοντας την αποτίµησή
του. Ο αξιολογούµενος δύναται να υποβάλει σε διάστη-
µα πέντε (5) ηµερών έκθεση µε τις παρατηρήσεις του, σε
περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, ως προς την αξιολογι-
κή κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται
στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτι-
κού.

6. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρ-
κώς τεκµηριωµένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή

εφαρµογή του άρθρου 81 και γνωστοποιείται µε απόδει-
ξη στον αξιολογούµενο που αφορά. Η γνωστοποίηση αυ-
τή γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 75
Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των µελών του

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών µονάδων 

1. Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην τεκµηριωµένη α-
ποτίµηση του έργου του αξιολογούµενου από τους αξιο-
λογητές. 

2. Η αποτίµηση των πεδίων Α1, Α2 και Β για τα µέλη
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και για
τα πεδία Α και Β για τα µέλη του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) παραµένει διακριτή και δεν συµψη-
φίζεται. Στις περιπτώσεις, που το πεδίο Β αποτιµάται α-
πό δύο αξιολογητές, η αποτίµηση γίνεται µε έναν χαρα-
κτηρισµό που περιέχεται σε κοινή αξιολογική έκθεση. 

3. Το πεδίο «Α Υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο
του µέλους του Ε.Ε.Π. (Α1. Ειδικό υποστηρικτικό και παι-
δαγωγικό έργο και Α2. Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση
της τάξης)» και το πεδίο «Α Υποστηρικτικό έργο του µέ-
λους του Ε.Β.Π.», αξιολογείται µε βάση: α) τις συζητή-
σεις προετοιµασίας της παρατήρησης του υποστηρικτι-
κού έργου, β) την παρατήρηση δύο (2) ατοµικών ή µικρο-
οµαδικών υποστηρικτικών προγραµµάτων από κάθε αξιο-
λογητή, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία
ή τεκµήρια στα οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή
παραπέµπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασµό µε-
τά την παρατήρηση και ε) τα τεκµήρια που έχει συγκε-
ντρώσει ο αξιολογητής, συνεκτιµωµένων των τεκµηρίων
που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούµενος στον ηλε-
κτρονικό φάκελό του, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του
άρθρου 72.

4. Κάθε παρατήρηση ατοµικού ή µικροοµαδικού υπο-
στηρικτικού προγράµµατος περιλαµβάνει τα εξής στά-
δια: α) Συνάντηση προετοιµασίας: Ο αξιολογητής, σε
προγραµµατισµένη συνάντηση διά ζώσης ή εξ αποστά-
σεως, συζητά µε τον αξιολογούµενο, προγραµµατίζουν
και προετοιµάζουν την παρακολούθηση του υποστηρικτι-
κού προγράµµατος. Κατά τη συζήτηση αυτήν διευκρινί-
ζονται πλήρως τα τυπικά θέµατα, όπως η ώρα, µέρα, χώ-
ρος, αντικείµενο προγράµµατος, καθώς και τα ουσιαστι-
κά θέµατα, όπως ιδιαίτερη εστίαση, συµπληρωµατικά
στοιχεία που µπορεί να ζητηθούν ως βοηθητικά τεκµήρια
για τη διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ο αξιολογού-
µενος έχει τη δυνατότητα να προτείνει ατοµικά ή µικρο-
οµαδικά υποστηρικτικά προγράµµατα. Τα κύρια σηµεία
και οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται και συ-
νυπογράφονται από αξιολογούµενο και αξιολογητή. Το
έγγραφο αυτό αποτελεί τεκµήριο για την αξιολόγηση
του αξιολογούµενου και αντίγραφό του εντάσσεται στον
ηλεκτρονικό φάκελό του. β) Παρατήρηση υποστηρικτι-
κού προγράµµατος: Ο αξιολογητής παρακολουθεί δια-
κριτικά την εφαρµογή του προγράµµατος λαµβάνοντας
υπόψη τα σχετικά κριτήρια και εστιάζοντας στα σηµεία
που έχουν συµφωνηθεί κατά τη συνάντηση προετοιµα-
σίας, αξιοποιώντας ειδικά διαµορφωµένο πλαίσιο παρα-
τήρησης, διαφορετικό κατά περίπτωση αναλόγως του αν
παρατηρητής είναι ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας
ή ο Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαί-
δευσης ή ο Σύµβουλος του Ε.Ε.Π.. γ) Συζήτηση και ανα-
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στοχασµός: Ο αξιολογητής, αµέσως µετά την παρατήρη-
ση ή εντός δύο (2) ηµερών από αυτή, σε οργανωµένη συ-
νάντηση µε τον αξιολογούµενο συζητά επί του αναστο-
χασµού του σχετικά µε το υποστηρικτικό πρόγραµµα
που παρακολούθησε, ζητά διευκρινίσεις και παρέχει α-
νατροφοδότηση ως προς τα θετικά σηµεία που εντόπισε
στην εφαρµογή του, τα σηµεία που θεωρεί ότι χρήζουν
προσοχής ή βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύσεις σε προ-
βλήµατα και την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω υποστήρι-
ξη ή επιµόρφωση. 

5. Ο αξιολογούµενος έχει τη δυνατότητα, κατά τη συ-
ζήτηση, να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φά-
κελό του παρέχοντας σχετική τεκµηρίωση, όπως έντυπο
σχεδιασµού προγράµµατος και υποστηρικτικό εκπαιδευ-
τικό υλικό.

6. Ο αξιολογητής συζητά µε τον αξιολογούµενο την α-
ξιολογική κρίση του, τεκµηριώνοντας την αποτίµησή
του. Ο αξιολογούµενος δύναται να υποβάλει σε διάστη-
µα πέντε (5) ηµερών έκθεση µε τις παρατηρήσεις του, σε
περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, ως προς την αξιολογι-
κή κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται
στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτι-
κού.

7. Το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του
µέλους του Ε.Ε.Π.» και το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέ-
πεια και επάρκεια του µέλους του Ε.Β.Π.» αξιολογούνται
µε βάση: α) τα τεκµήρια που έχουν συγκεντρώσει οι α-
ξιολογητές από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή
τους στο πλαίσιο της καθηµερινής πρακτικής του αξιολο-
γούµενου στη σχολική µονάδα και β) την έκθεση αυτοα-
ξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια στα οποία ο αξιο-
λογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει, συνεκτιµωµένων
των τεκµηρίων που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούµε-
νος στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύµφωνα µε τις παρ.
1 και 3 του άρθρου 72.

8. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρ-
κώς τεκµηριωµένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή
εφαρµογή του άρθρου 81 και γνωστοποιείται µε απόδει-
ξη στον αξιολογούµενο που αφορά. Η γνωστοποίηση αυ-
τή γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 76
Διαδικασία αξιολόγησης του έργου 

των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων 

Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής 
και Υποστήριξης και των µελών του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών 

Διεπιστηµονικής Υποστήριξης

1. Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην τεκµηριωµένη α-
ποτίµηση του έργου του αξιολογούµενου από τους αξιο-
λογητές.

2. Η αποτίµηση των πεδίων Α και Β για τους εκπαιδευ-
τικούς και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) παραµένει διακριτή και δεν συµψηφίζεται.

3. Το πεδίο Α. «Το αξιολογικό, συµβουλευτικό, υπο-
στηρικτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και
των µελών του Ε.Ε.Π.» αξιολογείται µε βάση: α) τις συ-
ζητήσεις προετοιµασίας της ανάλυσης µελετών περί-
πτωσης του έργου, β) την παρουσίαση και ανάλυση δύο
(2)  µελετών περίπτωσης διερεύνησης αναγκών, σχεδια-
σµού αξιολογικής έκθεσης, παρέµβασης ή υποστήριξης

είτε σε µαθητή και οικογένεια είτε στη σχολική κοινότη-
τα, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή
τεκµήρια στα οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή πα-
ραπέµπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασµό µετά
την παρουσίαση και ανάλυση και ε) τα τεκµήρια που έχει
συγκεντρώσει ο αξιολογητής, συνεκτιµωµένων των τεκ-
µηρίων που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούµενος στον
ηλεκτρονικό φάκελό του, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3
του άρθρου 72.

4. Κάθε παρουσίαση και ανάλυση των µελετών περί-
πτωσης περιλαµβάνει τα εξής στάδια: α) Συνάντηση προ-
ετοιµασίας: Ο αξιολογητής, σε προγραµµατισµένη συνά-
ντηση διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, συζητά µε τον αξιο-
λογούµενο, προγραµµατίζουν και προετοιµάζουν την
παρουσίαση και την ανάλυση της µελέτης περίπτωσης.
Κατά τη συζήτηση αυτήν διευκρινίζονται πλήρως τα τυ-
πικά θέµατα, όπως η ώρα, µέρα, χώρος, αντικείµενο της
µελέτης περίπτωσης, καθώς και τα ουσιαστικά θέµατα,
όπως ιδιαίτερη εστίαση, συµπληρωµατικά στοιχεία που
µπορεί να ζητηθούν, ως βοηθητικά τεκµήρια για τη δια-
µόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ο αξιολογούµενος έχει
τη δυνατότητα να προτείνει µελέτη περίπτωσης διερεύ-
νησης αναγκών, σχεδιασµού αξιολογικής έκθεσης, δρά-
ση παρέµβασης ή υποστήριξης είτε σε µαθητή και οικο-
γένεια είτε στη σχολική κοινότητα. Τα κύρια σηµεία και
οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται και συνυ-
πογράφονται από αξιολογούµενο και αξιολογητή. Το έγ-
γραφο αυτό αποτελεί τεκµήριο για την αξιολόγηση του
αξιολογούµενου και αντίγραφό του εντάσσεται στον η-
λεκτρονικό φάκελο του.
β) Παρουσίαση και ανάλυση της µελέτης περίπτωσης:

Ο αξιολογητής εξετάζει τη µελέτη περίπτωσης και τον
σχεδιασµό του παραγόµενου έργου, λαµβάνοντας υπό-
ψη τα κριτήρια αξιολόγησης, εστιάζοντας στα σηµεία
που έχουν συµφωνηθεί κατά τη συνάντηση προετοιµα-
σίας και αξιοποιώντας ειδικά διαµορφωµένο πλαίσιο εξέ-
τασης αναφορικά µε τις προτάσεις, τις υποδειχθείσες
σχετικές δράσεις, τη συµβουλευτική υποστήριξη, διαφο-
ρετικό κατά περίπτωση αναλόγως του, εάν αξιολογητής
είναι ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ε-
νταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης του
Ε.Ε.Π.. 
γ) Συζήτηση και αναστοχασµός: Ο αξιολογητής, αµέ-

σως µετά την παρουσίαση και την ανάλυση της µελέτης
περίπτωσης ή εντός δύο (2) ηµερών από αυτήν, σε οργα-
νωµένη συνάντηση µε τον αξιολογούµενο συζητά επί
του αναστοχασµού του, σχετικά µε τη µελέτη περίπτω-
σης που του παρουσιάστηκε, ζητά διευκρινίσεις και πα-
ρέχει ανατροφοδότηση, ως προς τα θετικά σηµεία που ε-
ντόπισε στην εφαρµογή της, τα σηµεία που θεωρεί ότι
χρήζουν προσοχής ή βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύ-
σεις σε προβλήµατα και την πιθανή ανάγκη για περαιτέ-
ρω υποστήριξη ή επιµόρφωση. 

5. Ο αξιολογούµενος έχει τη δυνατότητα, κατά τη συ-
ζήτηση, να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φά-
κελό του παρέχοντας σχετική τεκµηρίωση, όπως προ-
γραµµατισµό και υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων και
διασύνδεσης σχολικών µονάδων µε την ευρύτερη κοινό-
τητα, έντυπο σχεδιασµού προγράµµατος και υποστηρι-
κτικό επιµορφωτικό υλικό.

6. Ο αξιολογητής συζητά µε τον αξιολογούµενο την α-
ξιολογική κρίση του, τεκµηριώνοντας την αποτίµησή
του. Ο αξιολογούµενος δύναται να υποβάλει σε διάστη-
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µα πέντε (5) ηµερών έκθεση µε τις παρατηρήσεις του, σε
περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, ως προς την αξιολογι-
κή κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού ή του µέλους του
Ε.Ε.Π. καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολό-
γησής του.

7. Το πεδίο Β. «Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια εκ-
παιδευτικού και µέλους του Ε.Ε.Π.» αξιολογείται µε βά-
ση: α) τα τεκµήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής
από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή του µε τον α-
ξιολογούµενο στο πλαίσιο της καθηµερινής εκτέλεσης
του έργου του αξιολογούµενου στο Κέντρο Διεπιστηµο-
νικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή ως µέλος της Επιτροπής Διεπιστηµονι-
κής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στη σχολική µονάδα και β) την
έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια στα
οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει, συ-
νεκτιµωµένων των τεκµηρίων που έχει συγκεντρώσει ο
αξιολογούµενος στον ηλεκτρονικό φάκελό του, σύµφω-
να µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.

8. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρ-
κώς τεκµηριωµένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή
εφαρµογή του άρθρου 81 και γνωστοποιείται µε απόδει-
ξη στον αξιολογούµενο που αφορά. Η γνωστοποίηση αυ-
τή γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 77
Περιοδικότητα αξιολόγησης

1. α) Το έργο των µόνιµων εκπαιδευτικών αξιολογείται
στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύµβουλο Εκπαί-
δευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς
τη γενική και την ειδική διδακτική του γνωστικού αντικει-
µένου (πεδίο Α1) και από τον Διευθυντή της σχολικής
µονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείρι-
ση της τάξης (πεδίο Α2), καθώς και ανά δύο (2) έτη από
τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας και
τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως
προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο
Β).
β) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση στα

Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφο-
ρία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραε-
τίας από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού,
οργανωτικού και παιδαγωγικού έργου τους (πεδίο Α) και
ανά δύο (2) έτη από τον Προϊστάµενο του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ως
προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο
Β).
γ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις

Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ως Υ-
πεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγεί-
ας, Πολιτιστικών Θεµάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων,
Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.),
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών
(Ε.Κ.Φ.Ε.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και Φυ-
σικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού αξιολογούνται
στη διάρκεια της τετραετίας από τον Επόπτη Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρι-
κτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού έργου τους (πε-
δίο Α) και ανά δύο (2) έτη από τον Προϊστάµενο του Τµή-
µατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστά-

µενο του Τµήµατος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολο-
γιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περί-
πτωση, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά
τους (πεδίο Β).
δ) Τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

(Ε.Ε.Π.) των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και εκ-
παίδευσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, καθώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε
σχολικές µονάδες της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτή-
τως βαθµίδας, αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραε-
τίας από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας, ως προς
το παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση της τάξης και τον
Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικό-
τητας) του Ε.Ε.Π., ως προς την ποιότητα του υποστηρι-
κτικού και παιδαγωγικού έργου τους (πεδίο Α) και ανά
δύο (2) έτη από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας και
τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευ-
σης, που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της, ως προς την
υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β).
ε) Τα µέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στα Κέντρα Διε-

πιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστή-
ριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στην Επιτροπή Διεπιστηµονικής
Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) αξιολογούνται στη διάρκεια της
τετραετίας από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονι-
κής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π., ως προς την ποιό-
τητα του αξιολογικού, συµβουλευτικού, υποστηρικτικού
- παιδαγωγικού έργου τους (πεδίο Α) και ανά δύο (2) έτη
από τον Προϊστάµενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως προς την υπη-
ρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β). 
στ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύµ-
βουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως
προς την ποιότητα του αξιολογικού, συµβουλευτικού, υ-
ποστηρικτικού - παιδαγωγικού έργου τους (πεδίο Α) και
ανά δύο (2) έτη από τον Προϊστάµενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους
(πεδίο Β).
ζ) Τα µέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

(Ε.Β.Π.) που υπηρετούν σε σχολικές µονάδες ειδικής α-
γωγής και εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, αξιολογούνται στη διάρκεια της τε-
τραετίας από τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξια-
κής Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρι-
κτικού έργου τους (πεδίο Α) και ανά δύο (2) έτη από τον
Διευθυντή της σχολικής µονάδας στην οποία υπηρετούν,
ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους
(πεδίο Β). 

2. Το έργο των µόνιµων εκπαιδευτικών, καθώς και των
µελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται κατά προτεραι-
ότητα στις εξής κατηγορίες:
α) Εκπαιδευτικοί των Πρότυπων και Πειραµατικών

Σχολείων για την ανανέωση της θητείας τους, σύµφωνα
µε τον ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
β) Εκπαιδευτικοί και µέλη του Ε.Ε.Π. µετά από αίτησή

τους, προκειµένου να συµµετάσχουν σε διαδικασίες επι-
λογής για την κατάληψη θέσης στελέχους της εκπαίδευ-
σης. 
γ) Εκπαιδευτικοί και µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. µετά α-

πό εισήγηση που συνυπογράφουν ο Διευθυντής της σχο-
λικής µονάδας και ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης που έχει
την παιδαγωγική ή την επιστηµονική ευθύνη της, στην ο-
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ποία τεκµηριώνεται η ανάγκη της κατά προτεραιότητα α-
ξιολόγησης. Η εισήγηση υποβάλλεται στον Επόπτη Ποι-
ότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ενεργοποιεί τη σχετική δια-
δικασία.
δ) Εκπαιδευτικοί και µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. µε λι-

γότερα έτη υπηρεσίας προηγούνται αυτών µε περισσό-
τερα έτη υπηρεσίας. 

3. Το έργο των Διευθυντών ή των Προϊσταµένων σχο-
λικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των
υποδιευθυντών τους και των Υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.,
ως εκπαιδευτικών, αξιολογείται µία φορά εντός τριετίας.

4. Το έργο των δόκιµων εκπαιδευτικών και µελών του
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται ανά έτος.

5. Την ευθύνη του προγραµµατισµού των αξιολογήσε-
ων έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και
ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, σε συνεργασία µε τον Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ε-
τήσιο προγραµµατισµό των αξιολογήσεων στην περιοχή
ευθύνης τους. 

Άρθρο 78
Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης

του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των µελών
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 

του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

1. Στην περίπτωση που το έργο ενός εκπαιδευτικού,
καθώς και µέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) αξιολογηθεί οριστικά ως «µη ικανοποιητικό» κα-
τά την αξιολόγησή του σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή
Α ή Β, κατά περίπτωση, ο συγκεκριµένος εκπαιδευτικός
ή µέλος του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. παρακολουθεί υποχρεωτικό
επιµορφωτικό πρόγραµµα, το οποίο εκπονείται από το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ο προγραµ-
µατισµός, ο συντονισµός, η οργάνωση, η υλοποίηση και
η εποπτεία του επιµορφωτικού προγράµµατος βελτίω-
σης της απόδοσής του και της εξειδικευµένης υποστήρι-
ξής του αποτελούν αρµοδιότητα και ευθύνη του Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος συνεργάζεται µε
τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης/Ει-
δικότητας και τους Συµβούλους Εκπαίδευσης της Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης. Η θεµατολογία της επιµόρφωσης
και η χρονική διάρκειά της καθορίζονται µε απόφαση του
Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, µετά από εισήγηση
των Συµβούλων Εκπαίδευσης. 

2. Στην περίπτωση που το έργο Διευθυντή ή Προϊστα-
µένου σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
(Ε.Κ.), υποδιευθυντή τους ή Υπεύθυνου τοµέα Ε.Κ., ως
εκπαιδευτικού, αξιολογηθεί οριστικά ως «µη ικανοποιητι-
κό» κατά την αξιολόγησή του σε ένα από τα πεδία Α1 ή
Α2, ο συγκεκριµένος Διευθυντής ή Προϊστάµενος σχολι-
κής µονάδας ή Ε.Κ., υποδιευθυντής τους ή Υπεύθυνος
τοµέα Ε.Κ. παρακολουθεί υποχρεωτικό επιµορφωτικό
πρόγραµµα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1. 

3. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιµου εκπαι-
δευτικού, καθώς και µέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολο-
γηθεί ως «µη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που
λαµβάνει χώρα στη λήξη της δοκιµαστικής περιόδου, έ-

στω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α΄ ή Β΄, κατά
περίπτωση, δεν µονιµοποιείται αλλά µπορεί να επαναλά-
βει τη διαδικασία τα αµέσως επόµενα δύο (2) έτη.

4. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
ή του µέλους του Ε.Ε.Π. λαµβάνεται υπόψη στις διαδικα-
σίες επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης. Το
αποτέλεσµα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του
µέλους του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. δύναται να λαµβάνεται
υπόψη σε διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση επιµορ-
φωτικού ή άλλου επιστηµονικού-εκπαιδευτικού έργου.

Άρθρο 79
Ενστάσεις

1. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει ένστα-
ση κατά των εκθέσεων αξιολόγησης ενώπιον τριµελούς
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία συνιστάται
στην έδρα κάθε µίας από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

2. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
και αποτελούνται από τα εξής µέλη:
α) τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόµιµο
αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
β) τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος

αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως α-
ντιπρόεδρο και
γ) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας ή

Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, µε τον
αναπληρωτή του, µε κλήρωση από τους Συµβούλους Εκ-
παίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης. Όταν η Ειδική Επιτροπή Αξιολό-
γησης καλείται να εξετάσει ένσταση εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκ-
παίδευσης, Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης, καθώς και σε τµήµατα ένταξης και παράλληλης
στήριξης της γενικής εκπαίδευσης, στα Κέντρα Διεπι-
στηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήρι-
ξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) ως µέλος της περ. γ΄ ορίζεται, µε τον αναπλη-
ρωτή του, ένας (1) Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Α-
γωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που καταλαµβάνει
θέση Συµβούλου στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρµοδιό-
τητα εκτείνεται σε αυτήν. Όταν η Ειδική Επιτροπή Αξιο-
λόγησης καλείται να εξετάσει ένσταση εκπαιδευτικών
της µειονοτικής Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης ως µέλος της περ. γ΄ ορίζεται ο Προϊστάµενος
του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, που τον ανα-
πληρώνει ο κατά νόµον αναπληρωτής του.

3. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετά-
σει ένσταση εκπαιδευτικού ή µέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π.
που έχει αξιολογηθεί από µέλος της επιτροπής, το συ-
γκεκριµένο µέλος κωλύεται να συµµετάσχει στην εξέτα-
ση του εν λόγω θέµατος από την επιτροπή και τη θέση
του λαµβάνει ο αναπληρωτής του.

4. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Ειδικής Επιτρο-
πής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του Τµήµατος
Προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, µε τον αναπληρωτή του, ως γραµ-
µατέας της επιτροπής. 
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5. Η θητεία των µελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολό-
γησης είναι τετραετής. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δια-
τηρούν την ιδιότητα του µέλους των επιτροπών για όσο
χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης,
µε την οποία έχουν οριστεί ως µέλη αυτών.

6. Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν µε
απόσπαση στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον
και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κρίνονται από την αρµόδια
Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

7. Για τους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων και Πειρα-
µατικών σχολείων ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 20 του
ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

8. Η ένσταση περιλαµβάνει αναλυτικά τα συγκεκριµέ-
να πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία, στα οποία ο α-
ξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρισµούς του και συ-
νοδεύεται από τα στοιχεία τα οποία τους αποδεικνύουν. 

9. Η ένσταση ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία δώδεκα (12) ηµερών από την εποµένη της γνωστο-
ποίησης µε απόδειξη της αξιολογικής έκθεσης στον α-
ξιολογούµενο. Οι ενστάσεις ασκούνται µέσω της ειδικής
ψηφιακής εφαρµογής του άρθρου 81. 

10. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παρα-
δεκτό και το βάσιµο της ένστασης και µπορεί είτε να ορι-
στικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης
µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δύναται να ζητήσει
οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτη-
τες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούµενο και γενι-
κώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόµε-
νων ισχυρισµών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις µέσα
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την αποδεδειγ-
µένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση της. 

Άρθρο 80
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και γνώµη της Αρχής Διασφά-
λισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτερο-
βάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζε-
ται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε τα πεδία και τα κρι-
τήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των µελών
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και κά-
θε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε την αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ή
τη διαδικασία διενέργειάς της. Η απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων του πρώτου εδαφίου, ε-
φόσον αφορά σε ειδικά ζητήµατα αξιολόγησης των εκ-
παιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. της
µειονοτικής Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης ή της διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση και του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµά-
των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 81
Ειδική ψηφιακή εφαρµογή για την αξιολόγηση 
των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών, 

του Ειδικού Εκπαιδευτικού και 
του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, σχεδιάζεται, προγραµµατίζεται, αναπτύσσεται, επι-
καιροποιείται και λειτουργεί, λαµβάνοντας υπόψη τις α-
νάγκες των ατόµων µε αναπηρία, ειδική ψηφιακή εφαρ-
µογή, προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr -  EΨΠ) στην οποία: α)
τηρούνται οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των στελεχών της
εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των µελών του Ει-
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), β) καταχωρίζονται οι
έγγραφες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των αξιολογούµε-
νων, οι αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογητών και οποι-
οδήποτε άλλο έγγραφο ή τεκµήριο σχετίζεται µε διενερ-
γούµενη αξιολόγηση και ο αξιολογητής ή ο αξιολογού-
µενος επιθυµεί να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, καθώς αφο-
ρά σε εκκρεµή αξιολογική διαδικασία και γ) υποβάλλο-
νται αντιρρήσεις ή ενστάσεις ή και τα στοιχεία στα οποία
ερείδονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβο-
λή τους ηλεκτρονικά. 

Άρθρο 82
Μεταξιολόγηση του συστήµατος αξιολόγησης

1. Το σύστηµα της αξιολόγησης των στελεχών εκπαί-
δευσης, των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθη-
τικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) προβλέπει και εµπεριέχει µη-
χανισµό και διαδικασίες µεταξιολόγησης για την παρα-
κολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του, µε σκο-
πό τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και τη διασφάλι-
ση της αξιοπιστίας του. Η µεταξιολόγηση, στοχεύει στη
διασφάλιση της ποιότητας του συστήµατος αξιολόγη-
σης, στην αντικειµενική και αµερόληπτη εφαρµογή των
κριτηρίων στις επιµέρους διαδικασίες, στην εγκυρότητα
και την αξιοπιστία των σχετικών κρίσεων και µετρήσεων,
καθώς και στην ανατροφοδότηση και ενηµέρωση όλων
των συµµετεχόντων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και η-
γεσίας.

2. H µεταξιολόγηση καταλήγει στη σύνταξη ετήσιας
έκθεσης σχετικά µε:
α) Την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών του συ-

στήµατος.
β) Τον βαθµό επίτευξης των επιµέρους στόχων του συ-

στήµατος αξιολόγησης.
γ) Την εκτίµηση του βαθµού επίδρασης του συστήµα-
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τος αξιολόγησης στην ποιότητα του εκπαιδευτικού συ-
στήµατος. 

3. Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτο-
βάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συ-
ντάσσουν κάθε έτος τη δική τους έκθεση µεταξιολόγη-
σης, την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Οι εκθέσεις λειτουργούν απολογιστικά
και διαµορφωτικά και συνοδεύονται από προτάσεις ανα-
φορικά µε την ανάγκη διορθώσεων στο σύστηµα αξιολό-
γησης για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσµατικό-
τητάς του. 

Άρθρο 83
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και ανα-
γκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τον σχεδια-
σµό, προγραµµατισµό, την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και
λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρµογής του άρθρου
81 µε εξειδίκευση όσων υποχρεώσεων ή όρων πρέπει να
τηρούνται, σύµφωνα µε τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και
τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της ε-
πεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών
(Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119).

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και γνώµη της Αρχής Δια-
σφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτε-
ροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να καθορί-
ζεται κάθε ειδικότερο θέµα, σχετικά µε τη µορφή και το
περιεχόµενο των καταχωριζόµενων στην ειδική ψηφιακή
εφαρµογή του άρθρου 81 φακέλων, εκθέσεων αυτοαξιο-
λόγησης των αξιολογούµενων και αξιολογικών εκθέσε-
ων των αξιολογητών, αντιρρήσεων, ενστάσεων και λοι-
πών εγγράφων, που σχετίζονται µε την αξιολόγηση των
στελεχών, των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), τον τρόπο καταχώρι-
σης, διαχείρισής τους και γνωστοποίησής τους σε κάθε
ενδιαφερόµενο, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ε-
φαρµογής της διαδικασίας αξιολόγησης των στελεχών,
των εκπαιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και γνώµη της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
και του Ι.Ε.Π., καθορίζονται η διαδικασία µεταξιολόγη-
σης του συστήµατος αξιολόγησης των στελεχών της εκ-
παίδευσης, των εκπαιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π
και του Ε.Β.Π. και, ιδίως, η διαδικασία δειγµατοληπτικού
ελέγχου των αξιολογικών εκθέσεων σε όλη την κλίµακα
της διοικητικής ιεραρχίας, καθώς και κάθε άλλο λεπτο-

µερειακό ζήτηµα σχετικά µε την αξιολόγηση των στελε-
χών, των εκπαιδευτικών και των µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
ή µε τη διαδικασία διενέργειάς της, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των θεµάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονι-
σµού (ΕΕ) 2016/679 που αφορούν στην επεξεργασία δε-
δοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,
µε την ιδιότητα της εκτελούσας, από κοινού µε τη Γενική
Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, την επεξεργασία, για λογαρια-
σµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως υ-
πεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περ. 8) και
7), αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισµού. 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, δύναται να ορίζονται οι λεπτοµέρειες του συστήµα-
τος, σε ό,τι αφορά στους δείκτες και στη µεθοδολογία ά-
ντλησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων
που συλλέγονται, στη διασφάλιση της διαλειτουργικότη-
τας των επιµέρους συστηµάτων, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 47 του νόµου 4623/2019 (Α΄ 134) και
στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), στην πρόσβαση
των χρηστών, καθώς και στο πλαίσιο εντός του οποίου
κινούνται το Ι.Ε.Π. και η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για τη σύνταξη
των εκθέσεων µεταξιολόγησης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Άρθρο 84
Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

1. Διδακτικά βιβλία είναι όλα τα βιβλία, που χρησιµο-
ποιούνται από τους µαθητές και τις µαθήτριες όλων των
τύπων των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, κατά τη διδασκαλία των µαθηµά-
των που προβλέπονται από τα αντίστοιχα προγράµµατα
σπουδών. Στα διδακτικά βιβλία περιλαµβάνονται όλα τα
βιβλία, έντυπα ή ψηφιακά, όπως και κάθε άλλο συµπλη-
ρωµατικό έντυπο ή ψηφιακό υλικό, το οποίο συνδέεται
µε αυτά και είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της διδα-
κτικής - µαθησιακής διαδικασίας.

2. Συστήνονται και λειτουργούν Μητρώο Διδακτικών
Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βι-
βλίων (Ψ.Β.Δ.Β) στα οποία εντάσσεται το σύνολο των ε-
γκεκριµένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων διδακτικών βιβλίων. Το Μ.Δ.Β. οργανώνεται σε Υ-
ποµητρώα, στα οποία αντιστοιχούν τα µαθήµατα που δι-
δάσκονται σε όλους τους τύπους σχολικών µονάδων της
Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), είναι δυνατή
η ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β., τα οποία ήδη
διατίθενται σε όλους τους τύπους σχολείων, κατά τον
χρόνο θέσεως σε ισχύ του παρόντος. Σε κάθε περίπτω-
ση, τα υπό ένταξη διδακτικά βιβλία πρέπει να είναι σύµ-
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φωνα µε τα εκάστοτε σε ισχύ Προγράµµατα Σπουδών.
4. Η επιστηµονική και παιδαγωγική ευθύνη της ανά-

πτυξης του υλικού της Ψ.Β.Δ.Β. αποτελεί αρµοδιότητα
του Ι.Ε.Π..

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ι.Ε.Π.
και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό-
σεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), καθορίζονται
η διαδικασία δηµιουργίας, συγκρότησης, λειτουργίας και
τεχνικής υποστήριξης του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β., οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης και απένταξης
διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., ο αριθ-
µός των διδακτικών βιβλίων που δύνανται να εντάσσο-
νται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., καθώς και άλλο ειδι-
κότερο θέµα που αφορά την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 85
Επιλογή διδακτικών βιβλίων

1. Καθιερώνεται η δυνατότητα επιλογής διδακτικού βι-
βλίου σε κάθε µάθηµα που διδάσκεται στις σχολικές µο-
νάδες της δηµόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

2. Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων, που χρησιµοποι-
ούνται από την κάθε σχολική µονάδα πραγµατοποιείται
από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα
µαθήµατα σε αυτή. Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων
πραγµατοποιείται µεταξύ των εγκεκριµένων διδακτικών
βιβλίων που εντάσσονται στο Μητρώο Διδακτικών Βι-
βλίων του άρθρου 84, εφόσον αυτά είναι περισσότερα
του ενός για το συγκεκριµένο µάθηµα. Σε περίπτωση
που υπάρχει αδυναµία επιλογής από τους εκπαιδευτι-
κούς που διδάσκουν το αντίστοιχο µάθηµα, η επιλογή γί-
νεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ή σε περίπτωση α-
δυναµίας λήψης απόφασης ή µη επιλογής, η επιλογή
πραγµατοποιείται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο
της σχολικής µονάδας. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος
της σχολικής µονάδας καταχωρίζει άµεσα τις αποφάσεις
επιλογής διδακτικού βιβλίου σε πληροφοριακό σύστηµα,
το οποίο δηµιουργείται και λειτουργεί µε ευθύνη του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). Τα διδακτικά βιβλία
που επιλέγονται από το σύνολο των σχολικών µονάδων
της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης τυπώνονται και διανέµονται σε αυτές από το Ι.Τ.Υ.Ε.
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3966/2011
(Α΄ 118).

3. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί
όλων των τύπων σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας
και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δύνανται να χρη-
σιµοποιούν, παράλληλα µε το διδακτικό βιβλίο που έχει
διανεµηθεί στην οικεία σχολική µονάδα, το σύνολο των
διδακτικών βιβλίων του αντίστοιχου µαθήµατος σε ψη-
φιακή µορφή και των ψηφιακών αντικειµένων τα οποία
είναι αναρτηµένα και διαθέσιµα στην Ψηφιακή Βιβλιοθή-
κη Διδακτικών Βιβλίων του άρθρου 84. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του
Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, καθορίζονται η διαδικασία επιλο-
γής διδακτικού βιβλίου, η προθεσµία εντός της οποίας
πραγµατοποιείται η επιλογή του, τα δεδοµένα που κατα-
χωρίζονται στο πληροφοριακό σύστηµα της παρ. 2, κα-

θώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε τη διαδι-
κασία επιλογής του διδακτικού βιβλίου.

5. Μέχρι την ολοκλήρωση της δηµιουργίας και τη θέση
σε πλήρη λειτουργία του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων
(Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βι-
βλίων (Ψ.Β.Δ.Β) του άρθρου 84, οι σχολικές µονάδες ό-
λων των βαθµίδων της δηµόσιας και ιδιωτικής Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συνεχίζουν
να χρησιµοποιούν τα ήδη εγκεκριµένα προς χρήση από
αυτές διδακτικά βιβλία.

Άρθρο 86
Αξιολόγηση µαθητών

1. Το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016 (Α′ 211), περί της α-
ξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών του Γυµνασίου,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του µαθητή ο-
ρίζεται ως εξής:

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή κατά
τη διάρκεια των τετραµήνων συνεκτιµώνται τα παρακά-
τω κριτήρια:
α) η συνολική συµµετοχή του µαθητή στη µαθησιακή

διδασκαλία (τα ερωτήµατα που θέτει, οι απαντήσεις που
δίνει, η συµβολή του στη µελέτη ενός θέµατος µέσα
στην τάξη, η συνεργασία του µε συµµαθητές, η επιµέ-
λεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται),
από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηµατίζει εικόνα για τις
γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινοµένων, τις δε-
ξιότητες επίλυσης προβλήµατος, τις επικοινωνιακές δε-
ξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δηµιουργικότητα κ.τλ.,
β) οι εργασίες που εκτελεί ο µαθητής στο πλαίσιο της

καθηµερινής µαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο
σπίτι, ατοµικά ή οµαδικά,
γ) οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, ατοµικές ή ο-

µαδικές, και οι διαθεµατικές εργασίες, ατοµικές ή οµαδι-
κές, 
δ) οι τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγησης (ωριαίες

γραπτές δοκιµασίες ή ανάθεση και υποβολή / παρουσία-
ση ατοµικής ή οµαδικής συνθετικής ή διαθεµατικής δηµι-
ουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών
και των σταδίων εφαρµογής του µοντέλου της ανε-
στραµµένης τάξης),
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες (τεστ).
2. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιµασίες αυτές

είναι: α) προειδοποιηµένες, αν έπονται µιας ανακεφαλαί-
ωσης ή β) µη προειδοποιηµένες, αν καλύπτουν την ύλη
που διδάχθηκε στο αµέσως προηγούµενο µάθηµα. Δεν
επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται περισσότερες από
µία ωριαία γραπτή δοκιµασία κατά τη διάρκεια του ηµε-
ρησίου διδακτικού προγράµµατος και περισσότερες από
τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδοµαδιαίου διδακτικού
προγράµµατος.

3. Στα µαθήµατα της Οµάδας Α′ και της Οµάδας Β′ των
περ. α΄ και β΄, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 διε-
νεργείται υποχρεωτικά µία (1) τετραµηνιαία δοκιµασία α-
ξιολόγησης. Οι διδάσκοντες µαθήµατα της Οµάδας Α΄
και της Οµάδας Β΄ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και
στο δεύτερο τετράµηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της α-

73



ξιολόγησης αυτής επιλέγοντας µεταξύ των εναλλακτι-
κών που προβλέπονται στην περ. δ΄ της παρ. 1. Στα µα-
θήµατα της Οµάδας Γ′ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 2 δεν διενεργείται καµία τετραµηνιαία δοκι-
µασία αξιολόγησης.

4. Οι ολιγόλεπτες δοκιµασίες πραγµατοποιούνται µε ή
χωρίς προειδοποίηση των µαθητών µε τη µορφή σύντο-
µων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο
αριθµός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιµασιών
που πραγµατοποιούνται σε κάθε τετράµηνο επαφίενται
στην κρίση του διδάσκοντος.»

2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α′
70), περί της αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών
του Γενικού Λυκείου, τροποποιούνται και το άρθρο 103
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 103
Προφορική βαθµολογία τετραµήνων

1. Για την αξιολόγηση του µαθητή κατά τετράµηνο ο
διδάσκων συνεκτιµά:
α) τη συµµετοχή του στη διδακτική µαθησιακή διαδικα-

σία,
β) την επιµέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκε-

κριµένο µάθηµα,
γ) την επίδοσή του στις τετραµηνιαίες δοκιµασίες α-

ξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιµασίες ή ανάθεση και
υποβολή / παρουσίαση ατοµικής ή οµαδικής συνθετικής
ή διαθεµατικής δηµιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των
χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρµογής του µο-
ντέλου της ανεστραµµένης τάξης), 
δ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιµασίες,
ε) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.
Οι γραπτές δοκιµασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες

και στις ωριαίες.
Οι ολιγόλεπτες δοκιµασίες πραγµατοποιούνται µε ή

χωρίς προειδοποίηση των µαθητών µε τη µορφή σύντο-
µων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο
αριθµός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιµασιών
που πραγµατοποιούνται σε κάθε τετράµηνο επαφίενται
στην κρίση του διδάσκοντος.
Οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες διαρκούν µία (1) διδα-

κτική ώρα και είναι: α) προειδοποιηµένες, αν έπονται
µιας ανακεφαλαίωσης ή β) µη προειδοποιηµένες, αν κα-
λύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αµέσως προηγού-
µενο µάθηµα. Δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται
περισσότερες από µία ωριαία γραπτή δοκιµασία κατά τη
διάρκεια του ηµερησίου διδακτικού προγράµµατος και
περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδο-
µαδιαίου διδακτικού προγράµµατος.
Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται

στα µαθήµατα όλων των Οµάδων δύο (2) τετραµηνιαίες
δοκιµασίες αξιολόγησης, µία (1) κατά τη διάρκεια του
πρώτου τετραµήνου και µία (1) κατά τη διάρκεια του δεύ-
τερου τετραµήνου, µε εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής
Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται τετραµηνιαία δοκι-
µασία αξιολόγησης. Αν για λόγους αντικειµενικούς δεν
πραγµατοποιηθεί η τετραµηνιαία δοκιµασία αξιολόγησης
του πρώτου τετραµήνου, στο δεύτερο τετράµηνο διε-
νεργούνται δύο (2) τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγη-
σης. Οι διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράµηνο να επι-
λέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της τετραµηνιαίας διαδι-
κασίας αξιολόγησης επιλέγοντας µεταξύ των εναλλακτι-

κών που προβλέπονται στην περ. γ΄ του πρώτου εδαφί-
ου.

2. Αν λείπουν στοιχεία της παρ. 1, ο προφορικός βαθ-
µός του τετραµήνου διαµορφώνεται ύστερα από τη συ-
νεκτίµηση των υπαρχόντων στοιχείων.

3. Για µάθηµα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδά-
χθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται
βαθµολογία, αν αποδεδειγµένα και δικαιολογηµένα ο δι-
δάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγη-
ση των µαθητών.

4. Δεν κατατίθεται βαθµολογία για τα µαθήµατα των
Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους µαθη-
τές έχουν νοµίµως απαλλαγεί από την παρακολούθησή
τους.

5. Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραµήνου κάθε δι-
δάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονοµα-
στική κατάσταση για κάθε τάξη ή τµήµα χωριστά µε τους
βαθµούς επίδοσης του τετραµήνου.

6. Αν από την ονοµαστική κατάσταση της προφορικής
βαθµολογίας λείπει βαθµός µαθητή, η έλλειψη αυτή πρέ-
πει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα µε ενυπόγραφη
σηµείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθµολογίας.

7. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του δι-
δάσκοντος, η προφορική βαθµολογία των µαθητών κατα-
χωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατοµικό Δελτίο (Α.Δ.)
των µαθητών. Για το Β΄ τετράµηνο η καταχώριση γίνεται
πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απο-
λυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέ-
πεται καµία µεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθα-
σµένης καταχώρισης που διαπιστώνεται µε ειδική πράξη
του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από
την έκδοση των αποτελεσµάτων.»

3. Το άρθρο 120 του ν. 4610/2019, περί του ελέγχου
της προόδου των µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου
και των µαθητευόµενων του «Μεταλυκειακού Έτους -
Τάξης Μαθητείας» µε ενδιάµεσες προφορικές, πρακτι-
κές και γραπτές εξετάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 120
Ενδιάµεσες προφορικές, πρακτικές 

και γραπτές εξετάσεις

1. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των µαθηµάτων, η
πρόοδος των µαθητών ελέγχεται µε ενδιάµεσες γρα-
πτές, προφορικές ή πρακτικές δοκιµασίες αξιολόγησης,
κατά την κρίση του διδάσκοντος. Οι γραπτά, προφορικά
ή πρακτικά εξεταζόµενοι µαθητές βαθµολογούνται για
τις επιδόσεις τους σε κάθε δοκιµασία αξιολόγησης και η
επίδοσή τους συνεκτιµάται στον προφορικό βαθµό του
τετραµήνου. Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάµε-
σες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις µπορούν να δίνο-
νται κατά µάθηµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Οι ενδιάµεσες γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν
τις εξής κατηγορίες:
α) Γραπτές δοκιµασίες σύντοµης διάρκειας, που απο-

τελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των µαθητών στο
µάθηµα της ηµέρας και πραγµατοποιούνται χωρίς προει-
δοποίηση αυτών στην ύλη του µαθήµατος της ηµέρας.
Τα θέµατα των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας
πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, µορφής και περιε-
χοµένου, ώστε να απαντηθούν στον προβλεπόµενο χρό-
νο. Τα θέµατα των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρ-
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κειας µπορεί να βασίζονται σε παραδείγµατα που εµπε-
ριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π..
Ο αριθµός των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας
εντός κάθε τετραµήνου εναπόκειται στην κρίση του εκ-
παιδευτικού.
β) Γραπτές ωριαίες δοκιµασίες επαναληπτικού χαρα-

κτήρα, οι οποίες καλύπτουν µία σειρά διδαγµένων κεφα-
λαίων/ενοτήτων και διεξάγονται, ύστερα από προειδο-
ποίηση των µαθητών. Ειδικά για το µάθηµα «Νέα Ελληνι-
κά» και τα µαθήµατα που στο ωρολόγιο πρόγραµµα έ-
χουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της
γραπτής δοκιµασίας είναι δίωρη. Ως προς τη µορφή
τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιµασίες µπορεί να συνδυά-
ζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (α-
νάπτυξης, σύντοµης απάντησης, κλειστές ή αντικειµενι-
κού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετι-
κών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιµασίες ε-
λέγχονται κατά κύριο λόγο η αφοµοίωση της διδαχθεί-
σας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης
και εφαρµογής της στην καθηµερινή πράξη και γενικότε-
ρα η πρόοδος των µαθητών.

3. Για τον έλεγχο της κατά µάθηµα επίδοσης και επιµέ-
λειας των µαθητών κατά τη διάρκεια των τετραµήνων, ε-
κτός των ενδιάµεσων προφορικών και πρακτικών δοκιµα-
σιών και των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας,
διενεργούνται και τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγη-
σης, τα αποτελέσµατα των οποίων αξιοποιούνται για την
πληρέστερη και αντικειµενικότερη αξιολόγηση της επί-
δοσης των µαθητών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι τετραµηνιαίες δοκιµα-
σίες αξιολόγησης µπορούν να λαµβάνουν τη µορφή γρα-
πτών ωριαίων δοκιµασιών επαναληπτικού χαρακτήρα, α-
τοµικών ή οµαδικών συνθετικών ή διαθεµατικών δηµι-
ουργικών εργασιών ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών
και των σταδίων εφαρµογής του µοντέλου της ανε-
στραµµένης τάξης. Κατά τη διάρκεια του ηµερησίου δι-
δακτικού προγράµµατος δεν επιτρέπεται να διεξάγονται
περισσότερες από µία (1) τετραµηνιαίες δοκιµασίες α-
ξιολόγησης για το ίδιο Τµήµα και κατά τη διάρκεια του ε-
βδοµαδιαίου διδακτικού προγράµµατος δεν επιτρέπεται
να διεξάγονται περισσότερες από τρεις (3) αντίστοιχες
δοκιµασίες. 

4. Για τα «γραπτώς εξεταζόµενα» µαθήµατα, όπως ο-
ρίζονται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 117, κατά τη
διάρκεια του Α΄ τετραµήνου πραγµατοποιείται υποχρεω-
τικά µία τετραµηνιαία δοκιµασία αξιολόγησης. Αν υφί-
σταται αντικειµενικό πρόβληµα, η εν λόγω υποχρεωτική
τετραµηνιαία δοκιµασία αξιολόγησης που αφορά στα
γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα µπορεί να πραγµατο-
ποιηθεί στο Β΄ τετράµηνο.

5. Για τα «µη εξεταζόµενα µαθήµατα», όπως ορίζονται
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 117, εκτός των µα-
θηµάτων Προσανατολισµού, «Αγωγή Υγείας» και «Φυσι-
κή Αγωγή», διενεργείται υποχρεωτικά σε κάθε τετράµη-
νο, από µία γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιµασία ε-
παναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασµός αυτών, όπως α-
ναλυτικά και ανά µάθηµα καθορίζεται µε την απόφαση
της παρ. 3 του άρθρου 121.

6. Τα θέµατα των τετραµηνιαίων δοκιµασιών αξιολόγη-
σης κατατίθενται στον Διευθυντή της σχολικής µονάδας
και τα γραπτά δοκίµια ή εργασίες, αν υπάρχουν, φυλάσ-
σονται από τον εκπαιδευτικό του µαθήµατος, µέχρι τη
λήξη του σχολικού έτους.»

4. Η περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του
ν. 4610/2019, περί της αξιολόγησης της επίδοσης των
µαθητών του Επαγγελµατικού Λυκείου και των µαθητευ-
όµενων του «Μεταλυκειακού Έτους  -  Τάξης Μαθητεί-
ας», τροποποιείται, ώστε κατά την αξιολόγηση της επί-
δοσης των µαθητών οι εκπαιδευτικοί να συνεκτιµούν και
τις τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγησης, και το άρθρο
121 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 121
Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των µαθηµάτων

κατά τη διάρκεια των τετραµήνων

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή κατά
τη διάρκεια των τετραµήνων στα µαθήµατα ή κλάδους
µαθηµάτων που, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6
του άρθρου 117 έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξε-
ταζόµενα ή µη εξεταζόµενα κατά τις προαγωγικές, απο-
λυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός συνε-
κτιµά:
α) τη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,
β) την επιµέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριµέ-

νο µάθηµα,
γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχο-

λείο,
δ) την επίδοση στις ενδιάµεσες γραπτές, πρακτικές

και προφορικές δοκιµασίες και τις τετραµηνιαίες δοκιµα-
σίες αξιολόγησης του άρθρου 120,
ε) τις προαιρετικές δηµιουργικές εργασίες των µαθη-

τών και
στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστη-

ριοτήτων κάθε µαθητή όπου αυτός τηρείται.
Αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόµενα στοιχεία,

ο Π.Β.Τ. διαµορφώνεται από τη συνεκτίµηση των υπαρ-
χόντων στοιχείων.

2. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του
µαθητή στις ενδιάµεσες γραπτές, πρακτικές και προφο-
ρικές δοκιµασίες, κατά τη διάρκεια των τετραµήνων, τα
θέµατα διατυπώνονται µε τρόπο, ώστε να µπορούν να α-
παντηθούν στον χρόνο που οι µαθητές έχουν στη διάθε-
σή τους και να µπορούν να ελεγχθούν παράµετροι όπως:
α) η αποκτηθείσα γνώση των µαθητών,
β) η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων,
γ) η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης,
δ) η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρµογή των

θεωρητικών γνώσεων,
ε) η αξιολόγηση δεδοµένων,
στ) η συνδυαστική σκέψη και
ζ) η ικανότητα των µαθητών να χρησιµοποιούν, σε

συνδυασµό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτη-
σαν, κατά την επίλυση ασκήσεων και προβληµάτων, για
τη διεξαγωγή ή την παραγωγή συµπερασµάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.,
καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των µα-
θηµάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια των τετραµήνων.»

Άρθρο 87
Συνεργασίες µε τρίτους φορείς

1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονά-
δας, µετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή
µε δική του πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίζει τη σύ-
ναψη συµφωνιών συνεργασίας µε κάθε φορέα που κρίνει
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σκόπιµο, µε σκοπό τη συµµετοχή της σχολικής µονάδας
σε προγράµµατα και δράσεις πολιτιστικού, αθλητικού,
κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

2. Τα προγράµµατα και οι δράσεις της παρ. 1, τα οποία
οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια και τις προδιαγραφές
που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής (Ι.Ε.Π.), δύνανται να οργανώνονται και να υλοποιού-
νται είτε εξ ολοκλήρου από τον συνεργαζόµενο φορέα
είτε από κοινού από τον συνεργαζόµενο φορέα και τη
σχολική µονάδα. 

3. Η υλοποίηση των δράσεων και των προγραµµάτων,
που αφορούν σε µία σχολική µονάδα εγκρίνεται από τον
Διευθυντή ή τον Προϊστάµενό της και κοινοποιείται στον
Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις, που οι δράσεις
και τα προγράµµατα υλοποιούνται σε περισσότερες από
µία σχολικές µονάδες, απαιτείται η έγκριση του Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν τα προγράµµατα αφο-
ρούν σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες που υ-
πάγονται στην ίδια Διεύθυνση, του Περιφερειακού Επό-
πτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν τα προγράµµατα α-
φορούν σε σχολικές µονάδες που υπάγονται σε περισ-
σότερες από µία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της
αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, ή του Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αν τα προγράµµατα αφο-
ρούν σχολικές µονάδες που υπάγονται σε περισσότερες
από µία Περιφερειακές Διευθύνσεις. 

Άρθρο 88
Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση 

στη σχολική µονάδα

1. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάµενου
της σχολικής µονάδας χορηγείται άδεια για τη διεξαγω-
γή έρευνας στη σχολική µονάδα από µέλη του προσωπι-
κού ή φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) ή άλλων, δηµόσιων ή ιδιωτικών, ερευνητικών ή
παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών φορέων. Με την απόφαση
του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία,
καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε τη διεξαγωγή
της έρευνας στη σχολική µονάδα. Αν οι έρευνες υλοποι-
ούνται σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες, η ά-
δεια χορηγείται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης, αν οι έρευνες αφορούν σε περισσότερες από
µία σχολικές µονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυν-
ση, από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης, αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές µονάδες
που υπάγονται σε περισσότερες από µία Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυν-
σης, ή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.), αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές µονάδες
που υπάγονται σε περισσότερες από µία Περιφερειακές
Διευθύνσεις. 

2. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάµενου
της σχολικής µονάδας αποφασίζεται η πραγµατοποίηση
στη σχολική µονάδα πρακτικής άσκησης από προπτυχια-
κούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι., καθώς και από
καταρτιζόµενους και σπουδαστές δηµόσιων και ιδιωτι-
κών φορέων.

Άρθρο 89
Λειτουργία Eκπαιδευτικών Oµίλων - 
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Οµίλων

1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονά-
δας των δηµοτικών σχολείων, γυµνασίων και λυκείων,
µετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή εκπαι-
δευτικού/εκπαιδευτικών που έχουν τοποθετηθεί στη
σχολική µονάδα ή µε δική του πρωτοβουλία, δύναται να
αποφασίζει τη συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτι-
κών οµίλων µετά τη λήξη του ηµερήσιου ωρολογίου προ-
γράµµατος διδασκαλίας, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης
του Σχολικού Συµβουλίου και της οικείας δηµοτικής αρ-
χής. Οι εκπαιδευτικοί όµιλοι των δηµοτικών σχολείων
δύναται να συγκροτούνται και να λειτουργούν και κατά
τις διδακτικές ώρες του ολοήµερου προγράµµατος της
σχολικής µονάδας. 

2.  Για κάθε εκπαιδευτικό όµιλο που συγκροτείται ορί-
ζεται µε απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταµένου της
σχολικής µονάδας ένας εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος
του Εκπαιδευτικού Οµίλου. Η επιλογή των Υπευθύνων
των Εκπαιδευτικών Οµίλων πραγµατοποιείται µεταξύ
των εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την
ανάληψη των σχετικών καθηκόντων. Ο χρόνος που οι Υ-
πεύθυνοι Εκπαιδευτικών Οµίλων αφιερώνουν στην ορ-
γάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών οµίλων δεν
προσµετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνε-
κτιµάται κατά την ατοµική αξιολόγησή τους, καθώς και
κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης σύµ-
φωνα µε την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 33.

3. Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάµενοι περισσότερων
σχολικών µονάδων δύνανται να αποφασίζουν για τη συ-
γκρότηση και τη λειτουργία κοινού εκπαιδευτικού οµίλου
ή οµίλων. Στην περίπτωση αυτήν ορίζεται ένας Υπεύθυ-
νος Εκπαιδευτικού Οµίλου από τον Διευθυντή ή τον
Προϊστάµενο της κάθε σχολικής µονάδας, η οποία συµ-
µετέχει στον κοινό εκπαιδευτικό όµιλο. 

4. Με απόφαση του Υπουργου ́ Παιδείας και Θρησκευ-
µα ́των καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορι-
σµού, η διάρκεια της θητείας των Υπευθύνων Εκπαιδευ-
τικών Οµίλων και κάθε ειδικο ́τερο θε ́µα σχετικα ́ µε την ε-
φαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 90
Παιδαγωγικές συναντήσεις

1. Οι εκπαιδευτικοί πραγµατοποιούν παιδαγωγικές συ-
ναντήσεις σχετικά µε θέµατα αγωγής και προόδου των
µαθητών/τριών, οργάνωσης της διδασκαλίας των µαθη-
µάτων, υλοποίησης και αξιολόγησης των Προγραµµάτων
Σπουδών µε πρωτοβουλία του Διευθυντή ή του Προϊστα-
µένου της σχολικής µονάδας, οι οποίες σκοπεύουν στην
ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή προβληµάτων,
τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοι-
νών πρακτικών που εκτιµώνται ως πλέον αποτελεσµατι-
κές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της µάθησης,
την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, την ανά-
πτυξη κλίµατος συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη της εκ-
παιδευτικής κοινότητας και εν γένει την εύρυθµη λει-

76



τουργία της σχολικής µονάδας.
2. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονά-

δας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ µηνι-
αίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευ-
θυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας ή τον
Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ απο-
στάσεως. Στις συναντήσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει
και ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική
ευθύνη της σχολικής µονάδας και, στην περίπτωση µειο-
νοτικού σχολείου του ν. 694/1977 (Α´ 264), και ο Σύµ-
βουλος Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος, ύστε-
ρα από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Δι-
ευθυντή ή του Προϊσταµένου της σχολικής µονάδας. Με
απόφαση του Διευθυντή της σχολικής µονάδας, καθορί-
ζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγω-
γικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσονται η εύρυθµη
λειτουργία των σχολικών µονάδων και η εφαρµογή του
εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος. 

Άρθρο 91
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), είναι δυνατή
η ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μητρώο Διδακτικών Βι-
βλίων (Μ.Δ.Β.) τα οποία διατίθενται σε όλους τους τύ-
πους των σχολείων, κατά τον χρόνο θέσεως σε ισχύ του
παρόντος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 84.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ι.Ε.Π.
και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό-
σεων «Διόφαντος», καθορίζονται:
α) η διαδικασία δηµιουργίας, συγκρότησης, λειτουρ-

γίας και τεχνικής υποστήριξης του Μ.Δ.Β. και της Ψηφια-
κής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β.), οι προϋ-
ποθέσεις και η διαδικασία ένταξης και απένταξης διδα-
κτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., ο αριθµός
των διδακτικών βιβλίων που δύνανται να εντάσσονται
στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., καθώς και άλλο ειδικότε-
ρο θέµα που αφορά την εφαρµογή του άρθρου 84, σύµ-
φωνα µε την παρ. 5 του ίδιου άρθρου,
β) η διαδικασία επιλογής διδακτικού βιβλίου, η προθε-

σµία εντός της οποίας πραγµατοποιείται η επιλογή του,
τα δεδοµένα που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύ-
στηµα της παρ. 2 του άρθρου 85, καθώς και κάθε άλλο ει-
δικότερο θέµα σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής του δι-
δακτικού βιβλίου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου άρ-
θρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορι-
σµού, η διάρκεια της θητείας των Υπευθύνων Εκπαιδευ-
τικών Οµίλων και κάθε ειδικο ́τερο θέµα σχετικα ́ µε την ε-
φαρµογή του άρθρου 89, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδι-
ου άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 92
Ενδοσχολικοί Συντονιστές 

1. Όργανα συντονισµού του εκπαιδευτικού έργου σε
επίπεδο σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης είναι οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές
(Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων),
οι οποίοι επικουρούν τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυ-
ντή στο έργο τους ασκώντας καθήκοντα σε θέµατα που
αφορούν: α) την υποστήριξη και τον συντονισµό των εκ-
παιδευτικών ανά οµάδες ειδικοτήτων ή ανά οµάδες τά-
ξεων διδασκαλίας, β) τον προγραµµατισµό της διδακτέ-
ας ύλης, γ) την οργάνωση δειγµατικών διδασκαλιών και
την ανταλλαγή καλών επαγγελµατικών πρακτικών, δ)
την εισαγωγή καινοτόµων εκπαιδευτικών εργαλείων δι-
δασκαλίας και την αξιολόγησή τους και ε) τον προγραµ-
µατισµό των διαδικασιών αξιολόγησης των µαθητών. Στο
πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων, ο Ενδοσχολικός Συ-
ντονιστής συγκαλεί συναντήσεις εργασίας µε εκπαιδευ-
τικούς οµάδων ειδικοτήτων ή οµάδων τάξεων διδασκα-
λίας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

2. Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές ορίζονται µε απόφαση
του Διευθυντή ή του Προϊσταµένου της σχολικής µονά-
δας, ο οποίος δύναται να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτι-
κό καθήκοντα Συντονιστή Τάξης ή Συντονιστή Γνωστικού
Πεδίου, εφόσον τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες της συ-
γκεκριµένης σχολικής µονάδας.

3. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάµενου
της σχολικής µονάδας δύναται να αποφασίζεται ότι οι
παιδαγωγικοί σύµβουλοι - µέντορες του άρθρου 93 µπο-
ρούν να αναλαµβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα Ενδο-
σχολικών Συντονιστών.

4. Μετά την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών, ως συντονιστές τάξεων ή
γνωστικών πεδίων µπορούν να επιλεγούν µόνο εκπαι-
δευτικοί µε αξιολόγηση «εξαιρετική» ή «πολύ καλή» σε
όλα τα πεδία, σύµφωνα µε τους χαρακτηρισµούς της
παρ. 1 του άρθρου 67.

5. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως Ενδοσχολικού Συ-
ντονιστή (Συντονιστή Τάξης ή Γνωστικού Πεδίου) συνε-
κτιµάται κατά την ατοµική αξιολόγησή του, καθώς και για
την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης, σύµφωνα
µε την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου
33. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορι-
σµού, η διάρκεια της θητείας, ο αριθµός των Ενδοσχολι-
κών Συντονιστών (Συντονιστών Τάξης ή Γνωστικού Πεδί-
ου) ανάλογα µε το µέγεθος και τη δυναµικότητα της κά-
θε σχολικής µονάδας, καθώς και κάθε άλλο ειδικο ́τερο
θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος.
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Άρθρο 93
Παιδαγωγικός σύµβουλος -  µέντορας 

στη σχολική µονάδα

1. Για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ένταξης
στη σχολική µονάδα νεοδιοριζόµενου ή πρόσφατα τοπο-
θετηµένου στη σχολική µονάδα µόνιµου ή αναπληρωτή ή
ωροµίσθιου εκπαιδευτικού µε προϋπηρεσία έως πέντε
(5) έτη ορίζεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο
του σχολείου ο παιδαγωγικός σύµβουλός - µέντοράς
του.

2. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάµενου
της σχολικής µονάδας δύναται να αποφασίζεται ότι, οι
Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων ή Τάξεων του άρθρου 92
µπορούν να αναλαµβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα παι-
δαγωγικού συµβούλου - µέντορα. 

3. Μετά από την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος α-
ξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως παιδαγωγικοί σύµ-
βουλοι - µέντορες µπορούν να επιλεγούν µόνο εκπαι-
δευτικοί µε αξιολόγηση «εξαιρετική» ή «πολύ καλή» σε
όλα τα πεδία, σύµφωνα µε τους χαρακτηρισµούς της
παρ. 1 του άρθρου 67. 

4. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως παιδαγωγικού συµ-
βούλου - µέντορα συνεκτιµάται κατά την ατοµική αξιο-
λόγησή του, καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέ-
χους εκπαίδευσης σύµφωνα µε την υποπερ. εε΄ της περ.
ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 33.

5. Με απόφαση του Υπουργου ́ Παιδείας και Θρησκευ-
µα ́των καθορίζονται τα προσο ́ντα και τα κριτήρια ορι-
σµου ́, οι αρµοδιότητες, η διάρκεια της θητείας, ο αριθ-
µός των παιδαγωγικών συµβούλων -  µεντόρων, ανάλο-
γα µε το µέγεθος της κάθε σχολικής µονάδας και κάθε
ειδικο ́τερο θε ́µα σχετικα ́ µε την εφαρµογή του παρό-
ντος.

Άρθρο 94
Υπεύθυνος Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία 

στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια -Λύκεια

1. Οι Υπεύθυνοι Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία στα Ενι-
αία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια -Λύκεια
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ορίζονται από τον Διευθυντή της σχολι-
κής µονάδας ανά τοµέα σπουδών, µε σκοπό να συµβά-
λουν στην ένταξη των αποφοίτων των ως άνω σχολείων
στην αγορά εργασίας και την απασχόληση λειτουργώ-
ντας ενισχυτικά προς τους µαθητές της Δ΄ τάξης του
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., ώστε οι τελευταίοι να ενταχθούν σε θέ-
σεις του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας και να
αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία. Για αυτόν τον σκοπό, ο
Υπεύθυνος Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία συνεργάζεται
µε τον οικείο Συντονιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, καθώς και µε τον οικείο
Υπεύθυνο Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για
τη Μαθητεία του άρθρου 39 του      ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

2. Σε κάθε περίπτωση, µετά από την πρώτη εφαρµογή
του συστήµατος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως Υ-
πεύθυνοι Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία µπορούν να επι-
λεγούν µόνο εκπαιδευτικοί µε αξιολόγηση «εξαιρετική»
ή «πολύ καλή», σύµφωνα µε τους χαρακτηρισµούς της
παρ. 1 του άρθρου 67. 

3. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως Υπεύθυνου Διασύν-
δεσης µε τη Μαθητεία συνεκτιµάται κατά την ατοµική α-
ξιολόγησή του, καθώς και κατά την επιλογή του ως στε-
λέχους εκπαίδευσης σύµφωνα µε την υποπερ. εε΄ της
περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 33. 

4. Με απόφαση του Υπουργου ́ Παιδείας και Θρησκευ-
µα ́των, καθορίζονται τα προσόντα ορισµου ́, η διάρκεια
της θητείας και οι αρµοδιότητες των Υπευθύνων Διασύν-
δεσης µε τη Μαθητεία, καθώς και κάθε ειδικότερο θε ́µα
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 95
Ενδοσχολική επιµόρφωση

1. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταµένου της
σχολικής µονάδας πραγµατοποιούνται, σε επίπεδο σχο-
λικής µονάδας, επιµορφωτικά σεµινάρια, συνολικής
διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολι-
κό έτος. 

2. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταµένου της
σχολικής µονάδας καθορίζεται η θεµατολογία των επι-
µορφωτικών σεµιναρίων µε βάση ιδίως: α) τις ανάγκες
της σχολικής µονάδας, β) τον φορέα υλοποίησης της ε-
πιµόρφωσης. 

3. Τα επιµορφωτικά σεµινάρια διενεργούνται εκτός
του διδακτικού ωραρίου. 

Άρθρο 96
Συµµετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική 

επιµόρφωση

1. Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στα επιµορφωτικά
σεµινάρια της παρ. 1 του άρθρου 95 είναι προαιρετική
και συνεκτιµάται κατά την ατοµική αξιολόγησή τους. 

2. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιµορφωτικού σεµινα-
ρίου, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µο-
νάδας αναλαµβάνουν να χορηγήσουν στους εκπαιδευτι-
κούς έντυπη ή ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης
του επιµορφωτικού σεµιναρίου και καταχωρίζουν την τε-
λευταία στον ατοµικό ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο
του εκπαιδευτικού του άρθρου 72.

Άρθρο 97
Υπαλλακτικός τρόπος άσκησης των αρµοδιοτήτων
των άρθρων 47 και 47 Α του ν. 4547/2018 από τον 
Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας

1. Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριµένου σχολικού
έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συ-
νεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει
στις ενέργειες της αρµοδιότητάς του, όπως αυτές
καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018
(Α΄ 102), αµέσως µετά την παρέλευση δεκαηµέρου από
τη λήξη των προθεσµιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά
και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν
προβλέπονται προθεσµίες, ο Διευθυντής της σχολικής
µονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος,
σε όσες από τις ενέργειες της αρµοδιότητας του συλλό-
γου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από
τον σύλλογο, µε τη συνεργασία του Συµβούλου Εκπαί-
δευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής
µονάδας, εφαρµόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως
άνω άρθρα. 

2. Εφόσον οι οµάδες δράσεων επαγγελµατικής ανά-
πτυξης δεν καθορίσουν τις παραµέτρους της παρ. 4 του
άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριµέ-
νους στόχους ή δεν προγραµµατίσουν αντίστοιχες δρά-
σεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της
παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει α-
µελλητί ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας, µε τη συ-
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νεργασία του Συµβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παι-
δαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας, εφαρµόζοντας
κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι αποφάσεις του
είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει
να συµµετέχουν στις εν λόγω οµάδες.

Άρθρο 98
Χρήση - Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδο-

µών και λοιπών εγκαταστάσεων

Το άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 41
Χρήση -  Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδοµών

και λοιπών εγκαταστάσεων

1. Τα σχολικά κτίρια, υποδοµές και εγκαταστάσεις
χρησιµοποιούνται για τη στέγαση δηµόσιων σχολείων
της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
που λειτουργούν στην περιοχή του Δήµου.

2. Η συστέγαση δηµόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτή-
ριο, η αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του διδα-
κτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοι-
πων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγα-
ζόµενου σχολείου καθορίζονται µε απόφαση του Δηµάρ-
χου κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από
γνώµη της οικείας Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.

3. Σχολικά κτίρια, οι υποδοµές και οι εγκαταστάσεις
τους που δεν χρησιµοποιούνται για στέγαση δηµόσιων
σχολείων είναι δυνατόν να διατεθούν µε απόφαση του
Δηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από πρόταση της οικείας
Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, για άλλες χρήσεις κοι-
νής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών
φθορών και ζηµιών και υπό τον όρο της διατήρησης του
διδακτηρίου για τον σκοπό που προορίζεται. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται
από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζηµίες και καταβάλ-
λονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισµού, θέρµανσης και ύ-
δρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθόλα έ-
τοιµο για τη λειτουργία της σχολικής µονάδας.

4.α) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνα-
τόν µε απόφαση του Σχολικού Συµβουλίου, η οποία γνω-
στοποιείται στον οικείο Δήµο, να διοργανώνονται και να
υλοποιούνται από τη σχολική µονάδα, µετά το πέρας του
ωρολογίου διδακτικού προγράµµατος και τη λήξη του ο-
λοήµερου σχολείου, µε ή χωρίς συνεργασία µε τρίτους
φορείς, εκδηλώσεις, προγράµµατα και συνέδρια που α-
πευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκδηλώ-
σεις, τα προγράµµατα και τα συνέδρια του πρώτου εδα-
φίου διοργανώνονται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυ-
ντή της σχολικής µονάδας. Τυχόν έσοδα από τις εκδη-
λώσεις αυτές εισπράττονται από την αρµόδια σχολική ε-
πιτροπή και αποδίδονται στη σχολική µονάδα µέσω αυ-
τής. 
β) Με απόφαση του Δηµάρχου, η οποία γνωστοποιεί-

ται στο οικείο Σχολικό Συµβούλιο, είναι δυνατόν να δια-
τεθεί διδακτήριο για την οργάνωση και πραγµατοποίηση
εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος µετά το πέρας του
ωρολογίου διδακτικού προγράµµατος και µετά τη λήξη
του ολοήµερου σχολείου. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη
διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από τον χρήστη οι
τυχόν φθορές και ζηµιές και καταβάλλονται οι επιπλέον
δαπάνες φωτισµού, θέρµανσης και ύδρευσης, ώστε το

διδακτήριο να παραδίδεται καθ’ όλα έτοιµο για τη λει-
τουργία της σχολικής µονάδας. 
Οι περ. α΄ και β΄ δεν θίγουν τη λειτουργία των Κέ-

ντρων Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) που
στεγάζονται σε δηµόσια σχολικά κτίρια και λειτουργούν
µετά το πέρας του ωρολόγιου διδακτικού προγράµµατος
και µετά τη λήξη του ολοήµερου σχολείου ούτε την ε-
φαρµογή των άρθρων 10 και 23 του ν. 4763/2020 (Α΄
254) και κάθε άλλης ειδικότερης διάταξης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών κτιρίων, υπο-
δοµών και εγκαταστάσεων, για χρονικά διαστήµατα ε-
κτός του ωρολογίου διδακτικού προγράµµατος, ο χαρα-
κτήρας των εκδηλώσεων, προγραµµάτων και συνεδρίων
που µπορεί να διοργανώνει η σχολική µονάδα εκτός του
ωρολογίου διδακτικού προγράµµατος, ο χαρακτήρας
των τρίτων φορέων µε τους οποίους δύναται να συνερ-
γάζεται η σχολική µονάδα για τη διοργάνωση εκδηλώσε-
ων, προγραµµάτων και συνεδρίων εκτός του ωρολογίου
διδακτικού προγράµµατος, ο τρόπος απόδοσης τυχόν ε-
σόδων από την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων αυ-
τών στη σχολική µονάδα, και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.» 

Άρθρο 99
Χρηµατοδότηση σχολικών µονάδων και διαχείριση

δωρεών

1. Οι σχολικές µονάδες της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκτός από την τακτική
κρατική επιχορήγηση, είναι δυνατόν να χρηµατοδοτού-
νται και από δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και άλ-
λες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλ-
λες πηγές, όπως από την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1566/1985
(Α΄ 167). 

2. Η χρηµατοδότηση της παρ. 1 αποδίδεται µέσω της
αρµόδιας Σχολικής Επιτροπής άµεσα στη σχολική µονά-
δα, χωρίς να συµψηφίζεται µε την τακτική επιχορήγηση
για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής µονάδας.

Άρθρο 100
Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή 
τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας

1. Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο ε-
ντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την έναρξή του, οι
εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊ-
στάµενο της σχολικής µονάδας τις προτιµήσεις τους ως
προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των µαθηµάτων στις τά-
ξεις και στα τµήµατα. 

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση
του Διευθυντή ή του Προϊστάµενου της σχολικής µονά-
δας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό
της διδασκαλίας των µαθηµάτων στις τάξεις και στα τµή-
µατα. Στην περίπτωση µη λήψης της απόφασης του πρώ-
του εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την
πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους,
την απόφαση λαµβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάµενος
της σχολικής µονάδας, χωρίς να δεσµεύεται από τις δη-
λώσεις προτίµησης των εκπαιδευτικών. Στα ιδιωτικά
σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α΄ 2) η
απόφαση του πρώτου εδαφίου λαµβάνεται από τον Διευ-
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θυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας.
3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονά-

δας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοπο-
θετηθεί στη σχολική του µονάδα υπερωριακή διδασκα-
λία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την
εβδοµάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών. Η ανά-
θεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά το προηγούµενο
εδάφιο, επιτρέπεται µόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ί-
διας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριµένη σχο-
λική µονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους δι-
δακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσµατα ωρών
της ίδια ειδικότητας σε σχολικές µονάδες της ίδιας ή ό-
µορης οµάδας σχολείων.

Άρθρο 101
Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυ-
ντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας  -  

Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του
ν. 1566/1985

1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονά-
δας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση ε-
ξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του διδακτικού και εντός
του εργασιακού ωραρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 (Α΄ 167). 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13 του
ν. 1566/1985 τροποποιείται και η παρ. 8 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«8. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παραµένουν υποχρεω-
τικά στο σχολείο τους τις εργάσιµες ηµέρες, πέρα από
τις ώρες διδασκαλίας, όχι όµως πέρα από έξι (6) ώρες
την ηµέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα και µε την
επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου
11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατί-
θενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολι-
κής µονάδας και συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευ-
τικό έργο, όπως η προετοιµασία του εποπτικού εκπαι-
δευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η
διόρθωση εργασιών και διαγωνισµάτων, η καταχώριση  -
ενηµέρωση της αξιολόγησης των µαθητών, η συµµετοχή
στην προετοιµασία και την πραγµατοποίηση εορταστι-
κών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προ-
γραµµατισµός και η αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου,
η συνεργασία µε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο
τµήµα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείµενα, οι
παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση οµαδικών
ή εξατοµικευµένων προγραµµάτων υποστήριξης συγκε-
κριµένων µαθητικών οµάδων ή µαθητών, η επίβλεψη
σχολικών γευµάτων, η ενηµέρωση των γονέων και κηδε-
µόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση
διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτω-
σης α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄
112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται
ο γονέας παιδιού µέχρι δύο ετών.»

Άρθρο 102
Ορισµός υπεύθυνων τµηµάτων 
και µαθητικών κοινοτήτων

1. Στην αρχή του διδακτικού έτους, µε απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων, µετά από εισήγηση του Διευθυ-
ντή ή του Προϊσταµένου της σχολικής µονάδας, ορίζο-
νται ένας (1) εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος για κάθε τµή-

µα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαµβάνουν τα κα-
θήκοντα συµβούλων των αντίστοιχων µαθητικών κοινο-
τήτων της σχολικής µονάδας. Στα ιδιωτικά σχολεία και
στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α΄ 2) η απόφαση
του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται από τον Διευθυ-
ντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας.

2. Στην περίπτωση µη λήψης της απόφασης της παρ. 1
από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνε-
δρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφα-
ση λαµβάνει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολι-
κής µονάδας.

Άρθρο 103
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µα ́των καθορίζονται:
α) τα προσόντα και τα κριτήρια ορισµού, η διάρκεια της

θητείας, ο αριθµός των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συ-
ντονιστών Τάξης ή Γνωστικού Πεδίου) ανάλογα µε το
µέγεθος και τη δυναµικότητα της κάθε σχολικής µονά-
δας, καθώς και κάθε άλλο ειδικο ́τερο θε ́µα σχετικα ́ µε
την εφαρµογή του άρθρου 92, σύµφωνα µε την παρ. 6
του ίδιου άρθρου,
β) τα προσο ́ντα και τα κριτήρια ορισµού, η διάρκεια της

θητείας, ο αριθµός των παιδαγωγικών συµβούλων -  µε-
ντόρων ανάλογα µε το µέγεθος της κάθε σχολικής µονά-
δας και κάθε ειδικότερο θε ́µα σχετικά µε την εφαρµογή
του άρθρου 93, σύµφωνα µε την παρ. 5 του ίδιου άρ-
θρου,
γ) τα προσόντα ορισµού, η διάρκεια της θητείας και οι

αρµοδιότητες των Υπευθύνων Διασύνδεσης µε τη Μαθη-
τεία, καθώς και κάθε ειδικο ́τερο θε ́µα σχετικα ́ µε την ε-
φαρµογή του άρθρου 94, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδι-
ου άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Άρθρο 104
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος

1. Κάθε σχολικό έτος διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο
εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους
µαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης των δηµοτικών σχολείων
και τους µαθητές/τριες της 
Γ΄ Τάξης των γυµνασίων σε θέµατα ευρύτερων/γενι-

κών γνώσεων των γνωστικών αντικειµένων της Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας και των Μαθηµατικών. Σκοπός των ως
άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισµάτων, σχετικά µε
την πορεία υλοποίησης των προγραµµάτων σπουδών και
τον βαθµό επίτευξης των προσδοκώµενων µαθησιακών
αποτελεσµάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπε-
δο και σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Τα αποτελέσµατα
των εξετάσεων του πρώτου εδαφίου είναι ανώνυµα και
δεν συνεκτιµώνται από τους διδάσκοντες κατά την αξιο-
λόγηση της επίδοσης των µαθητών/τριών στα συγκεκρι-
µένα µαθήµατα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις της Αρ-
χής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζο-
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νται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων,
o τρόπος επεξεργασίας και αξιολόγησης των αποτελε-
σµάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π, είναι δυνατόν να διενεργού-
νται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρα-
κτήρα για τους µαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δηµοτι-
κών σχολείων και τους µαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των
γυµνασίων σε θέµατα ευρύτερων/γενικών γνώσεων και
άλλων γνωστικών αντικειµένων που περιλαµβάνονται
στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών πλέον εκείνων
που προβλέπονται στην παρ. 1.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π., είναι δυνατόν οι παρ. 1 έως
3 να εφαρµόζονται και για τους µαθητές/τριες οποιασδή-
ποτε άλλης τάξης πλέον εκείνων που προβλέπονται
στην παρ. 1.

Άρθρο 105
Δηµιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας 

σε επίπεδο σχολικής µονάδας

Κάθε σχολική µονάδα οφείλει να δηµιουργεί και να
λειτουργεί, µε ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταµέ-
νου της, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, η οποία ως προς το
περιεχόµενο περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα εξής: (α)
πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό, τις υποδοµές
και τον εξοπλισµό της σχολικής µονάδας, (β) το εβδοµα-
διαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας που ισχύει ανά
σχολικό έτος, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του, (γ)
τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τους εκπαιδευτικούς οµί-
λους και κάθε είδους δράσεις, αθλητικές, πολιτιστικές,
κοινωνικές που υλοποιούνται από τη σχολική µονάδα,
(δ) το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική µονάδα κα-
τά τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του ν. 4692/2020 (Α΄111)
και (ε) τα αποτελέσµατα της εσωτερικής αξιολόγησης
που εξάγονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του
ν. 4692/2020. 

Άρθρο 106
Προσβασιµότητα ιστοσελίδων σχολικών µονάδων

1. Οι ιστοσελίδες όλων των δηµόσιων σχολικών µονά-
δων, των κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς
και των εποπτευοµένων φορέων αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων συµµορφώνο-
νται µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας των άρθρων 35
έως 47 και 104 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Συγκεκριµένα,
το περιεχόµενο των ιστοσελίδων αυτών, συµπεριλαµβα-
νόµενων των ενσωµατωµένων σε αυτές κειµενικών και
πολυµεσικών αρχείων, οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις
του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V2.1.2 (2018-08)
ή µέρη αυτών ή του ευρωπαϊκού πρότυπου που το αντι-
καθιστά, οπότε και εφαρµόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση
του προτύπου αυτού ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.
Πρακτικές οδηγίες και εργαλεία ελεύθερου λογισµι-

κού για τη δηµιουργία προσβάσιµων ιστοσελίδων ανα-
φορικά µε το γενικό περιεχόµενό τους, καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµά-
των και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρακτικές οδηγίες
και προδιαγραφές για τη δηµιουργία προσβάσιµου εκπαι-

δευτικού υλικού που περιέχεται στις ιστοσελίδες καθορί-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, ύστερα από εισήγηση της συµβουλευτικής -
γνωµοδοτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της η-
λεκτρονικής προσβασιµότητας του εκπαιδευτικού υλικού
και των διαδικτυακών τόπων της παρ. 7 του άρθρου 2
του ν. 3699/2008 (Α΄ 199). 

2. Ως προς τον τρόπο πιστοποίησης της προσβασιµό-
τητας των ιστοσελίδων των δηµόσιων σχολικών µονά-
δων, καθώς και το περιεχόµενο των προγραµµάτων κα-
τάρτισης/επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και του προ-
σωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων σε θέµατα προσβασιµότητας των δικτυα-
κών τόπων και των εφαρµογών για φορητές συσκευές,
εφαρµόζονται οι παρ. 28 και 30 του άρθρου 107 του
ν. 4727/2020.

Άρθρο 107
Αναµόρφωση του θεσµού του Σχολικού Συµβουλίου

Το άρθρο 51 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Άρθρο 51
Σχολικά συµβούλια

1. Σε κάθε σχολική µονάδα της δηµόσιας Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργεί επτα-
µελές Σχολικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε α-
πόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταµένου της σχολι-
κής µονάδας και αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολικής µονά-

δας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συµβουλί-
ου. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή
της σχολικής µονάδας και, σε περίπτωση που δεν υπάρ-
χει Υποδιευθυντής, από εκπαιδευτικό της σχολικής µο-
νάδας που διαθέτει, κατά προτίµηση, δώδεκα (12) του-
λάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Ο εκπαιδευτικός που ανα-
πληρώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο, καθορίζε-
ται µε απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταµένου της σχο-
λικής µονάδας. 
β) Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήµου, οι οποίοι

ορίζονται από το Δηµοτικό Συµβούλιο. Ο ένας εκ των
δύο αυτών εκπροσώπων είναι αιρετός εκπρόσωπος του
οικείου Δήµου, ο οποίος είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολι-
κού Συµβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος
της Διεύθυνσης ή του Τµήµατος Παιδείας του οικείου
Δήµου. 
γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας µε

τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Οι ως άνω εκπαιδευ-
τικοί και οι αναπληρωτές τους ορίζονται κατά πλειοψη-
φία από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής µονά-
δας. 
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, µε τον

νόµιµο αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται κατά
πλειοψηφία από το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου
Γονέων. 

2. Στα Σχολικά Συµβούλια των σχολικών µονάδων της
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µετέχει, χωρίς δικαίωµα
ψήφου, και ένας εκπρόσωπος της µαθητικής κοινότητας,
που ορίζεται κατά πλειοψηφία µε απόφαση του δεκαπε-
νταµελούς µαθητικού συµβουλίου της σχολικής µονά-
δας.

81



3. Το Σχολικό Συµβούλιο συνεδριάζει νόµιµα µε όσα
µέλη του είναι παρόντα.

4. Το Σχολικό Συµβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά
τουλάχιστον µία φορά ανά δύο (2) µήνες και εκτάκτως,
όποτε κρίνεται απαραίτητο, από τον Διευθυντή της σχο-
λικής µονάδας και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάµενο και

στον Σύλλογο Διδασκόντων σχέδια δράσης της σχολι-
κής µονάδας που αφορούν ενδεικτικώς στην οργάνωση
και λειτουργία της, στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού
έργου, στις συνθήκες υγιεινής, στην επικοινωνία µεταξύ
των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των γονέων/ κηδε-
µόνων τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα αναφορικά µε
την ταυτότητα και τον προσανατολισµό της σχολικής
µονάδας, 
β) εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάµενο και

στον Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριµένο σχέδιο αντι-
µετώπισης των κρίσεων που εµφανίζονται εντός της
σχολικής µονάδας και τους υποστηρίζουν κατά την υλο-
ποίησή του, 
γ) συµβάλλει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέ-

ψεων, εκδροµών και εκδηλώσεων κάθε είδους και συ-
νεργάζεται µε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την υλο-
ποίησή τους, 
δ) συνεργάζεται µε τον Σύλλογο Γονέων της σχολικής

µονάδας και µε τους εκπροσώπους του Δήµου στη σχο-
λική επιτροπή ιδίως στα θέµατα που σχετίζονται µε την
υλικοτεχνική υποδοµή της σχολικής µονάδας, τη χρηµα-
τοδότηση αυτής από άλλες πηγές, πλην της τακτικής
κρατικής επιχορήγησης, καθώς και τη διοργάνωση και
τον συντονισµό δραστηριοτήτων κάθε είδους στην τοπι-
κή κοινωνία, 
ε) συνεργάζεται µε τον Σύλλογο Γονέων, τον Δήµο,

τους εκπροσώπους των µαθητικών κοινοτήτων, καθώς
και τους εκπροσώπους αποφοίτων της σχολικής µονά-
δας, εφόσον υπάρχει σύλλογος αποφοίτων, όσον αφορά
στα θέµατα που σχετίζονται µε την προσφορά της σχο-
λικής µονάδας στην τοπική κοινωνία.»

Άρθρο 108
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και της Αρ-
χής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.):
α) καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής

των εξετάσεων, o τρόπος επεξεργασίας και αξιολόγη-
σης των αποτελεσµάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότε-
ρο θέµα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 104,
β) είναι δυνατόν να διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο

εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους
µαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης των δηµοτικών σχολείων
και τους µαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης των γυµνασίων σε
θέµατα ευρύτερων/γενικών γνώσεων και άλλων γνωστι-
κών αντικειµένων που περιλαµβάνονται στα αναλυτικά
προγράµµατα σπουδών πλην εκείνων που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 104, σύµφωνα µε την παρ. 3 του
ίδιου άρθρου,
γ) είναι δυνατόν οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 104 να ε-

φαρµόζονται και για τους µαθητές/τριες οποιασδήποτε
άλλης τάξης πλέον εκείνων που προβλέπονται στην παρ.

1 του άρθρου 104, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου άρ-
θρου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, ύστερα από εισήγηση της συµβουλευτικής - γνω-
µοδοτικής επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής
προσβασιµότητας του εκπαιδευτικού υλικού και των δια-
δικτυακών τόπων, της παρ. 7 του άρθρου 2 του
ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθορίζονται οι πρακτικές οδη-
γίες και τα εργαλεία ελεύθερου λογισµικού για τη δηµι-
ουργία προσβάσιµων ιστοσελίδων, σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 106.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 109
Δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Η Δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχε-
ται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), Εκκλησιαστικά Γυ-
µνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, τα οποία υπά-
γονται στη Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.)
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 110
Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) υπηρετούν τους
σκοπούς της Γενικής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

2. Τα Ε.Σ. ιδρύονται και λειτουργούν µε ειδικό σκοπό
οι µαθητές/µαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εµβαθύ-
νουν στην εκκλησιαστική, πνευµατική και πολιτισµική
παράδοσή της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγµατος, Ανα-
τολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Οι επιµέ-
ρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι µαθητές/µαθήτριες να: α)
οικοδοµούν ένα ολοκληρωµένο µορφωτικό πλαίσιο, πε-
δίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως εκκλη-
σιαστικής, πνευµατικής και πολιτισµικής παράδοσης, κα-
θώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγ-
χρονο κόσµο, β) διερευνούν τις κύριες πτυχές της εκ-
κλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευµατικότητας,
τέχνης, παράδοσης και ζωής και να ευαισθητοποιούνται
ως προς τη σύγχρονη δυναµική τους, γ) κατανοούν την
ανάγκη για αλληλοσεβασµό και διάλογο µεταξύ διαφο-
ρετικών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραδόσεων
προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης
και δ) εµπεδώνουν την ανάγκη για την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

3. Στους ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους των
Ε.Σ. συµπεριλαµβάνονται: α) η ανάπτυξη ειδικών δράσε-
ων που προσανατολίζονται στον εκκλησιαστικό χαρα-
κτήρα των σχολείων, µε στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτε-
ρων ικανοτήτων των µαθητών, β) η συµµετοχή σε ερευ-
νητικά προγράµµατα και η προαγωγή της έρευνας στη
διδασκαλία των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, κα-
θώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τοµέα, σε συνεργασία
µε τµήµατα και σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Ε.Ι.), γ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών
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και µεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους µε έ-
να περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συ-
νεργασία µε τµήµατα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστηµών
της εκπαίδευσης, δ) η συνεργασία και η σύνδεση µε
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φο-
ρείς και κοινωφελή ιδρύµατα.

Άρθρο 111
Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

1. Συστήνεται Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο είναι αρµόδιο να προ-
τείνει, να γνωµοδοτεί και να εισηγείται για θέµατα του
εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού και θέµατα
των εκπαιδευτικών µονάδων της Δευτεροβάθµιας εκκλη-
σιαστικής εκπαίδευσης και των Σχολών Μαθητείας Υπο-
ψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) του άρθρου 138 σχετικά µε:
α) την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας και µε-
ταφορά της έδρας των εκπαιδευτικών µονάδων, β) τον
καθορισµό των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για τα
µαθήµατα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, γ) την κατάρτιση ή
αναθεώρηση των προγραµµάτων σπουδών, δ) την προ-
κήρυξη και συγγραφή βιβλίων για τους µαθητές/µαθή-
τριες, τους ιεροσπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς για
τα µαθήµατα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, ε) τις εγγρα-
φές, τις µετεγγραφές από Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.)
σε Ε.Σ., τη φοίτηση, τις εξετάσεις, τη διαδικασία αξιολό-
γησης των µαθητών/µαθητριών και των ιεροσπουδαστών
και την οργάνωση της µαθητικής και ιεροσπουδαστικής
ζωής εν γένει και στ) τη µελέτη κάθε άλλου σχετικού θέ-
µατος, το οποίο παραπέµπει σε αυτό ο Υπουργός Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων. 

2. Για τα θέµατα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προ-
σωπικό και τις εκπαιδευτικές µονάδες της Δευτεροβάθ-
µιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελεί-
ται από τα εξής επτά (7) µέλη:
α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή

καθηγητή ή οµότιµο καθηγητή ελληνικού Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), µε γνωστικό αντικείµενο
συναφές µε τις επιστήµες της εκπαίδευσης και τους
σκοπούς του άρθρου 110, ως Πρόεδρο, µε τον αναπλη-
ρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουρ-
γός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
β) ένα (1) µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως Αντι-
πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνο-
νται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
γ) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 01 Θε-

ολόγων, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έ-
πειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµά-
των,
δ) δύο (2) κληρικούς ή άλλα πρόσωπα κύρους µε γνώ-

ση και εµπειρία στα θέµατα της εκκλησιαστικής εκπαί-
δευσης, τα οποία προτείνονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνο-
δο της Εκκλησίας της Ελλάδος µαζί µε τους αναπληρω-
τές τους,
ε) έναν (1) κληρικό ή άλλο πρόσωπο κύρους µε γνώση

και εµπειρία στα θέµατα της εκκλησιαστικής εκπαίδευ-
σης, το οποίο προτείνεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνο-
δο της Εκκλησίας της Κρήτης µαζί µε τον αναπληρωτή
του,

στ) έναν (1) Διευθυντή ή εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει
υπηρετήσει σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ή Γενικό Εκ-
κλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο του ν. 3432/2006 (Α΄ 14)
ή υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Ε.Σ. του παρόντος, µε
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από
ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκ-
δίδει ο Υπουργός, µε βάση ιδίως τα ακαδηµαϊκά τους
προσόντα, την εµπειρία και την εν γένει προσφορά τους
στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.

3. Για τα θέµατα που αφορούν στις Σ.Μ.Υ.Κ. και στο δι-
δακτικό προσωπικό τους, η σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Ε. διευρύ-
νεται σε εννέα (9) µέλη, ως εξής: α) τα επτά (7) µέλη της
παρ. 2 και β) δύο (2) µέλη, που προτείνονται, αντίστοιχα,
από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
και από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της
Κρήτης, µε τους αναπληρωτές τους. Τα µέλη της περ. β)
είναι κληρικοί µε αυξηµένα τυπικά προσόντα ή πρόσωπα
κύρους µε γνώση και εµπειρία στα θέµατα της εκκλησια-
στικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης του ιερού κλή-
ρου, τα οποία έχουν επιπροσθέτως τουλάχιστον µία (1)
από τις ακόλουθες ιδιότητες: α) καθηγητές πρώτης βαθ-
µίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές
πανεπιστηµίων, β) σύµβουλοι ή πάρεδροι του Ι.Ε.Π., γ)
Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, δ) κα-
θηγητές δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλάδου
ΠΕ 01, κάτοχοι µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
σπουδών.

4. Η θητεία των µελών του Ε.Σ.Ε.Ε. είναι τετραετής. Η
συµµετοχή στο Ε.Σ.Ε.Ε. είναι άµισθη. Τα έξοδα των µε-
τακινήσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των
µελών για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του
Ε.Σ.Ε.Ε. επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται ο γραµµατέας του, ο οποίος είναι υπάλληλος
της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή αποσπασµένος
σε αυτήν εκπαιδευτικός, και διατίθεται λοιπό προσωπικό
για τη διοικητική υποστήριξη και λειτουργία του. Στο
Ε.Σ.Ε.Ε. µετέχει, ως εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαί-
δευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραµ-
µατείας Θρησκευµάτων ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.

6. To Ε.Σ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υ-
πηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία απο-
στέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα µέλη τουλάχιστον πέ-
ντε (5) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή
είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση µπορεί να αποσταλεί
και µία (1) ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριά-
σεις διενεργούνται τακτικά µία (1) φορά τον µήνα και ε-
κτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύ-
πτουν έκτακτα θέµατα προς συζήτηση. Το Ε.Σ.Ε.Ε. µπο-
ρεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε
την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τις συνεδριάσεις του
συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη
και ηλεκτρονική µορφή. Το Ε.Σ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοι-
κητικά από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
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7. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία
του Ε.Σ.Ε.Ε. και ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατί-
θεται µε απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε.. Ο Πρόεδρος µπορεί να
αναθέτει σε µέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. την ειδικότερη µελέτη
και εισήγηση επί συγκεκριµένου θέµατος.

8. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 112
Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας 

Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια στεγάζονται µαζί µε τα
Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια στο ίδιο κτιριακό συγκρό-
τηµα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοι-
κητικό προσωπικό, διευθύνονται από τον ίδιο Διευθυντή
και Υποδιευθυντή και λειτουργούν ως «Εκκλησιαστικό
Σχολείο» (Ε.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα ζητήµατα που ανακύ-
πτουν από τη συστέγαση των Εκκλησιαστικών Γυµνα-
σίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς
και τη λειτουργία τους υπό ενιαία διεύθυνση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, κατόπιν πρότασης του
Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η λει-
τουργία ή µεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυ-
µνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

3. Αν Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο α-
ριθµό των εκατόν είκοσι (120) µαθητών/µαθητριών που
φοιτούν σε αυτό, επί τρία (3) συνεχόµενα σχολικά έτη,
αναστέλλεται η λειτουργία του. Αν λειτουργεί µόνο Γενι-
κό Εκκλησιαστικό Λύκειο, για την εφαρµογή του πρώτου
εδαφίου ο ελάχιστος αριθµός µαθητών είναι εξήντα (60). 

4. Τα Ε.Σ. της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας
και της Πατµιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται
από τα όρια του ελάχιστου αριθµού µαθητών της παρ. 3.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτοµερεια-
κά θέµατα που συνδέονται µε την κατάργηση, αναστολή
λειτουργίας, µεταφορά έδρας ενός Ε.Σ. και ιδίως αυτά
που αφορούν στη φύλαξη του αρχείου των µαθητικών
θεµάτων, την αρµοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε
κάθε ενδιαφερόµενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντι-
γράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από αυτά
που περιλαµβάνονται στο αρχείο, τη διάθεση του εξοπλι-
σµού του σχολείου και της σχολικής βιβλιοθήκης και τη
διαχείριση χρηµατικού υπολοίπου της σχολικής εφορεί-
ας.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµά-
των του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., ορίζεται η
ονοµασία κάθε Ε.Σ..

Άρθρο 113
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία

1. Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία ανήκει στη
Δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση, υπηρετεί
τους σκοπούς του άρθρου 110 και λειτουργεί ως Εκκλη-
σιαστικό Γυµνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Εξωτερικών, κατόπιν ψήφισης από

την Δισενιαύσια Ιερά Σύναξη κατά τα άρθρα 6 και 41 του
από 10/9/1926 νοµοθετικού διατάγµατος Ν.Δ. «Περί κυ-
ρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους
(Κ.Χ.Α.Ο.)» (Α΄ 309) επικυρούται η Κανονιστική Διάταξη
µέσω της οποίας εξειδικεύονται όλα τα θέµατα που συν-
δέονται µε την εκπαιδευτική, διοικητική και διαχειριστική
λειτουργία της Αθωνιάδας, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως:
α) το καθεστώς του Αγίου Όρους, β) τις διατάξεις του
παρόντος, γ) τις ανάγκες των Ιερών Μονών του Αγίου Ό-
ρους, και δ) την ιδιαίτερη σηµασία του Αγίου Όρους για
τον παγκόσµιο πολιτισµό και την Ορθοδοξία ειδικότερα.

Άρθρο 114
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστι-

κής Σχολής

1. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του ιδρύµατος µε
την επωνυµία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Ρ.Ε.Σ.)
ανήκει στη Δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση,
υπηρετεί τους σκοπούς του άρθρου 110 και εκπληρώνει,
σε συνδυασµό µε το άρθρο 142, τον σκοπό της διαθήκης
των ιδρυτών της Ρ.Ε.Σ.. Υπάγεται στις διατάξεις του πα-
ρόντος και εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Θρη-
σκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
για τα εκπαιδευτικά θέµατα και από το Υπουργείο Οικο-
νοµικών για τα θέµατα διοίκησης και διαχείρισης.

2. Με Προεδρικό Διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και µετά από
σύµφωνη γνώµη του Πολυµελούς Συµβουλίου της Ρ.Ε.Σ.
του άρθρου 3 του β.δ. της 8ης/17ης Μαίου 1958 (Α΄81),
καθορίζονται τα ειδικά θέµατα του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, των µαθητών και των µαθητικών θεµάτων. Η
σύµφωνη γνώµη του Πολυµελούς Συµβουλίου της Ρ.Ε.Σ.
θεωρείται ότι δόθηκε µετά την άπρακτη παρέλευση
τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που αυτή ζητείται
από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, το Προεδρικό Διάταγµα εκδίδεται κατόπιν
γνώµης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκ-
παίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). 

Άρθρο 115
Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές
Μονές, τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, τα ιδρύµατα κοινω-
φελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι Οργανισµοί Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δευτέρου βαθµού
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
µπορούν να παραχωρούν δωρεάν κατά χρήση κτίρια που
ανήκουν στην κυριότητά τους, προκειµένου να στεγάζο-
νται Ε.Σ.. Για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη στέγασή
των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) συνάπτεται σύµβα-
ση του Υπουργείου µε τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου,
διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, µε δυνατό-
τητα ανανέωσης.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 µπορούν να µεταβιβάζουν
µε δωρεά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
χώρους, που ανήκουν στην κυριότητά τους για την ανέ-
γερση σχολικού κτιρίου από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ Υ-
ΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» µε αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση
Ε.Σ.. Για τη δωρεά συνάπτεται σύµβαση. Η αποπεράτω-
ση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη λειτουργίας
του Ε.Σ. ολοκληρώνονται εντός επτά (7) ετών από τη σύ-
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ναψη της σύµβασης δωρεάς, εκτός εάν µε τη σύµβαση
ορίζεται µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Εάν εντός τεσ-
σάρων (4) ετών από τη σύναψη της σύµβασης δωρεάς
δεν έχουν εκκινήσει οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου,
η δωρεά δύναται να ανακληθεί. 

3. Για την καταλληλόλητα των κτιρίων της παρ. 1 και
των χώρων της παρ. 2 εφαρµόζονται οι διατάξεις για τα
σχολεία της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως
προς τα κριτήρια, τη διαδικασία και το όργανο που απο-
φαίνεται σχετικά.

4. Κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε τη σύναψη και
τους όρους των συµβάσεων που προβλέπονται στις παρ.
1 και 2 ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.

5. Το εκκλησιαστικό λύκειο της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε
κτίριο του κτιριακού συγκροτήµατος του ιδρύµατος, σύµ-
φωνα µε απόφαση του Πολυµελούς Συµβουλίου της
Ρ.Ε.Σ., η οποία καθορίζει και τον αύλειο χώρο του.

Άρθρο 116
Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
(Ε.Σ.), τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθηµερινή
λειτουργία τους, είναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυ-
ντής και γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων. Όταν ο Διευθυ-
ντής προσωρινά απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
από τον Υποδιευθυντή ή, εφόσον δεν έχει οριστεί Υποδι-
ευθυντής, από τον αρχαιότερο καθηγητή. Για τις αρµο-
διότητες και τα καθήκοντα των Διευθυντών και Υποδιευ-
θυντών των Ε.Σ. ισχύουν οι διατάξεις για τα σχολεία της
γενικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής
του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστι-
κής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) υποβάλλει ανά εξάµηνο στο Πολυ-
µελές Συµβούλιο του ιδρύµατος έκθεση πεπραγµένων
για τη λειτουργία του σχολείου, την οποία κοινοποιεί
στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρη-
σκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. 

2. Ο σύλλογος διδασκόντων, πέραν των γενικών αρµο-
διοτήτων που ασκούν οι σύλλογοι διδασκόντων στις
σχολικές µονάδες της δηµόσιας γενικής Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, διαθέτει επιπλέον ειδικές αρµοδιότη-
τες ως εξής: α) µπορεί να ορίζει, ύστερα από εισήγηση
του Διευθυντή, δύο (2) καθηγητές ειδικότητας ως συντο-
νιστές για τα µαθήµατα συγγενών ειδικοτήτων της δηµό-
σιας γενικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έναν κα-
θηγητή κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων για τα µαθήµατα εκ-
κλησιαστικής ειδίκευσης, β) αποφασίζει για τη δηµιουρ-
γία των οµίλων της παρ. 1 του άρθρου 125, γ) προτείνει
τη λειτουργία των θερινών προγραµµάτων της παρ. 4
του άρθρου 125.

3. Ο σύλλογος διδασκόντων του Εκκλησιαστικού Λυ-
κείου της Ρ.Ε.Σ. απευθύνεται στη Γενική Γραµµατεία
Θρησκευµάτων για κάθε πράξη ή παράλειψη του Πολυ-
µελούς Συµβουλίου της Ρ.Ε.Σ. ή µέλους αυτού που πα-
ρακωλύει, δυσχεραίνει, µαταιώνει τη λειτουργία του
σχολείου ή αντιβαίνει στους σκοπούς των Ε.Σ. του άρ-
θρου 110. 

4. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της
Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί στο Πολυµελές Συµβούλιο του Ιδρύµα-
τος τις άδειες του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσω-
πικού που ο ίδιος χορηγεί.

Άρθρο 117
Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Ως Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.)
επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δηµόσιας Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, µε τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκ-
παιδευτικής υπηρεσίας, οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρε-
σίας στη δηµόσια, γενική ή εκκλησιαστική εκπαίδευση
και πιστοποιηµένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, οι οποίοι απέχουν
τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη συµπλήρωση του ορίου
ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη α-
πόλυση από την υπηρεσία. 

2. Τον Ιανουάριο που προηγείται της λήξης της θητεί-
ας του Διευθυντή, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
119, η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) προκη-
ρύσσει διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντών για τα
Ε.Σ.. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Περιφε-
ρειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης. 

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαι-
δευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος και επιθυµούν να επιλεγούν σε
θέσεις Διευθυντών Ε.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αί-
τηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογη-
τικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Δια-
θρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων εντός της προθεσµίας που προ-
βλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι µπορούν να υ-
ποβάλουν αίτηση για τρία (3) συνολικά Ε.Σ. κατ’ ανώτατο
όριο, µε σειρά προτίµησης. 

4. Τα κωλύµατα επιλογής που ισχύουν για τους υπο-
ψηφίους για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων
της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ισχύουν και
για τους υποψηφίους για τις θέσεις Διευθυντών Ε.Σ.. Οι
προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συ-
ντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλογής του
πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά
τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης α-
πό το αρµόδιο όργανο.

5. Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Ε.Σ. δια-
κρίνονται σε έξι (6) κατηγορίες, ως εξής:
α) η επιστηµονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρ-

τιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών
και τις επιµορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την
πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες,
β) το επιστηµονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει

ιδίως από τη συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα
Α.Ε.Ι. ή επιστηµονικών φορέων µε την ιδιότητα του ε-
ρευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστηµονικά συγγράµµατα
µε Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Βιβλίου (International Stan-
dard Book Number, ISBN), τα άρθρα που έχουν δηµοσιευ-
θεί σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές της ηµε-
δαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστηµονι-
κά συνέδρια που έχουν δηµοσιευθεί σε τόµους πρακτι-
κών, τον σχεδιασµό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλι-
κού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή από εποπτευόµενους από αυτό φο-
ρείς,
γ) το καινοτόµο εκπαιδευτικό έργο και η συµβολή στην
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ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την
οργάνωση ή συµµετοχή σε προγράµµατα αξιολόγησης
του σχολείου, την οργάνωση ή συµµετοχή σε έρευνα
δράσης, τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µε
συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και τη συµµε-
τοχή ή οργάνωση της λειτουργίας οµίλων ή εξωδιδακτι-
κών δραστηριοτήτων,
δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εµπειρία και

το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την ε-
µπειρία στην εφαρµογή καινοτοµιών και τον εκπαιδευτι-
κό πειραµατισµό, τη διδακτική εµπειρία στη Δευτεροβάθ-
µια εκπαίδευση, πέραν αυτής που αποτελεί προϋπόθεση
διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, το επιµορφωτικό έργο σε προγράµµατα παι-
δαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσηµα θεσµοθετη-
µένα προγράµµατα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων,
ε) η διοικητική εµπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από

προϋπηρεσία σε θέσεις Υποδιευθυντή ή Διευθυντή στις
σχολικές µονάδες που έχει υπηρετήσει ή σε άλλες θέ-
σεις ευθύνης, 
στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υπο-

ψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδι-
κών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους
υποψηφίους οι οποίες αξιολογούνται µε προφορική δο-
µηµένη συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού Συµβουλίου
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στο στάδιο αυ-
τό συνεκτιµώνται αναγνωρισµένο έργο ή δράσεις ή ιδιό-
τητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται µε
τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης.

6. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων για τις κατη-
γορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό
(100). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγο-
ρία κριτηρίων, η αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονά-
δες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των
υποψηφίων, το περιεχόµενο και η διαδικασία της συνέ-
ντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε
ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τη διαδικασία κατάταξης
και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση µπο-
ρεί να αποδίδεται αυξηµένος αριθµός αξιολογικών µονά-
δων στο κριτήριο της περ. ε) και στα υποκριτήρια της ε-
µπειρίας στην εφαρµογή καινοτοµιών και της εµπειρίας
στον εκπαιδευτικό πειραµατισµό του κριτηρίου της περ.
δ) της παρ. 5 για τους διευθυντές των Ε.Σ..

7. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγµατοποιεί-
ται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήξη της προθε-
σµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει ενιαίο
πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά µε τους υποψήφιους που
πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1, ο οποίος αναρτά-
ται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι υποψή-
φιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων η-
µερών από την εποµένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή τους, το

Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις ενστάσεις,
αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ενηµερώνει σχετικά
τους ενδιαφεροµένους.

8. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικό-
τερα οριζόµενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό
πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τα
κριτήρια των περ. α) έως ε) της παρ. 5, ο οποίος αναρτά-
ται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

9. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά
του πίνακα της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσµία τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής
του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Μέσα σε πέ-
ντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή τους, το
Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις ενστάσεις,
αναπροσαρµόζει τον πίνακα και ενηµερώνει σχετικά
τους ενδιαφεροµένους.

10. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ηµεροµηνίες
πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη, η οποία
µπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.
Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε µέλος του
Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογηµένα και συνοπτικά τις
µονάδες µε τις οποίες βαθµολόγησε τον υποψήφιο κατά
τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές µο-
νάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. στ) της
παρ. 5 είναι ο µέσος όρος των µονάδων µε τις οποίες
τον έχουν βαθµολογήσει τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρα-
κτικό της συνεδρίασης του Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το πε-
ριεχόµενο της συνέντευξης, µε µνεία των ερωτήσεων
που υποβλήθηκαν από τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απα-
ντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω,
στο πρακτικό καταγράφονται η βαθµολογία κάθε µέλους
του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και
η εξατοµικευµένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση
της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε
υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέ-
ντευξη, αποκλείονται από την επιλογή. Ειδικά οι υποψή-
φιοι για τη θέση Διευθυντή στο Γενικό Εκκλησιαστικό
Λύκειο της Ρ.Ε.Σ. πραγµατοποιούν συνέντευξη µε το
Πολυµελές Συµβούλιο της Ρ.Ε.Σ., η οποία µπορεί να διε-
νεργείται και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, πριν τη συνέ-
ντευξη ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε.. Το Πολυµελές Συµβούλιο
αποστέλλει αµελλητί στο Ε.Σ.Ε.Ε. τη γνώµη του για κά-
θε υποψήφιο χωρίς αξιολογική κατάταξη.  

11. Μετά τη µοριοδότηση του κριτηρίου της περ. στ)
της παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιο-
λογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνο-
λο των µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το ά-
θροισµα των µονάδων που συγκεντρώνει στα επιµέρους
κριτήρια. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός
πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε.,
υποβάλλεται αµελλητί από τον Πρόεδρό του στον Προϊ-
στάµενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκη-
σης ελέγχου νοµιµότητας. Μετά την κύρωσή του, ο τελι-
κός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστο-
σελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
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Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ειδικά για τη θέση Διευ-
θυντή στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ., το
Πολυµελές Συµβούλιο µπορεί να διατυπώσει ειδική και
πλήρως αιτιολογηµένη αντίρρηση κατά της επιλογής του
Ε.Σ.Ε.Ε. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ερ-
γάσιµων ηµερών από την εποµένη της υποβολής του τε-
λικού αξιολογικού πίνακα σύµφωνα µε το δεύτερο εδά-
φιο. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει ο Προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρη-
σκευτικών Σχέσεων. 

12. Η τοποθέτηση των Διευθυντών σε Ε.Σ. γίνεται µε
απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτι-
κής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε βάση τη σει-
ρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατά-
ταξης και τις προτιµήσεις τους που έχουν δηλωθεί. Σε
κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Δι-
ευθυντή είναι ο υποψήφιος να συµπληρώνει το υποχρε-
ωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στα Ε.Σ. που δη-
λώνει.

13. Η θητεία των Διευθυντών σε Ε.Σ. είναι τετραετής.
Οι Διευθυντές, που τοποθετούνται σε Ε.Σ., διατηρούν
την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έ-
τους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση
σύµφωνα µε το άρθρο 130. Σε περίπτωση θετικής αξιο-
λόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των Διευθυ-
ντών ανανεώνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευ-
τικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις
του προηγούµενου εδαφίου, οι Διευθυντές επιστρέφουν
στην οργανική τους θέση.

14. Αν σε Ε.Σ. δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή οι υ-
ποψηφιότητες που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτή-
ρια των περ. α) έως και στ) της παρ. 5, ως Διευθυντής ο-
ρίζεται ένας από τους εκπαιδευτικούς του Ε.Σ. µε από-
φαση του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων, ύστερα α-
πό εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώµη του Προϊσταµένου
της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρη-
σκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διά-
ταξης. Το Πολυµελές Συµβούλιο της Ρ.Ε.Σ. µπορεί να
διατυπώσει ειδική και πλήρως αιτιολογηµένη αντίρρηση
κατά της εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµέ-
νη της γνωστοποίησής της στο Συµβούλιο του ιδρύµα-
τος. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει ο Προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρη-
σκευτικών Σχέσεων και στη συνέχεια διατυπώνει τη
γνώµη του σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο. Η το-
ποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Δι-
εύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτι-
κών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των. 

15. Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία για
την τοποθέτηση του Διευθυντή σύµφωνα µε τις παρ. 12
και 14 απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούµενη έγκριση
της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύµφωνα µε την
υπό στοιχεία Φ.7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 765), χωρίς να απαιτείται αι-
τιολογηµένη γνώµη για την άρνηση παροχής έγκρισης
για τους υποψηφίους που προηγούνται.

Άρθρο 118
Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών, εφόσον ο
συνολικός αριθµός των µαθητών και τµηµάτων του Εκ-
κλησιαστικού Σχολείου (Ε.Σ.) δικαιολογεί, σύµφωνα µε
τις διατάξεις για τη γενική Δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
θέση Υποδιευθυντή, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαί-
δευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραµ-
µατείας Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων προσκαλεί τους µόνιµους εκπαι-
δευτικούς του οικείου σχολείου, που επιθυµούν να ασκή-
σουν καθήκοντα Υποδιευθυντή, να υποβάλουν αίτηση
στον Διευθυντή.

2. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Εποπτικό Συµβούλιο
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο επιλέ-
γει τον Υποδιευθυντή. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφα-
ση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκ-
παίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων. Αν δεν υπο-
βληθεί αίτηση από ενδιαφερόµενο, τότε για την επιλογή
του Υποδιευθυντή αποφασίζει το Ε.Σ.Ε.Ε.. Ειδικά στην
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία για την τοποθέτηση
του Υποδιευθυντή απαιτείται επιπροσθέτως η προηγού-
µενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους,
σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Φ.7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του Υπουργού Ε-
ξωτερικών (Β΄ 765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογηµένη
γνώµη για την άρνηση παροχής έγκρισης.

3. Η παρ. 4 του άρθρου 117 ισχύει και για την επιλογή
Υποδιευθυντή. 

Άρθρο 119
Θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών

1. Η τοποθέτηση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών
των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) στις κενές θέσεις
γίνεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών, η οποία λήγει την
31η Ιουλίου του τετάρτου έτους που ακολουθεί την επι-
λογή τους.

2. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Ε.Σ., µετά τη
λήξη της θητείας τους, εξακολουθούν να ασκούν τα κα-
θήκοντά τους µέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι Δι-
ευθυντές και Υποδιευθυντές.

3. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Διευθυντή,
ορίζεται νέος, σύµφωνα µε τις παρ. 14 και 15 του άρθρου
117. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Υποδιευ-
θυντή, το Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαί-
δευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) ορίζει νέο Υποδιευθυντή, ο οποίος το-
ποθετείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυν-
σης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών
Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 120
Απαλλαγή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών από

την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Με απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσε-
ων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλη-
σιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), οι διευθυντές και οι υ-
ποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), µπο-
ρεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων
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τους για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λό-
γους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους.

2. Για οποιονδήποτε άλλον λόγο απαλλαγής εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δηµόσια Δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση.

3. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές δεν επιτρέπεται
να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπου-
δές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, αν
προηγουµένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1. 

Άρθρο 121
Μετάθεση - τοποθέτηση Διευθυντών και 

Υποδιευθυντών µετά τη λήξη της θητείας τους

1. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Εκκλησιαστι-
κών Σχολείων (Ε.Σ.) µπορούν, κατά τη διάρκεια της θη-
τείας τους, να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης ως εκπαι-
δευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις µε-
ταθέσεις των εκπαιδευτικών της δηµόσιας Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση µετάθεσης αναλαµβά-
νουν υπηρεσία στη νέα τους θέση µετά τη λήξη της θη-
τείας τους ως Διευθυντών ή Υποδιευθυντών κατά περί-
πτωση. 

2. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι Διευθυντές και Υ-
ποδιευθυντές των Ε.Σ. επανέρχονται στις θέσεις που α-
νήκουν οργανικά ή που µετατέθηκαν σύµφωνα µε την
παρ. 1.

3. Διευθυντής Ε.Σ., του οποίου η λειτουργία αναστέλ-
λεται ή καταργείται, τοποθετείται µε αίτησή του για το υ-
πόλοιπο της θητείας του σε κενή θέση Διευθυντή άλλου
Ε.Σ., µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσε-
ων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση του Εποπτικού Συµβουλίου
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν δεν υπάρχει
κενή θέση διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέ-
ση.

Άρθρο 122
Δικαίωµα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) είναι µεικτά. Δικαί-
ωµα φοίτησης σε αυτά έχουν ηµεδαποί και αλλοδαποί α-
πόφοιτοι δηµόσιων ή ιδιωτικών δηµοτικών σχολείων ή
γυµνασίων της ηµεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 123. Δεν είναι
δυνατή η φοίτηση µαθητριών στην Αθωνιάδα Εκκλησια-
στική Ακαδηµία.

2. Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυµνά-
σια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια είναι ίδια µε τη
διάρκεια φοίτησης στα Γυµνάσια και τα Γενικά Λύκεια
της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στους αποφοίτους
των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησια-
στικών Λυκείων χορηγείται, αντιστοίχως, απολυτήριο ι-
σότιµο µε αυτό των Γυµνασίων και των Γενικών Λυκείων
της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι
απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου έχουν δι-
καίωµα συµµετοχής στο σύστηµα εισαγωγής στην ανώ-
τατη εκπαίδευση µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που ισχύουν για τους µαθητές των ηµερήσιων Γενικών
Λυκείων της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

3. Για τη συγκρότηση των µαθητικών κοινοτήτων των
Ε.Σ. εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δηµό-
σια Δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

Άρθρο 123
Εισαγωγή µαθητών και µαθητριών 

σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

1. Ο αριθµός των εισακτέων µαθητών/µαθητριών στην
Α΄ τάξη κάθε Εκκλησιαστικού Γυµνασίου και στην Α΄ Τά-
ξη κάθε Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για κάθε σχολι-
κό έτος καθορίζεται µε απόφαση του Εποπτικού Συµβου-
λίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), αφού λη-
φθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του. Ο αριθµός
των εισακτέων µαθητών/µαθητριών στην Α΄ τάξη του
Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής
Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται µε α-
πόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. µετά από εισήγηση του Πολυµε-
λούς Συµβουλίου της Ρ.Ε.Σ.. Ο αριθµός των εισακτέων
µαθητών στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυµνασίου
και στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Αθω-
νιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας για κάθε σχολικό έ-
τος καθορίζεται µε απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. µετά από εισή-
γηση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Η απόφα-
ση ανακοινώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο το αργότε-
ρο έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους σε όλες τις Περι-
φερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, την
Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις
Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και αναρτάται στην ι-
στοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι γονείς ή οι κηδεµόνες των µαθητών/µαθητριών που ε-
πιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, ο-
φείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Εκκλησιαστικό Σχο-
λείο (Ε.Σ.) της επιλογής τους κατά το χρονικό διάστηµα
που ορίζεται στην απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. του πρώτου ε-
δαφίου. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει αί-
τηση και να συµµετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε
ένα Ε.Σ. της επιλογής του, ανεξάρτητα από τον τόπο
διαµονής του. Η κατάθεση της αίτησης δεν αποκλείει τη
συµµετοχή στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πρότυπο
Σχολείο της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή
τη συµµετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειρα-
µατικό Σχολείο της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης.

2. Η εισαγωγή των µαθητών στην Α΄ τάξη του Εκκλη-
σιαστικού Γυµνασίου ή των αποφοίτων της Γ΄ τάξης γυ-
µνασίου γενικής εκπαίδευσης ή Εκκλησιαστικού Γυµνα-
σίου του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) στην Α΄ Τάξη του Γενικού
Εκκλησιαστικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή
δοκιµασία (τεστ) δεξιοτήτων, στα µαθήµατα των: α) Μα-
θηµατικών, β) Γλώσσας και γ) Θρησκευτικών, οι οποίες
διενεργούνται κάθε σχολικό έτος και ολοκληρώνονται
µε τη σύνταξη αξιολογικού πίνακα µε φθίνουσα βαθµο-
λογική σειρά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση
του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα
σχετικά µε τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιµασίας
(τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσε-
ων συµµετοχής στις εξετάσεις, την επιλογή θεµάτων, τη
διαδικασία, τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων,
τα αρµόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων,
την εξαγωγή αποτελεσµάτων και την αξιολόγηση των υ-
ποψηφίων. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συντονίζει την εφαρµογή των
σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χα-
ρακτήρα τους. 

3. Εάν υπάρξουν κενές θέσεις µέχρι τις 31 Οκτωβρίου
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στην Α΄ Τάξη του Εκκλησιαστικού Γυµνασίου από µετεγ-
γραφή, αποµάκρυνση µαθητών/µαθητριών ή οποιονδή-
ποτε άλλον λόγο, αυτές συµπληρώνονται από τον αξιο-
λογικό πίνακα της παρ. 2. 

4. Με τη διαδικασία της παρ. 2 µπορούν να καλύπτο-
νται κενές θέσεις που προκύπτουν στη Β΄ και Γ΄ τάξη
του Εκκλησιαστικού Γυµνασίου και στη Β΄ τάξη του Γενι-
κού Εκκλησιαστικού Λυκείου. Την ευθύνη για την ανωτέ-
ρω συµπληρωµατική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιµασίας
(τεστ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχο-
λείου και τριµελής επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αποτε-
λείται από τον Αντιπρόεδρο του, τον Σύµβουλο Εκπαί-
δευσης και τον Διευθυντή ή εκπαιδευτικό της περ. στ)
της παρ. 2 του άρθρου 111. Κάθε ειδικότερο ζήτηµα που
αφορά στη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής διαδικα-
σίας εξετάσεων ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορί-
ζεται µε απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
και ανακοινώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλες τις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρή-
της και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.

5. Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 έως 4, σε ποσοστά θέσε-
ων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθµού εισακτέων, µπο-
ρούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α΄ τάξη του
Εκκλησιαστικού Γυµνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού
Λυκείου µαθητές που: α) είναι τέκνα οµογενών ή αλλο-
δαπών - αλλογενών, β) είναι κάτοχοι τίτλου ξένου σχο-
λείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίω-
µα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό σε τάξη α-
ντίστοιχη µε την Α΄ Γυµνασίου ή Α΄ Λυκείου στην Ελλά-
δα και γ) προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορ-
θόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής. Ειδικά για
την εισαγωγή µαθητών που είναι τέκνα οµογενών ή αλ-
λοδαπών - αλλογενών, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Α-
καδηµία απαιτείται η έγκριση της Ιεράς Κοινότητος. Ειδι-
κά για την εισαγωγή µαθητών του πρώτου εδαφίου στο
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ., απαιτείται από-
φαση του Πολυµελούς Συµβουλίου του Ιδρύµατος.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε.
και γνώµη του Ι.Ε.Π. και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσ-
σας (Κ.Ε.Γ.), καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγω-
γής στις κατηγορίες των περ. α) έως γ) της παρ. 5, β) τα
ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία, γ) τα αναγκαία δικαιο-
λογητικά, δ) οι διαδικασίες επιλογής, ε) η ανάγκη λει-
τουργίας τάξεων υποδοχής, στ) η οργάνωση και λει-
τουργία τους, ζ) οι προϋποθέσεις ένταξης των µαθητών
στις τάξεις αυτές, η) τα διδασκόµενα µαθήµατα, το πε-
ριεχόµενο και οι ώρες διδασκαλίας τους, θ) ο τρόπος και
η διαδικασία αξιολόγησης των µαθητών, ι) οι προϋποθέ-
σεις επιτυχούς παρακολούθησης, ια) η στελέχωση των
τάξεων αυτών µε εκπαιδευτικό προσωπικό και ιβ) κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

7. Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούµενων
παραγράφων, σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επι-
πλέον του αριθµού εισακτέων, µπορούν να εισάγονται
χωρίς εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυ-
µνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου µαθητές που
είναι: α) τέκνα τρίτεκνων ή πολύτεκνων ή µονογονεϊκών
οικογενειών, β) τέκνα µακροχρόνια ανέργων γονέων, γ)

τέκνα οικογενειών µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα, όπως οι
κατηγορίες αυτές καθορίζονται από την κείµενη νοµοθε-
σία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Ε., καθορίζονται: α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις
υπαγωγής στις κατηγορίες, β) τα ποσοστά θέσεων ανά
κατηγορία, γ) τα αναγκαία δικαιολογητικά, δ) οι διαδικα-
σίες επιλογής και ε) κάθε άλλο σχετικό θέµα. Ειδικά για
την εισαγωγή µαθητών του πρώτου εδαφίου στο Γενικό
Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ. απαιτείται απόφαση
του Πολυµελούς Συµβουλίου του ιδρύµατος.

8. Επιπλέον του αριθµού εισακτέων, εισάγονται στην
Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. µαθητές
- µαθήτριες υπότροφοι των κεφαλαίων αυτοτελούς δια-
χείρισης που διαχειρίζεται η Ρ.Ε.Σ..

Άρθρο 124
Προγράµµατα σπουδών

1. Τα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και τα Γενικά Εκκλησια-
στικά Λύκεια ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο
πρόγραµµα της δηµόσιας γενικής Δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, όπως αυτό τροποποιείται µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγη-
σης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαί-
δευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) και γνώµης του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ώστε να περιλαµβάνονται τα µα-
θήµατα εκκλησιαστικής ειδίκευσης που υπηρετούν την ε-
πίτευξη του γενικού και ειδικού σκοπού και των επιµέ-
ρους στόχων του άρθρου 110.

2. Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν υπο-
χρεωτικά όλες οι Οµάδες Μαθηµάτων Προσανατολισµού
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

3. Το ωρολόγιο πρόγραµµα της παρ. 1 δύναται να προ-
σαυξάνεται µε επιπλέον ώρες διδασκαλίας αποκλειστικά
για µαθήµατα εκκλησιαστικής ειδίκευσης και µε ανώτατο
όριο τις σαράντα δύο (42) ώρες εβδοµαδιαίως. Στη Γ΄
Λυκείου οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας διατίθενται απο-
κλειστικά για τα µαθήµατα των Οµάδων Προσανατολι-
σµού.

4. Η Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας
(Τ.Θ.Δ.Δ.) του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) δεν ε-
φαρµόζεται για τον ορισµό των θεµάτων των γραπτώς ε-
ξεταζόµενων µαθηµάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης
στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των µαθη-
τών που φοιτούν στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και
γνώµη του Ι.Ε.Π., δύναται να επεκτείνεται η εφαρµογή
της Τ.Θ.Δ.Δ. και για τα θέµατα των εξετάσεων των µαθη-
µάτων του πρώτου εδαφίου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. και
γνώµης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), ρυθ-
µίζονται θέµατα σχετικά µε τη διδασκαλία των µαθηµά-
των εκκλησιαστικής ειδίκευσης που αφορούν στη µελέ-
τη της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή αποτυπώνεται κα-
τά την ιστορική της διαδροµή στα εκκλησιαστικά κείµε-
να.

6. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των µαθητών/µαθη-
τριών ως προς τη συµµετοχή τους στη λειτουργική ζωή
της Εκκλησίας καθορίζονται µε απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε..
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Άρθρο 125
Λειτουργία οµίλων και θερινών προγραµµάτων

1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλί-
σεων των µαθητών/µαθητριών του Εκκλησιαστικού Σχο-
λείου (Ε.Σ.), µε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων,
που εγκρίνεται από το Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστι-
κής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), δηµιουργούνται όµιλοι και
ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Οι όµιλοι λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου προγράµµα-
τος, σύµφωνα µε την απόφαση ίδρυσής τους. Η συµµε-
τοχή των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. στους οµίλους προ-
σµετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου.
Σε συνεννόηση µε το Ε.Σ.Ε.Ε. µπορούν να καλούνται
στους οµίλους πρόσωπα που συνδέονται µε το γνωστικό
αντικείµενο ή πεδίο του οµίλου. 

2. Στα Ε.Σ. λειτουργούν υποχρεωτικά όµιλοι εκκλησια-
στικών τεχνών, όπως βυζαντινή µουσική και αγιογραφία,
αθλητικοί όµιλοι και όµιλοι για την εκµάθηση µίας εκ των
ακόλουθων γλωσσών: ρωσική, αραβική, σερβική, ρουµα-
νική, βουλγαρική και τουρκική. Η δαπάνη για την πρό-
σληψη των διδασκόντων των γλωσσών του πρώτου εδα-
φίου βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή το Πρόγραµµα Δηµο-
σίων Επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδι-
κασίες πρόσληψης των διδασκόντων των γλωσσών του
πρώτου εδαφίου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια κα-
θορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του
Ε.Σ.Ε.Ε..

3. Για την εγγραφή των µαθητών των Ε.Σ. στους οµί-
λους απαιτούνται αίτηση των γονέων ή κηδεµόνων τους,
γνώµη του αρµόδιου συντονιστή του µαθήµατος και από-
φαση του διευθυντή. Για την εγγραφή στους οµίλους
του πρώτου εδαφίου µαθητών που φοιτούν σε άλλες δη-
µόσιες σχολικές µονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης της περιοχής όπου εδρεύει το Ε.Σ., α-
παιτούνται αίτηση των γονέων ή κηδεµόνων τους στον
διευθυντή του Ε.Σ., γνώµη του διευθυντή του σχολείου
στο οποίο φοιτά ο µαθητής και απόφαση του διευθυντή
του Ε.Σ..

4. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., κατόπιν πρότασης του
Συλλόγου Διδασκόντων, µπορεί να λειτουργούν θερινά
προγράµµατα (summer schools) σε Ε.Σ. και να προβλέπο-
νται συνεργασίες µε εκκλησιαστικές σχολές της αλλο-
δαπής και ιδίως τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και την
Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιµίου Σταυρού,
που εδρεύει στη Βοστώνη των Ηνωµένων Πολιτειών της
Αµερικής (Η.Π.Α.), καθώς και µε σχολεία της οµογένει-
ας.

5. Με απόφαση του Πολυµελούς Συµβουλίου της Ριζα-
ρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) και σε συνεργα-
σία µε τον Διευθυντή, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Συλλόγου Διδασκόντων και έγκρισης του Προϊσταµένου
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσε-
ων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µπορεί
να διοργανώνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέ-
ξεις, σχολικές παραστάσεις, συµµετοχή σε πανελλήνι-
ους ή διεθνείς διαγωνισµούς, µε δαπάνη του ιδρύµατος. 

Άρθρο 126
Παροχές και διευκολύνσεις µαθητών και µαθητριών

Οι µαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) δικαι-
ούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέ-
πονται από τις κείµενες διατάξεις για τους µαθητές της
δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως σχετικά
µε τη χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων ή άλλων
βοηθηµάτων και τις µετακινήσεις. Με απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από εισήγη-
ση του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαί-
δευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), προσαρµόζονται οι σχετικές διατά-
ξεις στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

Άρθρο 127
Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) στελεχώνονται α-
πό εκπαιδευτικούς αυξηµένων ακαδηµαϊκών προσόντων
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δηµόσιας Δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται µε θη-
τεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέ-
γονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέ-
σεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε
Ε.Σ., η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων προκηρύσσει
διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών µε
σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η
προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων
πραγµατοποιούνται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυν-
σης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών
Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ε.Σ., που υ-
ποβάλλονται από τους διευθυντές τους, κατά κλάδο και
ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, των Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση στα Ε.Σ. αφορά στο επόµε-
νο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέµα σχε-
τικό µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πί-
νακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι ο-
ποίοι καταρτίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 3 έως 11, ισχύ-
ουν από την κύρωσή τους, µέχρι τη λήξη του δεύτερου
διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2 καλούνται οι εκπαι-
δευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος, και επιθυµούν να επιλεγούν σε
θέσεις εκπαιδευτικών Ε.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολο-
γητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, εντός της προθεσµίας που
προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι µπορούν να
υποβάλουν αίτηση µε σειρά προτίµησης για πλήρωση θέ-
σης εκπαιδευτικού σε µέχρι τρία (3) συνολικά Ε.Σ..

4. Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ επιλέγονται εκπαιδευτικοί
της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έ-
χουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχο-
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λική µονάδα της γενικής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
ή της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

5. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Ε.Σ.
διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ως εξής:
α) η επιστηµονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρ-

τιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών
και τις επιµορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την
πιστοποιηµένη επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες,
β) το επιστηµονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει

ιδίως από τη συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα Α-
νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή επιστηµο-
νικών φορέων µε την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρί-
σεις, τα επιστηµονικά συγγράµµατα µε Διεθνή Μοναδικό
Αριθµό Βιβλίου (International Standard Book Number, IS-
BN), τα άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί σε έγκυρα επιστη-
µονικά περιοδικά µε κριτές της ηµεδαπής και της αλλο-
δαπής, τις εισηγήσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που έ-
χουν δηµοσιευθεί σε τόµους πρακτικών, τον σχεδιασµό
και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανά-
θεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ή α-
πό εποπτευόµενους από αυτό φορείς,
γ) το καινοτόµο εκπαιδευτικό έργο και η συµβολή στην

ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την
οργάνωση ή συµµετοχή σε προγράµµατα αξιολόγησης
του σχολείου, την οργάνωση ή συµµετοχή σε έρευνα
δράσης, τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µε
συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και τη συµµε-
τοχή ή οργάνωση της λειτουργίας οµίλων ή εξωδιδακτι-
κών δραστηριοτήτων,
δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εµπειρία και

το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την ε-
µπειρία στην εφαρµογή καινοτοµιών και τον εκπαιδευτι-
κό πειραµατισµό, τη διδακτική εµπειρία στη Δευτεροβάθ-
µια εκπαίδευση, πέραν αυτής που αποτελεί προϋπόθεση
διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, το επιµορφωτικό έργο σε προγράµµατα παι-
δαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσηµα θεσµοθετη-
µένα προγράµµατα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης
και
ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υπο-

ψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδι-
κών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους
υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται µε προφορική δο-
µηµένη συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού Συµβουλίου
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στο στάδιο αυ-
τό συνεκτιµώνται αναγνωρισµένο έργο ή δράσεις ή ιδιό-
τητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται µε
τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής
εκπαίδευσης.

6. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων για τις κατη-
γορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό
(100). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής (Ι.Ε.Π.) καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία
κριτηρίων, η αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονάδες, τα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψη-
φίων, το περιεχόµενο και η διαδικασία της συνέντευξης
των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότε-
ρο ζήτηµα σχετικά µε τη διαδικασία κατάταξης και επιλο-
γής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση µπορεί να α-

ποδίδεται αυξηµένος αριθµός αξιολογικών µονάδων στα
υποκριτήρια της εµπειρίας στην εφαρµογή καινοτοµιών
και της εµπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραµατισµό του
κριτηρίου της περ. δ) της παρ. 5 για τους εκπαιδευτικούς
των Ε.Σ.. 

7. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγµατοποιεί-
ται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήξη της προθε-
σµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει πίνακα
κατ΄ αλφαβητική σειρά µε τους υποψήφιους που πλη-
ρούν την προϋπόθεση της παρ. 4, ο οποίος αναρτάται
στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι
που δεν περιλήφθηκαν, µπορούν να υποβάλουν ένσταση
κατά του πίνακα µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής
του. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παρα-
λαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για
τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τον πίνακα και ενηµερώ-
νει σχετικά τους ενδιαφεροµένους.

8. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικό-
τερα οριζόµενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό
πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τα
κριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 5, ο οποίος αναρτά-
ται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

9. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά
του πίνακα της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσµία τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής
του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Μέσα σε
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή τους, το
Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις ενστάσεις,
αναπροσαρµόζει τον πίνακα και ενηµερώνει σχετικά
τους ενδιαφεροµένους.

10. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ηµεροµηνίες
πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη, η οποία
µπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως.
Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε µέλος του
Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογηµένα και συνοπτικά τις
µονάδες µε τις οποίες βαθµολόγησε τον υποψήφιο κατά
τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές µο-
νάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε) της παρ.
5 είναι ο µέσος όρος των µονάδων µε τις οποίες τον έ-
χουν βαθµολογήσει τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρακτικό
της συνεδρίασης του Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόµε-
νο της συνέντευξης, µε µνεία των ερωτήσεων που υπο-
βλήθηκαν από τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων
που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτι-
κό καταγράφονται η βαθµολογία κάθε µέλους του
Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η ε-
ξατοµικευµένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση
της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε
υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέ-
ντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 

11. Μετά τη µοριοδότηση του κριτηρίου της περ. ε) της
παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιολογι-
κός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο
των µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροι-
σµα των µονάδων που συγκεντρώνει στα επιµέρους κρι-
τήρια. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός πί-
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νακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε., υ-
ποβάλλεται αµελλητί από τον Πρόεδρό του στον Προϊ-
στάµενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκη-
σης ελέγχου νοµιµότητας. Μετά την κύρωσή του, ο τελι-
κός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστο-
σελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

12. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. γίνεται
µε απόφαση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, µε βάση τη σειρά κατάτα-
ξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα κατάτα-
ξης και τις προτιµήσεις τους που έχουν δηλωθεί.

13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. είναι τετραε-
τής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Ε.Σ., διατη-
ρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευ-
ταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλ-
λονται σε αξιολόγηση σύµφωνα µε το άρθρο 131. Σε πε-
ρίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους,
η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται µε απόφαση
του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαί-
δευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευ-
τικά οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου, οι εκ-
παιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.

14. Οι νεοεισερχόµενοι σε Ε.Σ. εκπαιδευτικοί κατά τη
διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους υποβάλλο-
νται σε αξιολόγηση σύµφωνα µε το άρθρο 131. Αν η α-
ξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται
οριστικά, έπειτα από αίτησή τους, για το υπόλοιπο της
τετραετούς θητείας, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
παρ. 13, στα οικεία Ε.Σ. µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρη-
σκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέ-
σεις του προηγούµενου εδαφίου, οι νεοεισερχόµενοι εκ-
παιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και η
θητεία τους λήγει αυτοδικαίως. 

15. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτι-
κός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλή-
ρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Ε.Σ.. Στη διάρ-
κεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να
υποβάλει αίτηση µετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαι-
δευτικός µετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία
στον φορέα µετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια
της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωµα να υποβά-
λει αίτηση για τοποθέτηση σε Ε.Σ. και υποψηφιότητα για
την επιλογή σε θέση Διευθυντή Ε.Σ. για τα επόµενα δύο
(2) σχολικά έτη. 

16. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαι-
δευτικού προσωπικού των Ε.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα δώδεκα (12) έτη. 

17. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδή-
ποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχο-
λικού έτους σε Ε.Σ., µπορούν να καλύπτονται µε διάθεση
από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Περι-
φερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, κατά σειρά προτεραιότητας: α) εκπαιδευ-
τικών που περιλήφθηκαν στους πίνακες του τέταρτου ε-
δαφίου της παρ. 11 και δεν τοποθετήθηκαν σε Ε.Σ., οι ο-
ποίοι δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους
ωράριο, β) µόνιµων εκπαιδευτικών που έχουν αυξηµένα
ακαδηµαϊκά προσόντα, οι οποίοι δεν συµπληρώνουν το

υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, γ) µόνιµων εκπαι-
δευτικών, οι οποίοι δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό
διδακτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη
των λειτουργικών κενών µε τη διαδικασία αυτή, τα κενά
καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωροµίσθιους εκπαιδευ-
τικούς, που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
για τη Δηµόσια Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

18. Εκπαιδευτικός Ε.Σ., ο οποίος δεν συµπληρώνει το
υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο διατίθεται κατά προ-
τεραιότητα: α) σε σχολική µονάδα της Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης της περιοχής όπου εδρεύει το
Ε.Σ., µε απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, β) σε σχολική µονάδα της ίδιας Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης.

19. Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία για
την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σύµφω-
να µε την παρ. 12 ή την κάλυψη λειτουργικών κενών
σύµφωνα µε την παρ. 17, απαιτείται επιπροσθέτως η
προηγούµενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου
Όρους, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία
Φ.7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του Υπουργού Ε-
ξωτερικών (Β΄ 765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογηµένη
γνώµη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαι-
δευτικούς που προηγούνται.

Άρθρο 128
Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη 

των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Οι διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες, καθώς και
οι ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των Εκκλησιαστι-
κών Σχολείων (Ε.Σ.), καλύπτονται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις για τις σχολικές µονάδες της Δηµόσιας Γενικής
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν οι ανάγκες των Ε.Σ.
δεν καλύπτονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο
εδάφιο, µπορούν να καλύπτονται από προσωπικό το ο-
ποίο µισθοδοτείται από την επιχώρια Μητρόπολη, µετά
από αίτηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων και απόφαση του οικείου Μητροπολί-
τη. 

2. Η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται στην Αθωνιάδα Εκκλησια-
στική Ακαδηµία, η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη
της οποίας ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά την Ιερά
Κοινότητα του Αγίου Όρους. 

3. Η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται στο Εκκλησιαστικό Λύ-
κειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.), η δι-
οικητική και λειτουργική υποστήριξη του οποίου ανήκει
και βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό του ιδρύ-
µατος. 

4. Το Πολυµελές Συµβούλιο του ιδρύµατος µπορεί να
προσλαµβάνει, µε δαπάνες του, γιατρό, νοσηλευτή, ψυ-
χολόγο ή προσωπικό για τη διοικητική και λειτουργική υ-
ποστήριξη ή την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο Εκ-
κλησιαστικό Λύκειο ή στη Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων
Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) της Ρ.Ε.Σ.. Απαγορεύεται η πρόσλη-
ψη από το Πολυµελές Συµβούλιο, µε οποιαδήποτε σύµ-
βαση ή σχέση εργασίας, προσώπου του πρώτου εδαφίου
που είναι συγγενής µε µέλος του Πολυµελούς Συµβουλί-
ου εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας κατά ευθεία µεν γραµµή
µέχρι δευτέρου βαθµού, εκ πλαγίου δε έως και τετάρ-
του.
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Άρθρο 129
Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων µε φορείς

και µε σχολικές µονάδες της αλλοδαπής

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) µπορεί να συνδέο-
νται: α) µε τις Θεολογικές Σχολές και Τµήµατα Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή τις Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες (Α.Ε.Α.) της Χώρας, β) µε εκ-
κλησιαστικά ιδρύµατα εκπαιδευτικού ή µορφωτικού σκο-
πού, γ) µε ερευνητικούς ή µε άλλους φορείς της ηµεδα-
πής ή της αλλοδαπής, δ) µε επιστηµονικές ενώσεις, ε) µε
κοινωφελή ιδρύµατα. Με κάθε φορέα µπορεί να συνδέο-
νται περισσότερα του ενός Ε.Σ.. Η σύνδεση των Ε.Σ. µε
τους φορείς γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρ-
µόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού
Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται το περιεχόµενο της σύν-
δεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδι-
κασία.

2. Τα Ε.Σ. µπορεί να πραγµατοποιούν αδελφοποιήσεις
µε εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά σχολεία, σχολικές µο-
νάδες της αλλοδαπής και σχολεία της οµογένειας. Οι α-
δελφοποιήσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις για τα δηµόσια σχολεία της Δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης.

Άρθρο 130
Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή 

των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Για την αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυ-
ντή των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), εφαρµόζονται
οι διατάξεις για τη γενική Δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως
προς: α) τον προγραµµατισµό του έργου των στελεχών
της εκπαίδευσης (άρθρο 57), β) τα όργανα αξιολόγησης
(άρθρο 58), γ) την περιοδικότητα (άρθρο 59), δ) τα κριτή-
ρια και τη βαθµολογία της αξιολόγησης (άρθρο 60), ε) τις
διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 61), τις ενστάσεις (άρ-
θρο 62). Αρµόδιο για την εξέταση των ενστάσεων είναι
το Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.). 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Εποπτι-
κού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), µπορεί να προσαρµόζονται οι διατάξεις της
παρ. 1 στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

Άρθρο 131
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις για τη γενική Δευτεροβάθµια
εκπαίδευση ως προς: α) τα όργανα αξιολόγησης (άρθρο
66), β) τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των
εκπαιδευτικών (άρθρο 67), γ) την καταχώριση στοιχείων
σε ηλεκτρονικό φάκελο (άρθρο 72), δ) τη διαδικασία α-
ξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (άρθρο 73), ε)
τις ενστάσεις (άρθρο 79). Αρµόδιο όργανο για την εξέ-
ταση των ενστάσεων είναι το Ε.Σ.Ε.Ε.. Το έργο των εκ-
παιδευτικών στα Ε.Σ. αξιολογείται σύµφωνα µε το άρθρο
119 σε σχέση µε τη θητεία τους. Οι εκπαιδευτικοί που α-
ξιολογούνται αρνητικά δεν έχουν δικαίωµα να υποβά-

λουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτι-
κών σε εκκλησιαστικά σχολεία, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 127.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Εποπτι-
κού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), µπορεί να προσαρµόζονται οι διατάξεις της
παρ. 1 στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

Άρθρο 132
Χρηµατοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Η χρηµατοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων
(Ε.Σ.) πραγµατοποιείται µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις βάσει των οποίων χρηµατοδοτούνται τα λοιπά σχο-
λεία και επιπροσθέτως: 
α) από τον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµ-

µατείας Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.),
β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονοµίες, κληροδοσίες

και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και από επιχορηγήσεις
από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της πε-
ρίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του Εποπτικού Συµ-
βουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), η ο-
ποία εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων και

γ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονοµίες, κληροδοσίες
και άλλες παροχές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της
αλλοδαπής. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτω-
σης αυτής απαιτείται απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης
του Ε.Σ.Ε.Ε..

2. Για τη συντήρηση, τα έξοδα, τις δαπάνες λειτουρ-
γίας και τον καθαρισµό των κτιρίων των Ε.Σ., πλην του
Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής
Σοχλής (Ρ.Ε.Σ.), οι οικείοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α.) µπορούν να χρηµατοδοτούν τη Σχολική
Εφορεία του άρθρου 133 ή να αναλαµβάνουν οι ίδιοι τις
σχετικές εργασίες ή υπηρεσίες.

Άρθρο 133
Σχολική Εφορεία

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) έχουν ιδία πεντα-
µελή Σχολική Εφορεία για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας τους, στην οποία αποδίδεται διαφορετικός
από το οικείο Ε.Σ. αριθµός φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.). Στα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και Γενικά Εκκλη-
σιαστικά Λύκεια που συστεγάζονται λειτουργεί µια κοινή
Σχολική Εφορεία. Το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52),
ως προς τον έλεγχο επιχορηγήσεων και χρηµατοδοτή-
σεων, εφαρµόζεται και στη Σχολική Εφορεία των Ε.Σ.. Η
θητεία των µελών των Σχολικών Εφορειών είναι διετής
και σε αυτές µετέχουν: α) ο επιχώριος Μητροπολίτης ως
Πρόεδρος µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, β) ο Διευθυ-
ντής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της έδρας του Ε.Σ.
µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, γ) ο Διευθυντής του
Ε.Σ., τον οποίο αναπληρώνει ο Υποδιευθυντής ή, εφό-
σον δεν έχει οριστεί, ο αρχαιότερος καθηγητής, δ) ένα
(1) εξέχον µέλος της τοπικής κοινωνίας που υποδεικνύε-
ται από τον επιχώριο Μητροπολίτη µε τον αναπληρωτή
του και ε) ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου Δήµου µε
τον αναπληρωτή του που ορίζονται µε απόφαση του Δη-
µοτικού Συµβουλίου. Η Σχολική Εφορεία συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
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δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη λήξη της θητείας
των µελών της απερχόµενης εφορείας και αναλαµβάνει
καθήκοντα µε τη λήξη της τελευταίας. Η συµµετοχή στη
Σχολική Εφορεία είναι άµισθη.

2. Αν εκλείψει ο Μητροπολίτης, καθίσταται αυτοδικαί-
ως τακτικό µέλος της Σχολικής Εφορείας ο Τοποτηρητής
και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Τοποτηρητής καταλαµ-
βάνει τη θέση του Προέδρου µέχρι την πλήρωση της θέ-
σης του Μητροπολίτη και την ανάληψη των καθηκόντων
του, οπότε ο τελευταίος εγκαθίσταται αυτοδικαίως στη
θέση του Προέδρου και εκδίδεται νέα διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μέχρι τό-
τε, η Σχολική Εφορεία ασκεί κανονικά όλες τις αρµοδιό-
τητές της υπό τη συγκεκριµένη σύνθεση. 

3. Η Σχολική Εφορεία συνεδριάζει, τακτικώς δύο (2)
φορές τον µήνα και εκτάκτως µε πρόσκληση του Προέ-
δρου ή κατόπιν έγγραφης αίτησης του Διευθυντή του
Ε.Σ. ή δύο (2) µελών της, στην οποία αναφέρονται τα
προς συζήτηση θέµατα και οι σπουδαίοι λόγοι που επι-
βάλλουν την έκτακτη συνεδρίασή της. Χρέη εισηγητή ε-
κτελεί ο Διευθυντής του Ε.Σ. και χρέη γραµµατέα ένας
εκ των καθηγητών του σχολείου που ορίζεται από τον
Διευθυντή. Για όλα τα θέµατα που αφορούν στη σύνθε-
ση, συνεδρίαση, λειτουργία και λήψη απόφασης εφαρ-
µόζονται τα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

4. Έργο κάθε Σχολικής Εφορείας είναι: α) η διαχείριση
των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας του Ε.Σ., όπως θέρµανσης, φωτι-
σµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης ή αγοράς α-
ναλώσιµων υλικών, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, β) η εκτέλεση έργων για την επισκευή και
συντήρησή του, γ) η επιµέλεια και η προµήθεια του κάθε
είδους εξοπλισµού τους, όπως έπιπλα και εξοπλιστικά
είδη ή βιβλία για τη βιβλιοθήκη, δ) η διενέργεια των πλη-
ρωµών για τις παραπάνω δαπάνες, ε) η είσπραξη και δια-
χείριση εσόδων που προέρχονται ιδίως από τις επιχορη-
γήσεις των δήµων, τις κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορη-
γήσεις από άλλες πηγές, δωρεές, κληρονοµίες και κλη-
ροδοσίες και από παροχές τρίτων και στ) η είσπραξη και
διαχείριση εσόδων από προαιρετικές εισφορές του συλ-
λόγου γονέων και κηδεµόνων για συγκεκριµένο έργο ή
σκοπό, εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις, εκµετάλλευση
του κυλικείου και κάθε άλλη πρόσοδο. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγη-
σης του Ε.Σ.Ε.Ε., µπορεί να ανατίθενται και άλλες αρµο-
διότητες στη Σχολική Εφορεία, συναφείς µε το έργο της
και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που προκύ-
πτει κατά την άσκηση αυτού.

5. Ειδικά για την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία, η
σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία, οι αρµοδιό-
τητες και κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στη Σχολική Ε-
φορεία καθορίζονται µε την κανονιστική διάταξη της
παρ. 2 του άρθρου 113.

6. Το Πολυµελές Συµβούλιο ασκεί τις αρµοδιότητες
της Σχολικής Εφορείας για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου
Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) και έχει τη γενική επι-
στασία όλων των κτιρίων και του Ιερού Ναού στο κτήµα
της Ρ.Ε.Σ. Το Πολυµελές Συµβούλιο υποβάλλει αναφορά
στους πειθαρχικούς προϊστάµενους του π.δ. 47/2006 (Α΄
48) για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του εκπαιδευτι-

κού προσωπικού ή του Διευθυντή του Εκκλησιαστικού
Λυκείου της Ρ.Ε.Σ., η οποία µπορεί να συνιστά πειθαρχι-
κό παράπτωµα σύµφωνα µε τον ν. 3528/2007 (Α΄26) και
την κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευ-
σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 134
Μαθητική εστία

1. Σε κάθε Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) µπορεί να ι-
δρύεται και να λειτουργεί µαθητική εστία για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών διαµονής και σίτισης των µαθητών
του. Δικαίωµα σίτισης έχουν όλοι οι µαθητές και µαθή-
τριες του Ε.Σ., ανεξάρτητα αν διαµένουν σε αυτήν.

2. Οι µαθητικές εστίες της παρ. 1 των Ε.Σ. λειτουρ-
γούν υπό την ευθύνη της επιχώριας Μητρόπολης ή του
Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) «Εστία
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» του άρθρου 26 του ν.
3432/2006 (Α΄14). Η µαθητική εστία της Αθωνιάδας Εκ-
κλησιαστικής Ακαδηµίας λειτουργεί υπό την ευθύνη της
Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Η µαθητική εστία
της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και
της Πατµιάδας Σχολής λειτουργούν υπό την ευθύνη της
Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης
και της Ιεράς Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου, αντίστοι-
χα. Ο κανονισµός λειτουργίας κάθε µαθητικής εστίας κα-
θορίζεται µε απόφαση: α) του Μητροπολιτικού Συµβουλί-
ου της επιχώριας Μητρόπολης ή του ν.π.ι.δ. «Εστία Εκ-
κλησιαστικής Εκπαίδευσης» για τα Ε.Σ. που λειτουργούν
σε Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) της Ιε-
ράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για την Αθωνιάδα Εκ-
κλησιαστική Ακαδηµία, γ) της Ιεράς Επαρχιακής Συνό-
δου της Εκκλησίας της Κρήτης για την Πατριαρχική Εκ-
κλησιαστική Σχολή της Κρήτης και δ) της Ιεράς Πατριαρ-
χικής Εξαρχίας Πάτµου για την Πατµιάδα Σχολή. Ο κα-
νονισµός του προηγούµενου εδαφίου ρυθµίζει κάθε λε-
πτοµέρεια σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης και λειτουρ-
γίας της µαθητικής εστίας. Η ισχύς του κανονισµού αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή του στο επίσηµο µηνιαίο δελτίο
της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» ή στο επίσηµο
µηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος
Τίτος» ή στο επίσηµο δελτίο των Επαρχιών του Οικουµε-
νικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος», αντι-
στοίχως. Ο κανονισµός λειτουργίας της µαθητικής ε-
στίας της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας κοινο-
ποιείται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκ-
παίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του σχολείου.

3. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία της µα-
θητικής εστίας βαρύνουν: α) την επιχώρια Μητρόπολη,
εφόσον λειτουργεί υπό την ευθύνη της, β) την Εκκλησία
της Ελλάδος, εφόσον λειτουργεί υπό την ευθύνη του
ν.π.ι.δ. «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» του άρ-
θρου 26 του ν. 3432/2006, γ) την Ιερά Κοινότητα του Αγί-
ου Όρους για τη µαθητική εστία της Αθωνιάδας Εκκλη-
σιαστικής Ακαδηµίας, δ) την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της
Εκκλησίας της Κρήτης για τη Μαθητική Εστία της Πα-
τριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και ε) τις Ιε-
ρές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου για τη Μαθητική Ε-
στία της Πατµιάδας Σχολής.

4. Η άδεια ίδρυσης µαθητικής εστίας εκδίδεται µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά
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από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευ-
σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραµµα-
τείας Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που διαπιστώνει την αδυναµία κάλυ-
ψης µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο της ανάγκης διαµονής
και σίτισης των µαθητών Ε.Σ. στην περιοχή στην οποία
λειτουργεί το σχολείο.

5. Με όµοια απόφαση εκδίδεται άδεια λειτουργίας µα-
θητικής εστίας. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται
η υποβολή αίτησης µε σχετικό φάκελο από τους φορείς
της παρ. 2, υπό την ευθύνη των οποίων λειτουργεί η ε-
στία, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία ελέγχει την
πληρότητα του φακέλου.

6. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα δικαιολογητικά, ο τύ-
πος και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για τη χορήγηση της
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µαθητικής εστίας καθο-
ρίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. 

7. Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησια-
στικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) µπορεί να ιδρύεται και να λει-
τουργεί µαθητική εστία για την εξυπηρέτηση των ανα-
γκών διαµονής και σίτισης των µαθητών / µαθητριών του
µε απόφαση του Πολυµελούς Συµβουλίου του ιδρύµατος
και υπό την ευθύνη του. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη
λειτουργία της µαθητικής εστίας βαρύνουν το ίδρυµα. Ο
κανονισµός λειτουργίας της µαθητικής εστίας καθορίζε-
ται µε απόφαση του Πολυµελούς Συµβουλίου, ο οποίος
υποχρεωτικά κοινοποιείται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και αναρτά-
ται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος και του
σχολείου. 

Άρθρο 135
Εφαρµογή της νοµοθεσίας για τη δηµόσια γενική

Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

1. Για τα θέµατα των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων και
Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων που δεν ρυθµίζονται
από τις διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις που ισχύουν για τη δηµόσια Δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συµβουλίου
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), µπορεί να ορί-
ζονται οι ηµέρες αργίας, εορτών και εκδηλώσεων στα
Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.). 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που συνδέονται
µε τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα και τον ειδικό σκοπό
των σχολείων του παρόντος.

Άρθρο 136
Κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων εγγράφονται κατ’ έτος οι αναγκαί-
ες πιστώσεις για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπα-
νών λειτουργίας των Ε.Σ.. 

Άρθρο 137
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων:
α) ρυθµίζονται τα ζητήµατα που ανακύπτουν από τη

συστέγαση των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων και των Γενι-
κών Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και τη λειτουργία
τους υπό ενιαία διεύθυνση, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 112,
β) καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτοµερειακά

θέµατα που συνδέονται µε την κατάργηση, αναστολή
λειτουργίας, µεταφορά έδρας ενός Εκκλησιαστικού Σχο-
λείου (Ε.Σ.) και ιδίως αυτά που αφορούν στη φύλαξη του
αρχείου των µαθητικών θεµάτων, την αρµοδιότητα έκδο-
σης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόµενο οποιουδήπο-
τε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου
στοιχείου από αυτά που περιλαµβάνονται στο αρχείο, τη
διάθεση του εξοπλισµού του σχολείου και της σχολικής
βιβλιοθήκης και τη διαχείριση χρηµατικού υπολοίπου της
σχολικής εφορείας, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
112,
γ) µπορεί να ορίζεται διαφορετικά σε σχέση µε τις δια-

τάξεις που ισχύουν για τη δηµόσια Δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση, για τα θέµατα των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων
και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων που δεν ρυθµίζο-
νται από τις διατάξεις του παρόντος, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 135,
δ) ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που συνδέονται µε

τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα και τον ειδικό σκοπό των
σχολείων του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 135.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, κατόπιν πρότασης του
Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η λει-
τουργία ή µεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυ-
µνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 112.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν ψήφισης
από την κατά τα άρθρα 6 και 41 του από 10/9/1926 Ν.Δ.
«περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Ό-
ρους (Κ.Χ.Α.Ο.)» (Α΄ 309) Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως
επικυρούται η Κανονιστική Διάταξη µέσω της οποίας ε-
ξειδικεύονται όλα τα θέµατα που συνδέονται µε την εκ-
παιδευτική, διοικητική και διαχειριστική λειτουργία της
Αθωνιάδας, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως: α) το καθεστώς
του Αγίου Όρους, β) τις διατάξεις του παρόντος, γ) τις α-
νάγκες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, και δ) την ι-
διαίτερη σηµασία του Αγίου Όρους για τον παγκόσµιο
πολιτισµό και την Ορθοδοξία ειδικότερα, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 113.

4. Με Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και µετά από
σύµφωνη γνώµη του Πολυµελούς Συµβουλίου της Ριζα-
ρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) του άρθρου 3 του
β.δ. της 8/17 Μαίου 1958 (Α΄81) καθορίζονται τα ειδικά
θέµατα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των µαθητών και
των µαθητικών θεµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 114.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
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Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε ειδικό-
τερο θέµα σχετικό µε τη σύναψη και τους όρους των
συµβάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 115, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε
και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.):
α) Καθορίζονται:
αα) Τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτί-

µησή τους σε αξιολογικές µονάδες, τα δικαιολογητικά
που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιε-
χόµενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψη-
φίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότερο ζήτηµα
σχετικά µε τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υ-
ποψηφίων, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 117 και
την παρ. 6 του άρθρου 127. 
αβ) Κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τον τύπο των

εξετάσεων ή της δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδι-
κασία υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής στις εξετά-
σεις, την επιλογή θεµάτων, τη διαδικασία, τις ηµεροµη-
νίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τα αρµόδια όργανα για
τη διενέργεια των εξετάσεων, την εξαγωγή αποτελε-
σµάτων και την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 123.
β) Τροποποιείται το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµ-

µα της δηµόσιας γενικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
το οποίο ακολουθούν τα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και τα
Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, ώστε να περιλαµβάνονται
τα µαθήµατα εκκλησιαστικής ειδίκευσης που υπηρετούν
την επίτευξη του γενικού και ειδικού σκοπού και των επι-
µέρους στόχων του άρθρου 110, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 124.
γ) Δύναται να επεκτείνεται η εφαρµογή της Τράπεζας

Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και για
τα θέµατα των εξετάσεων του πρώτου εδαφίου της παρ.
4 του άρθρου 124, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της ί-
διας παραγράφου.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε.
και γνώµη του Ι.Ε.Π. και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσ-
σας (Κ.Ε.Γ.), καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγω-
γής στις κατηγορίες των περ. α) έως γ) της παρ. 5 του
άρθρου 123, β) τα ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία, γ) τα
αναγκαία δικαιολογητικά, δ) οι διαδικασίες επιλογής, ε)
η ανάγκη λειτουργίας τάξεων υποδοχής, στ) η οργάνω-
ση και λειτουργία τους, ζ) οι προϋποθέσεις ένταξης των
µαθητών στις τάξεις αυτές, η) τα διδασκόµενα µαθήµα-
τα, το περιεχόµενο και οι ώρες διδασκαλίας τους, θ) ο
τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των µαθητών, ι) οι
προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης, ια) η στελέ-
χωση των τάξεων αυτών µε εκπαιδευτικό προσωπικό και
ιβ) κάθε άλλο σχετικό θέµα, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 123.

8. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. και
γνώµης του Κ.Ε.Γ., ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη δι-
δασκαλία των µαθηµάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης
που αφορούν στη µελέτη της ελληνικής γλώσσας, όπως
αυτή αποτυπώνεται κατά την ιστορική της διαδροµή στα
εκκλησιαστικά κείµενα, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρ-
θρου 124.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του
Ε.Σ.Ε.Ε., καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες
πρόσληψης των διδασκόντων των γλωσσών του πρώτου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 125 και κάθε άλλη σχετι-
κή λεπτοµέρεια, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της ίδιας
παραγράφου.

10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, µετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε.:
α) προσαρµόζονται οι διατάξεις που είναι σχετικές µε

τις παροχές και τις διευκολύνσεις µαθητών και µαθη-
τριών στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ.,
σύµφωνα µε το άρθρο 126,
β) καθορίζονται: α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπα-

γωγής στις κατηγορίες, β) τα ποσοστά θέσεων ανά κατη-
γορία, γ) τα αναγκαία δικαιολογητικά, δ) οι διαδικασίες
επιλογής και ε) κάθε άλλο σχετικό θέµα, σύµφωνα µε
την παρ. 7 του άρθρου 123,
γ) µπορεί:
γα) να προσαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρ-

θρου 130 και της παρ. 1 του άρθρου 131 στις ιδιαίτερες
συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 131 αντίστοι-
χα,
γβ) να ανατίθενται και άλλες αρµοδιότητες στη Σχολι-

κή Εφορεία, συναφείς µε το έργο της και να ρυθµίζεται
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που προκύπτει κατά την ά-
σκηση αυτού, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 133,
γγ) να ορίζονται οι ηµέρες αργίας, εορτών και εκδηλώ-

σεων στα Ε.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 135.
11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., πραγµατοποι-
είται η σύνδεση των Ε.Σ. µε τους φορείς και καθορίζο-
νται, µε την ίδια απόφαση, το περιεχόµενο της σύνδε-
σης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικα-
σία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 129.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα δικαιολογη-
τικά, ο τύπος και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για τη χορή-
γηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µαθητικής ε-
στίας, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 134.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Άρθρο 138
Μεταδευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)
παρέχουν µεταδευτεροβάθµια εκκλησιαστική ιερατική
εκπαίδευση ως αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και εποπτεύονται από
τη Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.). 

Άρθρο 139
Σκοπός των Σχολών Μαθητείας 

Υποψήφιων Κληρικών

Αποκλειστικός σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υπο-
ψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) είναι η εκπαίδευση υποψή-
φιων κληρικών της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγµατος,
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Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού
µορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, µε
προσήλωση στις δηµοκρατικές αξίες, για να υπηρετή-
σουν στην Ελλάδα ή στις κοινότητες του απόδηµου ελ-
ληνισµού. 

Άρθρο 140
Δίπλωµα µαθητείας

1. Στους απόφοιτους των Σχολών Μαθητείας Υποψή-
φιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) χορηγείται δίπλωµα µαθητεί-
ας, το οποίο αντιστοιχεί στο Επίπεδο 5 του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων.

2. Το δίπλωµα µαθητείας αποτελεί προϋπόθεση για
τον διορισµό σε κενή οργανική θέση εφηµερίου, µετά τη
χειροτονία του σύµφωνα µε τους ιερούς κανόνες της Α-
νατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, σε ενο-
ρίες που βρίσκονται σε χωριά ή πόλεις µε πληθυσµό έως
σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους. Κατ’ εξαίρεση επι-
τρέπεται ο διορισµός κατόχων διπλώµατος µαθητείας σε
κενή οργανική θέση εφηµερίου σε ενορίες που βρίσκο-
νται σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των σαράντα χιλιάδων
(40.000) κατοίκων, εφόσον δεν εµφανίζονται υποψήφιοι
που είναι κάτοχοι πτυχίου ηµεδαπού Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή νοµίµως αναγνωρισµένου
πτυχίου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. ή πτυχιούχοι των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.). Οι κληρικοί που εί-
ναι κάτοχοι διπλώµατος µαθητείας, µετά τον διορισµό
τους, εξελίσσονται στα Μισθολογικά Κλιµάκια (Μ.Κ.) της
κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) µε ει-
σαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13 του άρ-
θρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄176). 

3. Η απόκτηση διπλώµατος µαθητείας δεν θεµελιώνει
δικαίωµα του κατόχου για διορισµό σε κενή οργανική θέ-
ση εφηµερίου.

4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισµός κληρικού σε
κενή οργανική θέση εφηµερίου, χωρίς τη λήψη του δι-
πλώµατος µαθητείας, σε οικισµούς µε πληθυσµό κάτω
των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, που ανήκουν σε α-
κριτική ή νησιωτική Μητρόπολη, αν συντρέχουν σωρευ-
τικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχει ηλικία άνω του
τριακοστού (30ού) έτους και όχι πέραν του πεντηκοστού
(50ού), β) είναι έγγαµος και γ) είναι κάτοχος απολυτηρί-
ου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του ν. 3432/2006
(Α΄ 14), Εκκλησιαστικού Λυκείου του παρόντος, Γενικού
Λυκείου ή απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελµατικού Λυ-
κείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολείου Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο
κληρικός υποχρεούται να παραµείνει στη θέση όπου διο-
ρίστηκε επί δέκα (10) έτη και δεν επιτρέπεται η απόσπα-
ση, µετάθεση και γενικά η µετακίνησή του το διάστηµα
αυτό. Μετά τον διορισµό του εγγράφεται σε Σ.Μ.Υ.Κ.
της επιλογής του, επιπλέον του αριθµού εισακτέων, και
οφείλει εντός επτά (7) ετών από τη δηµοσίευση του διο-
ρισµού του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως να κατα-
θέσει το δίπλωµα µαθητείας στις αρµόδιες υπηρεσίες,
αλλιώς απολύεται αυτοδικαίως. Τόπος διεξαγωγής της
µαθητείας, κατά τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου
143, θεωρείται η υπηρεσία του στην οργανική θέση όπου
διορίστηκε. Με απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου Εκ-
κλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) µπορεί να επιτρέ-
πεται στον κληρικό η εξ αποστάσεως σύγχρονη ή ασύγ-

χρονη εκπαίδευση συγκεκριµένων ή όλων των θεωρητι-
κών µαθηµάτων του εκπαιδευτικού προγράµµατος της
Σ.Μ.Υ.Κ. στο οποίο έχει εγγραφεί.

5. Η παρ. 2 δεν θίγει τις διατάξεις που ορίζουν ως προ-
ϋπόθεση για τον διορισµό σε κενή οργανική θέση εφηµέ-
ριου τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Άρθρο 141
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών 

Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του
Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στην
Κρήτη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., µπορεί
να καταργούνται, να αναστέλλεται η λειτουργία ή να µε-
ταφέρεται η έδρα των Σ.Μ.Υ.Κ., να καθορίζονται ο χρό-
νος έναρξης της κατάργησης, αναστολής λειτουργίας ή
µεταφοράς έδρας, καθώς και τα ειδικότερα θέµατα υπη-
ρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ., τα
θέµατα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλι-
κοτεχνικής υποδοµής της και κάθε ειδικότερο θέµα.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Ε., θεσπίζεται ο κα-
νονισµός λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ., ο οποίος είναι προϋ-
πόθεση για την έναρξη λειτουργίας τους.

Άρθρο 142
Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου

Εκκλησιαστικής Σχολής

1. Ιδρύεται και λειτουργεί, µετά από σύµφωνη γνώµη
του Πολυµελούς Συµβουλίου, κατά τις διατάξεις του πα-
ρόντος, Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
(Σ.Μ.Υ.Κ.) στο ίδρυµα µε την επωνυµία «Ριζάρειος Εκ-
κλησιαστική Σχολή» (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.), η οποία έχει
ως αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση υποψήφιων κλη-
ρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χρι-
στού, υψηλού µορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού
ήθους, σύµφωνα µε τη διαθήκη των ιδρυτών της. Η
Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. υπάγεται στις διατάξεις του παρό-
ντος για όλα τα θέµατα του διδακτικού προσωπικού, των
ιεροσπουδαστών και των σπουδαστικών θεµάτων και ε-
ποπτεύεται από τη Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Η Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε κτί-
ριο του κτιριακού συγκροτήµατος του ιδρύµατος, σύµ-
φωνα µε απόφαση του Πολυµελούς Συµβουλίου της, η
οποία καθορίζει και τον αύλειο χώρο του.

2. Με Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Πολυµελούς Συµβουλίου της
Ρ.Ε.Σ., καθορίζονται τα ειδικά θέµατα του διδακτικού
προσωπικού, των ιεροσπουδαστών και των σπουδαστι-
κών θεµάτων. Η γνώµη του Πολυµελούς Συµβουλίου της
Ρ.Ε.Σ. θεωρείται ότι δόθηκε µετά την άπρακτη παρέλευ-
ση τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που αυτή ζητεί-
ται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στην
περίπτωση αυτή το Προεδρικό Διάταγµα εκδίδεται κατό-
πιν γνώµης του Ε.Σ.Ε.Ε..
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Άρθρο 143
Εκπαιδευτικά προγράµµατα των Σχολών Μαθητείας

Υποψήφιων Κληρικών

1. Η διάρκεια σπουδών στις Σχολές Μαθητείας Υποψή-
φιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) ορίζεται σε δύο (2) έτη. Το εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα αποτελείται από τα θεωρητικά
µαθήµατα, την ιερατική µαθητεία και την πτυχιακή εργα-
σία. 

2. Τα θεωρητικά µαθήµατα περιλαµβάνουν: α) κοινά υ-
ποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία συνδέονται µε τις αρχές
του κράτους δικαίου, της δράσης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης και της άσκησης καθηκόντων διοικήσεως των Ενο-
ριών, β) κοινά υποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία συνδέο-
νται µε το τελετουργικό έργο του πνευµατικού - θρη-
σκευτικού λειτουργού και την άσκηση ιερατικών καθηκό-
ντων, γ) µαθήµατα επιλογής που συνδέονται µε τον δι-
δακτικό ρόλο του θρησκευτικού λειτουργού - ποιµένα,
τα οποία µπορούν να διαφέρουν µεταξύ των Σ.Μ.Υ.Κ. ως
προς τον τίτλο και το περιεχόµενο ή τις ώρες διδασκα-
λίας, χωρίς όµως να µεταβάλλεται ο συνολικός αριθµός
ωρών διδασκαλίας που προβλέπει το αναλυτικό πρό-
γραµµα σπουδών. Το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό
των θεωρητικών µαθηµάτων των Σ.Μ.Υ.Κ. εκπονείται α-
πό το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και
διανέµεται ηλεκτρονικά ή εντύπως από το Ινστιτούτο Τε-
χνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟ-
ΦΑΝΤΟΣ», κατόπιν εγκρίσεως του Εποπτικού Συµβουλί-
ου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

3. Η µαθητεία διεξάγεται στους Ιερούς Ναούς της Ανα-
τολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και λοιπούς
εκκλησιαστικούς χώρους ή ιδρύµατα της Εκκλησίας της
Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητρο-
πόλεων των Δωδεκανήσων. Μπορεί, επίσης, να διεξάγε-
ται και σε Ιερούς Ναούς ή εκκλησιαστικούς χώρους ή ι-
δρύµατα που ανήκουν στο Οικουµενικό Πατριαρχείο ή το
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ή το Πατριαρχείο Ιεροσολύ-
µων ή το Πατριαρχείο Αντιοχείας ή την Αρχιεπισκοπή
του Σινά και βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτει-
ας. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη διεξαγωγή της µαθη-
τείας δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

4. Η ανάθεση πτυχιακής εργασίας πραγµατοποιείται
µετά την επιτυχή περάτωση όλων των θεωρητικών µαθη-
µάτων και διεξάγεται παράλληλα µε τη µαθητεία κατά το
δεύτερο έτος σπουδών. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., καθορίζονται:
α) Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα σπουδών

των θεωρητικών µαθηµάτων και η διαδικασία αξιολόγη-
σης των σπουδαστών. Στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. περι-
γράφονται: αα) σαφώς διατυπωµένα επιδιωκόµενα µαθη-
σιακά αποτελέσµατα που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιό-
τητες και ικανότητες κατά µάθηµα, αβ) διδακτέα ύλη,
διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα µαθησιακά
αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος, αγ) οδηγίες διδασκα-
λίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διδακτικών τεχνι-
κών, των µεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγµένων
εποπτικών µέσων. 
β) Κάθε θέµα σχετικό µε τη διεξαγωγή της ιερατικής

µαθητείας και ιδίως οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
των σπουδαστών, οι επιδιωκόµενοι σκοποί και η διαδικα-
σία αξιολόγησης των σπουδαστών.

6. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. καθορίζονται όλες οι σχε-

τικές λεπτοµέρειες για τη διεξαγωγή της πτυχιακής ερ-
γασίας. 

Άρθρο 144
Δικαίωµα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας 

Υποψήφιων Κληρικών

1. Δικαίωµα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψή-
φιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) έχουν Έλληνες πολίτες, κάτο-
χοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του ν.
3432/2006 (Α΄ 14), Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του
παρόντος, Γενικού Λυκείου ή κάτοχοι απολυτηρίου ή
πτυχίου Επαγγελµατικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου
σπουδών σχολείου Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της η-
µεδαπής ή της αλλοδαπής, που κατέχουν τα προσόντα
για να χειροτονηθούν κληρικοί και έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νό-
µιµα από αυτές. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων ή η νόµιµη απαλλαγή από αυτές αποδεικνύε-
ται µε πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α΄.

2. Δικαίωµα φοίτησης στις Σ.Μ.Υ.Κ. έχουν οι οµογε-
νείς, οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έ-
τος (18ο) της ηλικίας τους, είναι κάτοχοι τίτλων ισότιµων
προς εκείνους της παρ. 1 και έχουν τα προσόντα για να
χειροτονηθούν κληρικοί.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Επο-
πτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), µπορεί να επιτρέπεται η φοίτηση αλλοδαπών,
πολιτών κρατών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
οποίοι έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο)
της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιµων προς
εκείνους της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγρα-
φής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής,
µπορεί να θεσπίζονται δίδακτρα φοίτησης και το ύψος
τους για τους πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.

Άρθρο 145
Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας

Υποψήφιων Κληρικών

1. Η εισαγωγή των ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μα-
θητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) γίνεται κατόπιν
επιλογής που πραγµατοποιείται σε δύο (2) στάδια. Στο
πρώτο στάδιο διενεργούνται οι προφορικές συνεντεύ-
ξεις των υποψηφίων. Οι επιτυχόντες συµµετέχουν στο
δεύτερο στάδιο κατά το οποίο εξετάζονται γραπτά.

2. Για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής συστή-
νεται για κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. πενταµελής Επιτροπή Επιλογής.
Κάθε επιτροπή αποτελείται από: α) τρία (3) µέλη τα ο-
ποία ορίζουν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της
Ελλάδος για τις Σ.Μ.Υ.Κ. Αθηνών και Ιωαννίνων, η Ιερά
Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης για τη
Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης και ένα από τα τρία µέλη είναι γιατρός
µε ειδικότητα στην ψυχιατρική, β) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π.
των Θεολογικών Σχολών της ηµεδαπής ή έναν (1) εκπαι-
δευτικό κλάδου ΠΕ01 της Δευτεροβάθµιας γενικής εκ-
παίδευσης ή Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) και γ) ένα
(1) µέλος Δ.Ε.Π. των Φιλοσοφικών Σχολών της ηµεδα-
πής ή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 της Δευτεροβάθµιας
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γενικής εκπαίδευσης ή Ε.Σ., τους οποίους ορίζει ο Υ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η συµµετοχή
στην Επιτροπή Επιλογής είναι άµισθη. Η συγκρότηση
της επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Εποπτι-
κού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), καθορίζονται:
α) Ο αριθµός των εισακτέων στις Σ.Μ.Υ.Κ.. Στη

Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. ο αριθµός των εισακτέων ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται κα-
τόπιν εισήγησης του Πολυµελούς Συµβουλίου.
β) Το χρονικό διάστηµα, ο τρόπος και η διαδικασία υ-

ποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.
γ) Η κοινή ηµεροµηνία διεξαγωγής των γραπτών εξε-

τάσεων των Σ.Μ.Υ.Κ..
δ) Κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία των Ε-

πιτροπών Επιλογής των Σ.Μ.Υ.Κ.. 
ε) Κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία της

συνέντευξης, τις θεµατικές της εξεταστέας ύλης και τη
βαθµολόγηση των γραπτών εξετάσεων.
στ) Κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικό µε τη διαδικα-

σία επιλογής.
4. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υπο-

ψήφιοι υποβάλλουν αίτηση µε τα εξής δικαιολογητικά: α)
βιογραφικό σηµείωµα, β) τους τίτλους της παρ. 1 του άρ-
θρου 144 και γ) βεβαίωση Μητροπολίτη της Εκκλησίας
της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών
Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ότι κατέχουν τα προ-
σόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί.

Άρθρο 146
Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

1. Η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τη γενική συγκρό-
τηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, την έφεσή του
προς την ιεροσύνη και την ικανότητά του να ανταποκρί-
νεται στις αρχές από τις οποίες εµπνέονται η Ορθοδοξία
και ο Ιερός Κλήρος. 

2. Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Σχολής Μαθητείας Υπο-
ψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) συντάσσει πίνακα επιτυχό-
ντων του πρώτου σταδίου και τον κοινοποιεί στη Διεύ-
θυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών
Σχέσεων, η οποία τον αναρτά στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η Επιτροπή Επι-
λογής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί τον πίνακα του
πρώτου εδαφίου και στο Πολυµελές Συµβούλιο του ιδρύ-
µατος.

Άρθρο 147
Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνω-
στικά αντικείµενα: α) ελληνική ιστορία και β) θρησκευτι-
κά. Η βαθµολόγηση των γραπτών γίνεται στην κλίµακα
ένα (1) έως είκοσι (20) και επιτυχόντες θεωρούνται όσοι
έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τον βαθµό δέκα (10)
σε κάθε εξεταζόµενο γνωστικό αντικείµενο.

2. Το Εποπτικό Συµβουλίο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ-
σης (Ε.Σ.Ε.Ε.) επιλέγει τα κοινά θέµατα των εξετάσεων
και εκδίδει οδηγίες και διευκρινίσεις προς την Επιτροπή
Επιλογής για τον τρόπο διόρθωσης των γραπτών δοκι-
µίων. 

3. Καθηγητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) οι
οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., βαθµολογούν
τα γραπτά. Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Σχολής Μαθητεί-
ας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) συντάσσει τον πίνα-
κα των επιτυχόντων, τον οποίο αποστέλλει στο Ε.Σ.Ε.Ε..
Το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει τον πίνακα εισακτέων σε κάθε
Σ.Μ.Υ.Κ. και τον κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο πίνακας εισακτέων
για κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. κυρώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα
Θρησκευµάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο πίνακας εισα-
κτέων της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιείται και στο Πο-
λυµελές Συµβούλιο του ιδρύµατος. 

4. Δεκτοί στις Σ.Μ.Υ.Κ. γίνονται κατά φθίνουσα βαθµο-
λογική σειρά οι επιτυχόντες, ωσότου συµπληρωθεί ο α-
ριθµός εισακτέων που προβλέπει η απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων της περ. α) της παρ. 3
του άρθρου 145. Μετεγγραφή εισαχθέντα σε άλλο
Σ.Μ.Υ.Κ. δεν επιτρέπεται. 

5. Αν µετά την κύρωση του πίνακα εισακτέων υπάρ-
ξουν κενές θέσεις ή αυτές προκύψουν λόγω µη εγγρα-
φής επιτυχόντα, κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί, µέσω της ι-
στοσελίδας του, τον αριθµό των κενών θέσεων που προ-
έκυψαν. Στην περίπτωση αυτή, κάθε επιτυχών και µη ει-
σακτέος δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
γνωστοποίηση του πρώτου εδαφίου να υποβάλει αίτηση
στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης, µε βάση
τη βαθµολογία του. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων, κα-
τόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε.. 

6. Αν προκύψουν κενές θέσεις λόγω αποχώρησης ει-
σαχθέντων εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη του εκ-
παιδευτικού έτους, η Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί µέσω της ι-
στοσελίδας της τον αριθµό των κενών θέσεων που προ-
έκυψαν και καλεί, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ό-
λους τους επιτυχόντες και µη εισακτέους να υποβάλουν
αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης ε-
ντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
της πρόσκλησης. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων, κατό-
πιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε, µε βάση τη βαθµολογία που
έλαβαν οι υποψήφιοι. 

Άρθρο 148
Διδακτικό προσωπικό των Σχολών 
Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

1. Στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
(Σ.Μ.Υ.Κ.) έχουν δικαίωµα να διδάξουν τα θεωρητικά µα-
θήµατα καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
µάτων (Α.Ε.Ι.) και ιδίως των Θεολογικών Σχολών, το δι-
δακτικό προσωπικό των προγραµµάτων ιερατικών σπου-
δών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.),
οι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας γενικής ή της εκκλησια-
στικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι
µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού και οι
κληρικοί που κατέχουν οργανική θέση εφηµερίου, έχουν
τα προσόντα διορισµού στη δηµόσια Δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση και είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ειδί-
κευσης ή διδακτορικού.

2. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων δηµοσιεύεται πρόσκληση του Γενικού Γραµ-
µατέα Θρησκευµάτων, ύστερα από εισηγήσεις των Διευ-
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θυντών των Σ.Μ.Υ.Κ., µε την οποία καλούνται οι ενδια-
φερόµενοι που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν
να διδάξουν στις Σ.Μ.Υ.Κ., να υποβάλουν αίτηση που συ-
νοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της
προθεσµίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Η αίτηση
συνοδεύεται από βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο ανα-
φέρονται οι σπουδές, το συγγραφικό και λοιπό έργο
τους.

3. Οι υποψήφιοι για τη διδασκαλία των θεωρητικών µα-
θηµάτων επιλέγονται από το Ε.Σ.Ε.Ε.. 

4. Οι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας γενικής Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης που επιλέγονται µπορούν να αποσπώ-
νται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων επί τρία (3) έτη ή να διατίθε-
νται για τη συµπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου
στη Σ.Μ.Υ.Κ.. Τα µέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. που επιλέγονται ή το διδακτικό
προσωπικό των Α.Ε.Α. απασχολούνται σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις για την παροχή διδακτικού έργου. Οι
κληρικοί που επιλέγονται τοποθετούνται στη Σ.Μ.Υ.Κ. µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν σύµφωνης γνώµης
του Μητροπολίτη στη Μητρόπολη του οποίου ανήκουν
οργανικά, για θητεία τριών ετών. Το διδακτικό προσωπι-
κό των Σ.Μ.Υ.Κ. δεν δικαιούται πρόσθετης αµοιβής από
το Δηµόσιο.

5. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του Διευθυντή
και του λοιπού διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν
στις Σ.Μ.Υ.Κ. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων.

6. Η ιερατική µαθητεία διεξάγεται αποκλειστικά υπό
την ευθύνη κληρικών. 

7. Τα κριτήρια, η διαδικασία στην οποία συµπεριλαµβά-
νεται και συνέντευξη και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη
διαδικασία επιλογής του διδακτικού προσωπικού των θε-
ωρητικών µαθηµάτων καθορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγη-
σης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαί-
δευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). 

Άρθρο 149
Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας 

Υποψήφιων Κληρικών

Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) είναι σε εθνικό επίπεδο, το Εποπτι-
κό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.)
και σε επίπεδο εκπαιδευτικής µονάδας, ο Διευθυντής.

Άρθρο 150
Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων 

Κληρικών 

1. Ο Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) είναι κληρικός που κατέχει οργανι-
κή θέση εφηµέριου σε Ιερά Μητρόπολη της Ελληνικής Ε-
πικράτειας, µέλος του διδακτικού προσωπικού της σχο-
λής και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του
Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.). Η θητεία του διαρκεί τρία (3) έτη και µπορεί
να ανανεώνεται. Ο Διευθυντής λαµβάνει τις αποδοχές
της οργανικής του θέσης και το επίδοµα που προβλέπει

το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) για την κατοχή
θέσης Διευθυντή δηµόσιου Ινστιτούτου Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Ειδικά οι υποψήφιοι για τη θέση του
Διευθυντή στη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζάρειου Εκκλησιαστικής
Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) πραγµατοποιούν συνέντευξη µε το Πο-
λυµελές Συµβούλιο του Ιδρύµατος πριν την εισήγηση
του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία µπορεί να διενεργείται και ηλε-
κτρονικά εξ αποστάσεως. Το Πολυµελές Συµβούλιο της
Ρ.Ε.Σ. αποστέλλει αµελλητί στο Ε.Σ.Ε.Ε. τη γνώµη του
για κάθε υποψήφιο χωρίς αξιολογική κατάταξη. Το Πο-
λυµελές Συµβούλιο µπορεί να διατυπώσει ειδική και πλή-
ρως αιτιολογηµένη αντίρρηση κατά της εισήγησης του
Ε.Σ.Ε.Ε. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ερ-
γάσιµων ηµερών από την εποµένη της γνωστοποίησής
της στο Συµβούλιο του ιδρύµατος. Στην περίπτωση αυτή
αποφασίζει ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Θρησκευτι-
κής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και στη
συνέχεια εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο.

2. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. ασκεί ιδίως τις ακόλου-
θες αρµοδιότητες: 
α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη διοι-

κητική λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,
β) µεριµνά και έχει την ευθύνη: 
βα) για την τήρηση των νόµων, των αποφάσεων, των ο-

δηγιών και των εγκυκλίων που εκδίδουν τα αρµόδια όρ-
γανα της Διοίκησης,
ββ) για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση και συ-

νεργασία, µε το Ε.Σ.Ε.Ε. και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής
Γραµµατείας Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, για την επίλυση κάθε θέµα-
τος σχετικού µε τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,
γ) αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό συγκεκριµένα

καθήκοντα που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτι-
κό έργο της Σ.Μ.Υ.Κ., µε την υλοποίηση καινοτόµων εκ-
παιδευτικών προγραµµάτων και δράσεων, καθώς και µε
την εφαρµογή προγραµµάτων αξιοποίησης των νέων τε-
χνολογιών και της πληροφορικής,
δ) χορηγεί στο προσωπικό της Σ.Μ.Υ.Κ. τις νόµιµες ά-

δειες.
Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. είναι επίσης αρµόδιος για

κάθε άλλο συναφές µε τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ. θέµα. 
3. Αν ο Διευθυντής κωλύεται ή απουσιάζει, προσωρινά,

ορίζει µέλος του διδακτικού προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ.
που τον αναπληρώνει.

4. Εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Διευθυντής πριν τη λή-
ξη της θητείας του, τότε επιλέγεται ως Διευθυντής µέ-
λος του διδακτικού προσωπικού για το υπόλοιπο της θη-
τείας του Διευθυντή, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
παρόντος. 

5. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Διευθυντών των
Σ.Μ.Υ.Κ. καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του
Ε.Σ.Ε.Ε.. 

6. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί στο
Πολυµελές Συµβούλιο του Ιδρύµατος τις άδειες που ο ί-
διος χορηγεί σύµφωνα µε την περ. δ) της παρ. 2.

7. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. υποβάλλει α-
νά εξάµηνο στο Πολυµελές Συµβούλιο του ιδρύµατος
έκθεση πεπραγµένων για τη λειτουργία της σχολής, την
οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαί-
δευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
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Άρθρο 151
Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων 

Κληρικών

1. Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
(Σ.Μ.Υ.Κ.) µπορούν να στεγάζονται σε κτίρια που παρα-
χωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα και ανήκουν
σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Ενορίες, Ιερές Μονές, εκ-
κλησιαστικά ιδρύµατα, ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα, σε Ο.Τ.Α. πρώτου ή δευτέρου βαθµού ή ανή-
κουν στο Δηµόσιο, µε την επιφύλαξη του τελευταίου ε-
δαφίου της παρ. 1 του άρθρου 142. Οι Ιερές Μητροπό-
λεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα εκκλησιαστικά
ιδρύµατα και τα ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής κάθε εί-
δους φόρων και τελών για την ακίνητη περιουσία που
παραχωρούν δωρεάν για τη στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ..

2. Κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε τη στέγαση των
Σ.Μ.Υ.Κ. ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., καθώς και του
Πολυµελούς Συµβουλίου ειδικώς για τη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρι-
ζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.).

Άρθρο 152
Ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες

σπουδαστών

Το Δηµόσιο καλύπτει τις ιατροφαρµακευτικές και νο-
σοκοµειακές δαπάνες των ιεροσπουδαστών των Σχολών
Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.), εφόσον δεν
είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Οικονοµικών
ρυθµίζονται οι σχετικές λεπτοµέρειες.

Άρθρο 153
Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και 
στα προγράµµατα ιερατικών σπουδών 

των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών 

1. Οι κάτοχοι του διπλώµατος µαθητείας των Σχολών
Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) δύνανται να
εισάγονται στα Τµήµατα των Θεολογικών Σχολών της η-
µεδαπής ή στα Προγράµµατα Ιερατικών Σπουδών των Α-
νώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), αποκλει-
στικά µε κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται µε
την επιµέλεια των ιδρυµάτων υποδοχής. 

2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν σε εξέταση µε
θέµατα ανάπτυξης σε τρία (3) µαθήµατα του προγράµµα-
τος σπουδών του ιδρύµατος υποδοχής. Στην επιλογή
των υποψηφίων διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιά-
βλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψη-
φίων καθορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας ό-
λων των µαθηµάτων στα οποία εξετάζονται. Στη σειρά
αυτήν περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνο-
λική βαθµολογία τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και
µε την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10)
µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) µαθήµα-
τα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολο-
γίας µέχρι να καλυφθεί το προβλεπόµενο ποσοστό.

3. Με απόφαση των αρµόδιων οργάνων των ιδρυµά-

των υποδοχής, οι υποψήφιοι που εισάγονται µπορούν να
απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης
εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των µα-
θηµάτων του προγράµµατος σπουδών, υποχρεωτικών
και επιλογής, το περιεχόµενο των οποίων είχαν διδαχθεί
πλήρως ή επαρκώς στη Σ.Μ.Υ.Κ., αλλά σε καµία περί-
πτωση δεν µπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση
εξέτασης σε αυτά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο πρό-
γραµµα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαι-
ρούνται τα µαθήµατα, στα οποία εξετάσθηκαν για την ει-
σαγωγή τους.

4. Τα αρµόδια όργανα των ιδρυµάτων υποδοχής απο-
φασίζουν τη διενέργεια των εξετάσεων και καθορίζουν
τις προϋποθέσεις, τους όρους, τη διαδικασία εισαγωγής
και εγγραφής, τον χρόνο και τον τόπο διενέργειας των
εξετάσεων, τα εξεταστέα µαθήµατα, τον αριθµό των ει-
σακτέων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα.

5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους κατόχους του
διπλώµατος µαθητείας των Σ.Μ.Υ.Κ. διέπονται αποκλει-
στικά από τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 154
Χρηµατοδότηση Σχολών Μαθητείας 

Υποψήφιων Κληρικών

Οι λειτουργικές δαπάνες, οι δαπάνες εκπαιδευτικού υ-
λικού και εξοπλισµού και οι συνήθεις δαπάνες συντήρη-
σης των κτιρίων στα οποία λειτουργούν οι Σχολές Μαθη-
τείας Υποψήφιων (Σ.Μ.Υ.Κ.) βαρύνουν τον Τακτικό Προ-
ϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι δαπάνες
του πρώτου εδαφίου για τη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκ-
κλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) βαρύνουν τον ετήσιο προ-
ϋπολογισµό του ιδρύµατος.

Άρθρο 155
Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας 

Υποψήφιων Κληρικών

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων µπορεί να συστήνεται ιδία τριµελής εφορεία για
τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολών Μα-
θητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) και ορίζονται οι
αρµοδιότητές της. Η θητεία των µελών είναι διετής και
σε αυτές µετέχουν: α) ο επιχώριος Μητροπολίτης ως
Πρόεδρος µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, β) ο Διευθυ-
ντής της Σ.Μ.Υ.Κ., µε τον αναπληρωτή του σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 150, και γ) ένα εξέχον µέλος της
τοπικής κοινωνίας που υποδεικνύεται από τη Διαρκή Ιε-
ρά Σύνοδο µε τον αναπληρωτή του. 

2. Το Πολυµελές Συµβούλιο ασκεί τις αρµοδιότητες
της Εφορείας για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
(Ρ.Ε.Σ.) και έχει τη γενική επιστασία όλων των κτιρίων
και του Ιερού Ναού στο κτήµα της Ρ.Ε.Σ.. Με απόφαση
του Πολυµελούς Συµβουλίου της Ρ.Ε.Σ. και σε συνεργα-
σία µε τον Διευθυντή της Σ.Μ.Υ.Κ., κατόπιν έγκρισης του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευ-
σης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων µπορεί να διοργανώ-
νονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, παραστά-
σεις και συµµετοχή σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνι-
σµούς µε δαπάνη του ιδρύµατος.
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Άρθρο 156
Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων 

Κληρικών µε φορείς

Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.)
µπορεί να συνδέονται: α) µε τις Θεολογικές Σχολές και
τις Α.Ε.Α. της Χώρας, β) µε ερευνητικούς φορείς και γ)
µε κοινωφελή ιδρύµατα. Η σύνδεση των Σ.Μ.Υ.Κ., το πε-
ριεχόµενό της, οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικα-
σία, προβλέπονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης εισή-
γησης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκ-
παίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν ο φορέας ή το κοινωφελές ί-
δρυµα υπάγεται ή εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο, εκ-
δίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων µε τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό.

Άρθρο 157
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών 

και του προσωπικού τους

1. Αντικείµενο της αξιολόγησης είναι η αποτελεσµατι-
κότητα του εκπαιδευτικού προγράµµατος των Σχολών
Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) και η αποδο-
τικότητα του διδακτικού προσωπικού, µε αποκλειστικό
σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότη-
τας του προσφερόµενου εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων. 

2. Στο τέλος του δεύτερου έτους σπουδών της κάθε
σειράς εισαγωγής διενεργείται εσωτερική αξιολόγηση
των Σ.Μ.Υ.Κ.. Ειδικότερα, το τελευταίο δεκαπενθήµερο
του Μαΐου οι τελειόφοιτοι των Σ.Μ.Υ.Κ. αξιολογούν µε
ειδικές εκθέσεις το πρόγραµµα σπουδών, το εκπαιδευτι-
κό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών µαθηµάτων, την
ιερατική µαθητεία και τους διδάσκοντες, συµπεριλαµβα-
νοµένου του Διευθυντή. 

3. Στο χρονικό διάστηµα του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 2, ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. αξιολογεί µε ειδική έκ-
θεση το πρόγραµµα σπουδών, το εκπαιδευτικό και διδα-
κτικό υλικό των θεωρητικών µαθηµάτων και την ιερατική
µαθητεία. 

4. Στα τέλη Μαΐου κάθε τετραετίας διενεργείται, από
το Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.) και από την Εκκλησία της Ελλάδος για τις
Σ.Μ.Υ.Κ. Αθήνας και Ιωάννινων και από την Εκκλησία της
Κρήτης για τη Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης, εξωτερική αξιολόγηση
για την επίτευξη από τις Σ.Μ.Υ.Κ. των σκοπών της παρ.
1. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των παρ. 2 και 3
αποτελούν τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση των
Σ.Μ.Υ.Κ.. Το Ε.Σ.Ε.Ε. µε βάση την έκθεση αξιολόγησης
γνωµοδοτεί ή εισηγείται για τα θέµατα που αποτελούν
το αντικείµενο της αξιολόγησης στον Γενικό Γραµµατέα
Θρησκευµάτων. 

5. Η εξωτερική αξιολόγηση της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.
διενεργείται τόσο από το Πολυµελές Συµβούλιο της Ρι-
ζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) όσο και από το
Ε.Σ.Ε.Ε.. Το Ε.Σ.Ε.Ε., µε βάση την έκθεση αξιολόγησης,
γνωµοδοτεί ή εισηγείται για τα θέµατα που αποτελούν
το αντικείµενο της αξιολόγησης στον Γενικό Γραµµατέα
Θρησκευµάτων. 

6. Η διαδικασία, ο τρόπος, οι µέθοδοι και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προ-

γράµµατος των Σ.Μ.Υ.Κ. και του προσωπικού τους καθο-
ρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης εισήγησης
του Ε.Σ.Ε.Ε., της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλη-
σίας της Κρήτης.

Άρθρο 158
Εστίες ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας 

Υποψήφιων Κληρικών

1. Οι ανάγκες σίτισης και διαµονής των ιεροσπουδα-
στών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
(Σ.Μ.Υ.Κ.) καλύπτονται και βαρύνουν την Εκκλησία της
Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης.

2. Σε κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. µπορεί να ιδρύεται και να λειτουρ-
γεί εστία ιεροσπουδαστών για την εξυπηρέτηση των α-
ναγκών σίτισης και διαµονής των ιεροσπουδαστών.

3. Από την ίδρυσή τους οι εστίες ιεροσπουδαστών λει-
τουργούν υπό την ευθύνη του ν.π.ι.δ. «Εστία Εκκλησια-
στικής Εκπαίδευσης». Το Διοικητικό Συµβούλιο του
ν.π.ι.δ. «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» εκδίδει
τον κανονισµό λειτουργίας της εστίας ιεροσπουδαστών,
µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε
τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της. Η ισχύς του
κανονισµού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στο επίσηµο
µηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία»
ή στο επίσηµο µηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης
«Απόστολος Τίτος».

4. Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των αναγκών σίτισης και
διαµονής ιεροσπουδαστών Σ.Μ.Υ.Κ. στον ίδιο χώρο στον
οποίο λειτουργεί Ε.Σ. ή µαθητική εστία Ε.Σ.. 

5. Στη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. µπορεί να ιδρύεται και να
λειτουργεί εστία για την εξυπηρέτηση των αναγκών δια-
µονής και σίτισης των ιεροσπουδαστών του µε απόφαση
του Πολυµελούς Συµβουλίου του ιδρύµατος και υπό την
ευθύνη του. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία
της εστίας βαρύνουν το ίδρυµα. Ο κανονισµός λειτουρ-
γίας της εστίας καθορίζεται µε απόφαση του Πολυµε-
λούς Συµβουλίου, ο οποίος υποχρεωτικά κοινοποιείται
στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρη-
σκευτικών Σχέσεων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
ιδρύµατος και της Σ.Μ.Υ.Κ.. 

Άρθρο 159
Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας 
των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκ-
κλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ρυθµίζονται θέµα-
τα σχετικά µε: 

α) την έναρξη και λήξη του σπουδαστικού έτους, τις
αργίες και τις διακοπές των Σ.Μ.Υ.Κ. ,
β) τις εγγραφές, τη φοίτηση, τις ποινές, τον χαρακτη-

ρισµό της διαγωγής, τους τίτλους σπουδών των
Σ.Μ.Υ.Κ., 
γ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που απο-

φασίζουν για τη διακοπή των µαθηµάτων ή τη συµπλή-
ρωσή τους µε παράταση του διδακτικού έτους των
Σ.Μ.Υ.Κ., 
δ) την οργάνωση της ιεροσπουδαστικής ζωής και 
ε) κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία

των Σ.Μ.Υ.Κ..
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Άρθρο 160
Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών
Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων 

Κληρικών 

1. Τα υφιστάµενα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γε-
νικά Εκκλησιαστικά Λύκεια - Γυµνάσια µετατρέπονται σε
Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος. Τα Ε.Σ. αρχίζουν να λειτουργούν από το
σχολικό έτος 2022-2023, εκτός εάν ορίζεται διαφορετι-
κά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των. 

2. Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
(Σ.Μ.Υ.Κ.) αρχίζουν να λειτουργούν από το εκπαιδευτικό
έτος 2023-2024, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 161
Θέµατα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλάς
Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής 

Σχολής Κρήτης

1. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς και η Πα-
τριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης (Γενικό Εκκλη-
σιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Χανίων) του ν. 3432/2006 (Α΄
14) λειτουργούν µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021
- 2022. Οι µαθητές των σχολείων αυτών εγγράφονται
για το σχολικό έτος 2022-2023 σε σχολείο της δηµόσιας
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σε άλλο Ε.Σ. της επιλο-
γής τους.

2. Από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 στο Γενικό Εκ-
κλησιαστικό Λύκειο Βελλάς λειτουργεί η Σ.Μ.Υ.Κ. Βελ-
λάς και στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης
λειτουργεί η Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος.

Άρθρο 162
Προθεσµία χορήγησης γνώµης, πρότασης 

ή εισήγησης

Όπου στις διατάξεις του παρόντος Μέρους απαιτείται
γνώµη, εισήγηση ή πρόταση αρµόδιου οργάνου, αυτή
διατυπώνεται, εφόσον δεν ορίζεται από επιµέρους δια-
τάξεις διαφορετικά, το αργότερο µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή του σχετικού
ερωτήµατος ή τη γνωστοποίηση του σχετικού θέµατος.
Σε αντίθετη περίπτωση η πράξη µπορεί να εκδίδεται α-
πευθείας από το αποφασίζον όργανο.

Άρθρο 163
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του
Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στην
Κρήτη, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 141.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε.:
α) Μπορεί να καταργούνται, να αναστέλλεται η λει-

τουργία ή να µεταφέρεται η έδρα των Σ.Μ.Υ.Κ., να καθο-

ρίζονται ο χρόνος έναρξης της κατάργησης, αναστολής
λειτουργίας ή µεταφοράς έδρας, καθώς και τα ειδικότε-
ρα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού
της Σ.Μ.Υ.Κ., τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση και
διάθεση της υλικοτεχνικής υποδοµής της και κάθε ειδι-
κότερο θέµα, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 141.
β) Θεσπίζεται ο κανονισµός λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ.,

ο οποίος είναι προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας
τους, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 141.
γ) Καθορίζονται:
γα) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα σπουδών

των θεωρητικών µαθηµάτων και η διαδικασία αξιολόγη-
σης των σπουδαστών, σύµφωνα µε την περ. α) της παρ.
5 του άρθρου 143, 
γβ) κάθε θέµα σχετικό µε τη διεξαγωγή της ιερατικής

µαθητείας και ιδίως οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
των σπουδαστών, οι επιδιωκόµενοι σκοποί και η διαδικα-
σία αξιολόγησης των σπουδαστών, σύµφωνα µε την περ.
β) της παρ. 5 του άρθρου 134,
γγ) ο αριθµός των εισακτέων στις Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα

µε την περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 145, 
γδ) το χρονικό διάστηµα, ο τρόπος και η διαδικασία υ-

ποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, σύµφωνα µε την
περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 145,
γε) η κοινή ηµεροµηνία διεξαγωγής των γραπτών εξε-

τάσεων των Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 3
του άρθρου 145,
γστ) κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία των

Επιτροπών Επιλογής των Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε την περ.
δ) της παρ. 3 του άρθρου 145,
γζ) κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία της

συνέντευξης, τις θεµατικές της εξεταστέας ύλης και τη
βαθµολόγηση των γραπτών εξετάσεων, σύµφωνα µε την
περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 145,
γη) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικό µε τη διαδικα-

σία επιλογής, σύµφωνα µε την περ. στ) της παρ. 3 του
άρθρου 145,
γθ) τα κριτήρια, η διαδικασία στην οποία συµπεριλαµ-

βάνεται και συνέντευξη και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού προσωπικού των
θεωρητικών µαθηµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρ-
θρου 148,
γι) οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Διευθυντών των

Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 150,
για) την έναρξη και λήξη του σπουδαστικού έτους, τις

αργίες και τις διακοπές των Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε την
περ. α) του άρθρου 159, 
γιβ) τις εγγραφές, τη φοίτηση, τις ποινές, τον χαρα-

κτηρισµό της διαγωγής, τους τίτλους σπουδών των
Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε την περ. β) του άρθρου 159, 
γιγ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που α-

ποφασίζουν για τη διακοπή των µαθηµάτων ή τη συµπλή-
ρωσή τους µε παράταση του διδακτικού έτους των
Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε την περ. γ) του άρθρου 159,
γιδ) την οργάνωση της ιεροσπουδαστικής ζωής, σύµ-

φωνα µε την περ. δ) του άρθρου 159, και
γιε) κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία

των Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε την περ. ε) του άρθρου 159.
δ) Μπορεί να επιτρέπεται η φοίτηση αλλοδαπών, πολι-

τών κρατών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποί-
οι έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της
ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιµων προς εκεί-
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νους της παρ. 1 του άρθρου 144. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδι-
κασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητι-
κά εγγραφής, µπορεί να θεσπίζονται δίδακτρα φοίτησης
και το ύψος τους για τους πολίτες κρατών εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέ-
µα, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 144.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης εισήγησης του
Ε.Σ.Ε.Ε., προβλέπονται η σύνδεση των Σ.Μ.Υ.Κ., το πε-
ριεχόµενό της, οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικα-
σία, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 156. Αν ο
φορέας ή το κοινωφελές ίδρυµα υπάγεται ή εποπτεύεται
από άλλο Υπουργείο, εκδίδεται κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τον κατά περί-
πτωση αρµόδιο Υπουργό, σύµφωνα µε το δεύτερο εδά-
φιο του ίδιου άρθρου.

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Πολυµελούς Συµβουλίου της Ριζα-
ρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.), καθορίζονται τα
ειδικά θέµατα του διδακτικού προσωπικού, των ιερο-
σπουδαστών και των σπουδαστικών θεµάτων, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 142.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Πολυ-
µελούς Συµβουλίου της Ρ.Ε.Σ., ορίζεται ο αριθµός εισα-
κτέων στη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ., σύµφωνα µε την περ. α)
της παρ. 3 του άρθρου 145.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων:
α) καθορίζεται το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του

Διευθυντή και του λοιπού διδακτικού προσωπικού που υ-
πηρετούν στις Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρ-
θρου 148,
β) µπορεί να συστήνεται ιδία τριµελής εφορεία για τη

στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ. και ο-
ρίζονται οι αρµοδιότητές της, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 155.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατό-
πιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., καθώς και του Πολυµελούς
Συµβουλίου για τη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. ρυθµίζεται κάθε
ειδικότερο θέµα σχετικό µε τη στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ.,
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 151.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οι-
κονοµικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες που είναι σχετι-
κές µε την κάλυψη από το Δηµόσιο των ιατροφαρµακευ-
τικών και νοσοκοµειακών δαπανών των ιεροσπουδαστών
των Σ.Μ.Υ.Κ., εφόσον δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλι-
σµένοι, σύµφωνα µε το άρθρο 152.

9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης εισήγησης του
Ε.Σ.Ε.Ε., της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας
της Κρήτης, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, οι µέ-
θοδοι και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού προγράµµατος των Σ.Μ.Υ.Κ. και του
προσωπικού τους, σύµφωναµε την παρ. 6 του άρθρου
157.

10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων µπορεί να: 
α) οριστεί διαφορετικός χρόνος έναρξης λειτουργίας

των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) και των Σ.Μ.Υ.Κ.,
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 160, αντίστοιχα,
β) µεταβιβάζεται στον Γενικό Γραµµατέα Θρησκευµά-

των, στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής
Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής
Γραµµατείας Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε περιφερειακά όργανα
του Υπουργείου, στους Διευθυντές των Ε.Σ. και
Σ.Μ.Υ.Κ., το δικαίωµα υπογραφής αποφάσεων, πράξεων
και γενικά κάθε είδους εγγράφων που αφορούν σε θέµα-
τα των Ε.Σ. και Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε το άρθρο 162.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Άρθρο 164
Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης του Πανεπιστηµίου Δυτικής 
Αττικής και στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης 
και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

1. Πτυχιούχοι των Προγραµµάτων Σπουδών Διαχείρι-
σης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων των Ανώτατων Εκκλη-
σιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) δύνανται να κατατάσσο-
νται στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης της Σχολής Εφαρµοσµένων Τεχνών και Πολιτισµού
του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και πτυχιούχοι των
Προγραµµάτων Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και
Ψαλτικής των Α.Ε.Α. στο Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και
Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστη-
µών και Τεχνών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας απο-
κλειστικά µε κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργού-
νται µε επιµέλεια του τµήµατος υποδοχής.

2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν εξέταση µε
θέµατα ανάπτυξης σε τρία (3) µαθήµατα, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 4. Στην επιλογή των υποψηφίων
πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο
της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων κα-
θορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας όλων των
µαθηµάτων στα οποία εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν πε-
ριλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθ-
µολογία τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε την
προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) µονάδες
τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) µαθήµατα. Η κα-
τάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας µέχρι
να καλυφθεί ο προβλεπόµενος αριθµός εισακτέων.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης του τµήµατος υποδο-
χής, οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέτα-
ση µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του τµήµα-
τος αυτού, τα οποία διδάχθηκαν πλήρως στο Πρόγραµµα
Σπουδών των Α.Ε.Α. προέλευσης. Με την ίδια απόφαση,
οι κατατασσόµενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε
µαθήµατα, τα οποία, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπου-
δών, κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Πρόγραµ-
µα Σπουδών των Α.Ε.Α προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση
οι κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των
µαθήµατων στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή
τους, εφόσον τα µαθήµατα αυτά αντιστοιχούν σε µαθή-
µατα του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος υποδο-
χής.

4. Η Συνέλευση του τµήµατος υποδοχής αποφασίζει
τη διενέργεια των εξετάσεων και καθορίζει τις προϋπο-

104



θέσεις, τους όρους, τη διαδικασία εισαγωγής και εγγρα-
φής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά το εξάµηνο κατάτα-
ξης το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του πέ-
µπτου, τον χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο διενέργειας
των εξετάσεων, την επιτροπή κατατάξεων, τα εξεταστέα
µαθήµατα και την ύλη τους, τον αριθµό των εισακτέων, ο
οποίος είναι τουλάχιστον είκοσι (20) και κάθε άλλο ειδι-
κότερο ζήτηµα.

5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους πτυχιούχους
των Προγραµµάτων Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστι-
κών Κειµηλίων και Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτι-
κής των Α.Ε.Α. διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις
του παρόντος. 

Άρθρο 165
Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, πρόγραµµα σπουδών 
και διάρκεια φοίτησης - Τροποποιήσεις των άρθρων

1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006

1. Το άρθρο 1 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες είναι παρα-
γωγικές σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλά-
δα, ανήκουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και εποπτεύο-
νται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3432/2006 κα-
ταργούνται και το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες έχουν ως α-
ποστολή:
α) να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των

αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισµού,
β) να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη

αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, µέσω θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο µορφωτικό και
πνευµατικό επίπεδο,
γ) να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πη-

γές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, τα µνηµεία
και κειµήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς
της πνευµατικής δηµιουργίας και πολιτιστικής κληρονο-
µιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορ-
θοδοξίας, µε σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία,
δ) να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύµα ενότη-

τας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί µε τη σειρά
τους θα µεταλαµπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδο-
ξίας και σε κάθε άτοµο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, µε βασικό στόχο την
ειρηνική και αρµονική συµβίωση τόσο σε εθνικό όσο και
σε οικουµενικό επίπεδο.»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Πρόσβαση στο Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών
των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) Αθη-
νών και της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Α-
καδηµίας Κρήτης (Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης έχουν µόνο άρρενες
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυ-
κείου ή άλλου ισότιµου σχολείου Δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους
του συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευ-
ση, εφόσον είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία (Α.Ε.Α.) Α-
θηνών και στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Α-
καδηµία (Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης λειτουργεί Πρόγραµµα Ιερα-
τικών Σπουδών, οι απόφοιτοι του οποίου εντάσσονται σε
µισθολογική βαθµίδα πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Το
Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών είναι διάρκειας οκτώ (8)
ακαδηµαϊκών εξαµήνων και η φοίτηση σε αυτό είναι υ-
ποχρεωτική. Για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύει
το άρθρο 34 του ν. 4777/2021 (Α΄25).»

5. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3432/2006 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«1. Συστήνεται πενταµελές Ανώτατο Επιστηµονικό
Συµβούλιο (Α.Ε.Σ.), το οποίο συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος
του Α.Ε.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και µπορεί να είναι Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή Οµότι-
µος Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή επιστήµονας αναγνωρισµένου
κύρους προερχόµενος από τον χώρο των επιστηµών και
των γραµµάτων.

2. Το Ανώτατο Επιστηµονικό Συµβούλιο συγκαλείται α-
πό τον Πρόεδρό του και απαρτίζεται από δύο (2) Καθη-
γητές Α.Ε.Ι. που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων και δύο (2) εκπροσώπους της Εκκλη-
σίας που ορίζονται ένας (1) από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο
της Εκκλησίας της Ελλάδος και ένας (1) από την Ιερά Ε-
παρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Με απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων ένα από
τα µέλη του Συµβουλίου ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.»

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Άρθρο 166
Κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών/κενούµενων
θέσεων στα ολιγοθέσια σχολεία - Τροποποίηση της

παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 63 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13), περί της διαδικασίας κατά προτε-
ραιότητα τοποθετήσεων αντικαθίσταται και η παρ. 3 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«3. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή µελών
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου
οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µε τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται
στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, βάσει της
σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους τελικούς αξιο-
λογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµή-
σεων. Εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προ-
σλαµβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προ-
σλήψεις στους επόµενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικό-
τητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η τοποθέ-
τηση των προσλαµβανόµενων σε σχολικές µονάδες γί-
νεται µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη
διαδικασία των τοποθετήσεων προηγείται η κάλυψη λει-
τουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθή-
µατα, καθώς και κενών/κενούµενων θέσεων σε ολιγοθέ-
σια δηµοτικά σχολεία, µε προτεραιότητα στα µονοθέσια
και ακολούθως στα διθέσια και τριθέσια δηµοτικά σχο-
λεία.»
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Άρθρο 167
Δυνατότητα µετάταξης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79

- Μουσικής, ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 - 
Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης

στα µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 5 

του άρθρου 12 του ν. 3260/2004

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004
(Α΄ 151) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται
ως εξής:

«5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλά-
δου, είτε εκπαιδευτικών είτε µελών Ε.Ε.Π., για τις οποί-
ες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορι-
σµού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι έ-
χουν συµπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρε-
σίας στον κλάδο που υπηρετούν. Οι µετατάξεις του πα-
ρόντος άρθρου διενεργούνται µετά τις µεταθέσεις των
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.). Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007, Α΄ 26). Μετατάξεις εκπαιδευτικών των
κλάδων ΠΕ79 - Μουσικής, ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών και
ΠΕ91 - Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης δύνανται να πραγµατοποιούνται σε κενές της επιλο-
γής τους θέσεις του ίδιου κλάδου, στα µουσικά και καλ-
λιτεχνικά σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε την διαδικασία των µεταθέσεων.» 

Άρθρο 168
Αιτήσεις - προθεσµίες για τις µεταθέσεις 

των εκπαιδευτικών - Τροποποίηση των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) περί
του χρόνου υποβολής των αιτήσεων µετάθεσης των εκ-
παιδευτικών τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι αιτήσεις µετάθεσης υποβάλλονται από τους εκ-
παιδευτικούς από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου κάθε
έτους.»

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
6 του π.δ. 50/1996, περί του χρόνου υποβολής του πι-
στοποιητικού απόκτησης νεογέννητου παιδιού και των
συµπληρωµατικών στοιχείων για µετάθεση που αφορούν
σε λόγους υγείας, τροποποιείται και η παρ. 3 διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«3. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι µετάθεσης που προ-
βλέπονται από αυτό το π.δ. πρέπει να υπάρχουν κατά
την ηµεροµηνία που λήγει η προθεσµία υποβολής των αι-
τήσεων. Κατ’ εξαίρεση πιστοποιητικό για την απόκτηση
νεογέννητου παιδιού λαµβάνεται υπόψη εάν υποβληθεί
µέχρι το τέλος του Δεκεµβρίου. Μέσα στην ιδία προθε-
σµία µπορούν να υποβληθούν συµπληρωµατικά στοιχεία
για µετάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 13 του διατάγµατος
αυτού για λόγους υγείας που έχουν ανακύψει ή διαπιστω-
θεί µετά την 31η Οκτωβρίου. Όπου προβλέπεται ως προϋ-
πόθεση µετάθεσης η συµπλήρωση ορισµένου χρόνου υ-
πηρεσίας, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται µέχρι την 31η
Αυγούστου του έτους διενέργειας των µεταθέσεων.»

Άρθρο 169
Αιτήσεις - προθεσµίες για τις µεταθέσεις των µελών
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού - Τροποποίηση της παρ. 7

του άρθρου 23 του ν. 3699/2008

Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) πε-
ρί του χρόνου υποβολής των αιτήσεων µετάθεσης των
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) τροποποιείται
ως εξής:

«7. Οι αιτήσεις µετάθεσης υποβάλλονται από τα µέλη
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από την 16η έως την 31η Οκτωβρίου
κάθε έτους.»

Άρθρο 170
Προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών - Τροποποίηση
της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008
(Α΄ 199) προστίθεται εδάφιο περί κάλυψης υπηρεσιακών
αναγκών και µε ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης και
η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής: 

«3. Οι εκπαιδευτικοί των τµηµάτων ένταξης, των προ-
γραµµάτων πρώιµης παρέµβασης, παροχής διδασκαλίας
στο σπίτι και παράλληλης στήριξης, για συµπλήρωση του
διδακτικού τους ωραρίου και µε εισήγηση του σχολικού
συµβούλου Ε.Α.Ε., δύνανται να προσφέρουν εκπαιδευτι-
κό έργο και σε µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες άλλων σχολείων. Στις ΣΜΕΑΕ που
φοιτούν µαθητές, οι οποίοι ανήκουν στο φάσµα του αυτι-
σµού τοποθετούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί
οι οποίοι έχουν σπουδές ή εξειδίκευση στον αυτισµό. H
κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών µπορεί να γίνεται και
µε ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης, κατ’ ανάλογη ε-
φαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων που κάθε φορά ι-
σχύουν στη Γενική Εκπαίδευση.»

Άρθρο 171
Άδειες χωρίς αποδοχές - Τροποποίηση της υποπαρ. 2

της παρ. Ε΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985

Στην υποπαρ. 2 της παρ. Ε΄ του άρθρου 16 του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί
αυτοδίκαιης λύσης της υπηρεσιακής σχέσης του εκπαι-
δευτικού, αν και εφόσον ο τελευταίος δεν προβεί σε α-
νάληψη καθηκόντων µέσα σε έναν (1) µήνα από τη λήξη
της χορηγηθείσας σε αυτόν µακροχρόνιας άνευ αποδο-
χών άδειάς του, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύµφωνα
µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν µπορεί σε καµία
περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έ-
τη. Λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση του εκπαι-
δευτικού, αν εκείνος δεν προβεί σε ανάληψη καθηκό-
ντων, εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη της ως άνω χο-
ρηγηθείσας σε αυτόν άδειας.»

Άρθρο 172
Εγγραφή αλλοδαπών µαθητών στις σχολικές 

µονάδες Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Από το σχολικό έτος 2022 - 2023, η εγγραφή των αλ-
λοδαπών µαθητών στις σχολικές µονάδες Δευτεροβάθ-
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µιας εκπαίδευσης πραγµατοποιείται και µε λατινικούς
χαρακτήρες, στις περιπτώσεις που είναι δυσχερής η
προσκόµιση επίσηµα µεταφρασµένων δικαιολογητικών,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Από το σχολικό έ-
τος 2021 - 2022 και εφεξής, οι απολυτήριοι τίτλοι εκδί-
δονται µε την αναγραφή των στοιχείων µε ελληνικούς
και λατινικούς χαρακτήρες για τους µαθητές που εµπί-
πτουν στο προηγούµενο εδάφιο.

Άρθρο 173
Δυνατότητα ένταξης των µαθητών µε σοβαρές 
ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν 

διδαχθέντων

1. Οι κηδεµόνες των µαθητών, ή οι ίδιοι αν είναι ενήλι-
κοι, οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ψυχικές παθήσεις,
δύνανται να υποβάλουν αίτηση για κατ’ εξαίρεση ένταξη
στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων µαθητών,
στις προθεσµίες που ορίζονται από τις ισχύουσες διατά-
ξεις. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η προσκόµι-
ση στο σχολείο φοίτησης πρόσφατης σχετικής ιατρικής
γνωµάτευσης από δηµόσιο νοσοκοµείο, η οποία φέρει
σφραγίδα από ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., µε βαθµό συντονι-
στή Διευθυντή ή Διευθυντή, ειδικότητας παιδοψυχιατρι-
κής ή ψυχιατρικής ή Διευθυντή Πανεπιστηµιακής Κλινι-
κής µε συναφές θεραπευτικό αντικείµενο ή από Κέντρο
Υγείας στην περιοχή του µαθητή, η οποία φέρει σφραγί-
δα του επιστηµονικά υπεύθυνου του Κέντρου, καθώς και
των λοιπών προβλεπόµενων δικαιολογητικών, από τις ι-
σχύουσες διατάξεις. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά δια-
βιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µέσω της Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προκειµένου να εξεταστούν
από την τριµελή Επιτροπή της παρ. 2.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων συγκροτείται για κάθε σχολικό έτος τριµελής Επι-
τροπή µε αντικείµενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αι-
τήσεων ένταξης στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία. Η Επιτροπή
αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από τη Γενική Δι-
εύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, ως Πρόεδρο, έναν (1) εκπρόσωπο από Περιφερεια-
κή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, και έναν (1) ιατρό
κλάδου Ε.Σ.Υ. ή ιατρό Π.Ε., ο οποίος ορίζεται από τον Υ-
πουργό Υγείας. Η Επιτροπή είναι άµισθη και τα µέλη δεν
λαµβάνουν κανενός είδους αµοιβή ή αποζηµίωση για τη
συµµετοχή τους σε αυτήν. Η απόφαση ορισµού της Επι-
τροπής δεν δηµοσιοποιείται πριν την ολοκλήρωση του
έργου της για το οικείο σχολικό έτος.»

Άρθρο 174
Καταργούµενες διατάξεις

Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), ως προς
την παρακολούθηση των ειδικών µαθηµατων Ελεύθερου
Σχεδίου και Γραµµικού Σχεδίου, καταργείται.

Άρθρο 175
Πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών 

σε Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία για τα σχολικά
έτη 2021 - 2022 και 2022 - 2023 - Προσθήκη άρθρου 

11Α στον ν. 4692/2020 

Μετά το άρθρο 11 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) προστίθε-
ται άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 11Α
Πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών σε Πρό-

τυπα και Πειραµατικά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2021 -
2022 και 2022 - 2023

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-
των, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εισάγεται πιλο-
τικά στα Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία δράση µε τίτ-
λο «Πιλοτική Εφαρµογή Προγραµµάτων Σπουδών στην
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση», η οποία
συνίσταται στη δοκιµαστική εφαρµογή των προγραµµά-
των σπουδών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των πράξε-
ων «Αναβάθµιση των Προγραµµάτων Σπουδών και Δηµι-
ουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης» µε ΜIS: 5035542 και «Επιµόρ-
φωση των εκπαιδευτικών στα Προγράµµατα Σπουδών
και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης» µε ΜIS: 5035543, καθώς και εκεί-
νων που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο
Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο Πρόγραµµα Σπου-
δών». 
Με όµοια απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από ει-

σήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.), ορίζονται θέµατα που άπτονται της εφαρµογής
των ως άνω προγραµµάτων σπουδών, ανά διδακτικό α-
ντικείµενο/µάθηµα, από τις πιλοτικές σχολικές µονάδες,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της
πιλοτικής δράσης, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνω-
σης και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υπο-
στηρικτικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της
πιλοτικής δράσης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π) συντάσσει έκθεση αποτελεσµάτων και γνωµοδο-
τεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ως
προς την εφαρµογή των Προγραµµάτων Σπουδών σε ό-
λες τις σχολικές µονάδες Νηπιαγωγείου, Δηµοτικού, Γυ-
µνασίου και Λυκείου.»

Άρθρο 176
Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέ-

λος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των αναπληρω-
τών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών και µελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού -

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4283/2014

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) τροποποιείται
ως προς το πεδίο εφαρµογής και προκειµένου να προ-
βλεφθεί η αύξηση του προϋπολογισµού του συγχρηµα-
τοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
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για τους αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς
και τα µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και για το
έργο µε κωδικό 2019ΣΕ44520000 και το άρθρο διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Χρηµατοδότηση από το συγχρηµατοδοτούµενο 

σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 

των αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών 
και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού

Για την πληρωµή των αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών, των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτών που προσλαµβάνο-
νται για τη διδασκαλία αντικειµένων/µαθηµάτων στα
Καλλιτεχνικά Σχολεία και αµείβονται σύµφωνα µε την υ-
πό στοιχεία 151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οι-
κονοµικών (Β΄ 3370), καθώς και των εµπειροτεχνών ι-
διωτών που προσλαµβάνονται για τη διδασκαλία µαθη-
µάτων µουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια
των Μουσικών Σχολείων και αµείβονται σύµφωνα µε την
υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 1671), µπορεί να γίνει
χρήση πόρων του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η σχετική δαπάνη µπορεί
να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 445/2
του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµα-
τος Δηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 και συγκε-
κριµένα το έργο µε κωδικό 2019ΣΕ44520000 και τίτλο
«Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών,
καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων βάσει του άρθρου 13 του ν. 4728/2020
(Α΄ 186), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των εκα-
τόν τριάντα τριών εκατοµµυρίων πεντακοσίων σαράντα
δύο χιλιάδων ευρώ (133.542.000 ευρώ) και την οικεία
συλλογική απόφαση του έτους 2022 έως το ποσό των
πενήντα εκατοµµυρίων επτακοσίων εξήντα χιλιάδων ευ-
ρώ (50.760.000 ευρώ) ή αντίστοιχο έργο Συλλογικής Α-
πόφασης του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 177
Ρυθµίσεις για τα Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία -
Τροποποιήσεις των άρθρων 14, 15, 16, 17, 19, 20 

και 21 του ν. 4692/2020

Τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 19, 20 και 21 του ν. 4692/2020
(Α΄ 111) τροποποιούνται ως εξής:

1. Οι περ. δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθί-
στανται ως εξής:

«δ) δύο (2) Συµβούλους Εκπαίδευσης, έναν (1) από
την Πρωτοβάθµια και έναν (1) από τη Δευτεροβάθµια εκ-
παίδευση, οι οποίοι επιλέγονται µε τους αναπληρωτές
τους µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, µε κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα, έπει-

τα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που εκδίδει ο Υπουργός και
ε) δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταµένους ή εκπαιδευτι-

κούς Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τους οποίους ο ένας υπηρετεί ή
έχει υπηρετήσει σε Π.Σ. και ο άλλος σε ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι
επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπειτα από ανοι-
κτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει
ο Υπουργός, µε κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα
και λαµβάνοντας υπόψη τις αξιολογικές εκθέσεις τους
ως στελεχών της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών των Π.Σ.
ή ΠΕΙ.Σ., κατά περίπτωση.» 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 οι περ. γ) και δ) της παρ.
1 τροποποιούνται και προστίθεται περ. ε) ως εξής:

«γ) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης της οικείας Π.Δ.Ε., µε τον αναπληρωτή του,
δ) δύο (2) Συµβούλους Εκπαίδευσης, έναν (1) από την

Πρωτοβάθµια και έναν (1) από τη Δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση, οι οποίοι υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης της Π.Δ.Ε., όπου λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή στις υ-
πόλοιπες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε.
και επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση
της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Η επιλογή πραγµατοποιείται µε κριτήριο
τα ακαδηµαϊκά τους προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 
ε) έναν (1) Διευθυντή ή εκπαιδευτικό, ο οποίος υπάγε-

ται στην οικεία Π.Δ.Ε. και επιλέγεται µε τον αναπληρωτή
του µε κριτήριο τη διοικητική του εµπειρία, έπειτα από α-
νοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδί-
δει η Δ.Ε.Π.Π.Σ..»

3. Προστίθεται περ. γ) στην παρ. 3 του άρθρου 15 και η
παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3 Οι αρµοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης

των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε την παρ. 11 του άρθρου
19, 
β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν ως

τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη στα ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ.
και ΠΕΙ.Σ. της αρµοδιότητάς της, σύµφωνα µε την περ.
δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 και 
γ) η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή

των Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η επιλογή των Προϊ-
σταµένων των ΠΕΙ.Σ. και των υποδιευθυντών των Π.Σ.
και ΠΕΙ.Σ., καθώς και ο καθορισµός της σειράς τοποθέτη-
σης των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στην περί-
πτωση που για ορισµένη σχολική µονάδα προβλέπεται
και δεύτερος υποδιευθυντής (υποδιευθυντής Α΄ και
Β΄).»

4. Η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται
ως εξής:

«δ) συνεργάζεται µε τον Διευθυντή και τον Υποδιευ-
θυντή του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., υπό την καθοδήγηση του Προέ-
δρου και του Συµβούλου Εκπαίδευσης του οικείου
ΕΠ.Ε.Σ., στην κατάρτιση του σχεδίου προγραµµατισµού
δράσεων και στη χάραξη των εκπαιδευτικών στόχων του
σχολείου, που αποτελούν το αντικείµενο της εσωτερι-
κής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ., σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21.»

5. Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται
ως εξής:

«β) τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παι-
δαγωγική ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος αναπληρώ-
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νεται, µε απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., από Σύµβουλο Εκπαί-
δευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,»

6. Στις παρ. 2, 13, 14, 15, 19, 20 και 21 του άρθρου 19
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 τροπο-

ποιείται, προστίθεται όγδοο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών
θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προκη-
ρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευ-
τικών ανά Π.Δ.Ε., µε σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο
και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης
των υποψηφίων πραγµατοποιούνται ύστερα από αίτηµα
των ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των
οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα. Σε πε-
ρίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισµού ενός σχολείου ως
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. το αίτηµα του προηγούµενου εδαφίου υπο-
βάλλεται από τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο του Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά
τον χρόνο υποβολής του αιτήµατος. Η προκήρυξη αναρ-
τάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε.. Η
τοποθέτηση στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αφορά το επόµενο σχολι-
κό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέµα σχετικό µε τη
διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατά-
ταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτί-
ζονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους, ισχύουν
από την κύρωσή τους, µέχρι τη λήξη του διδακτικού έ-
τους, που έπεται της κύρωσής τους. Οι πίνακες δύναται
να αξιοποιούνται στη διάρκεια του ανωτέρω διδακτικού
έτους για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών που
προκύπτουν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»
β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 19 αντικα-

θίσταται και η παρ. 13 διαµορφώνεται ως εξής:
«13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εί-

ναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη
διάρκεια της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλο-
νται σε αξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού
τους έργου, καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και ε-
πάρκειάς τους, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου
20. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτη-
σής τους, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 20, η θη-
τεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Δεν τίθεται περιορισµός στον αριθµό των ανανεώσεων
των θητειών. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογούνται αρνη-
τικά και οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται θετικά αλλά
δεν υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα
οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιστρέφουν στην οργανική τους
θέση.»
γ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 19 αντι-

καθίσταται και η παρ. 14 διαµορφώνεται ως εξής: 
«14. Η θητεία των νεοεισερχόµενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

εκπαιδευτικών είναι µονοετής. Στη διάρκεια της µονοε-
τούς θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε α-
ξιολόγηση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου,
καθώς και της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς
τους, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Αν η α-

ξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται,
έπειτα από αίτησή τους, για τετραετή θητεία, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 13, στα οικεία Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ. µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Αν η αξιολόγηση είναι αρνητική ή αν
οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης
στα οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µε τετραετή θητεία, οι εκπαι-
δευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Εκπαι-
δευτικός, ο οποίος έχει ολοκληρώσει µία µονοετή θητεία
µε θετική αξιολόγηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., δεν εκπληρώνει
εκ νέου µονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί µε-
ταγενέστερα µε θητεία σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..»
δ) Στην παρ. 15 του άρθρου 19 αντικαθίστανται τα τέσ-

σερα τελευταία εδάφια και η παρ. 15 διαµορφώνεται ως
εξής:

«15. Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετηµένοι οριστι-
κά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύ-
ουν να είναι οριστικά τοποθετηµένοι σε αυτό. Οι εκπαι-
δευτικοί του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να παρα-
µείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. µε διετή θητεία, προκειµένου να επιµορφωθούν
και προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτη-
σής τους. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την επο-
µένη του χαρακτηρισµού του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
στο οικείο ΕΠ.Ε.Σ. ή στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ., αν το
ΕΠ.Ε.Σ. δεν έχει συγκροτηθεί. Σε περίπτωση που δεν έ-
χει συγκροτηθεί η Π.Ε.Π.Π.Σ. στην οικεία Π.Δ.Ε., η αίτη-
ση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται στον Διευ-
θυντή ή Προϊστάµενο του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή η
Π.Ε.Π.Π.Σ. ή ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος του σχο-
λείου, κατά περίπτωση, υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα
µε τους εκπαιδευτικούς της παρούσας. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υ-
ποβάλλει συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευ-
τικών όλων των σχολείων, που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ.
ή ΠΕΙ.Σ. στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η τοποθέ-
τηση των εκπαιδευτικών για διετή θητεία στο Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι εκπαιδευτικοί αξιολο-
γούνται στο τελευταίο έτος της θητείας τους για το δι-
δακτικό και παιδαγωγικό τους έργο, καθώς και την υπη-
ρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους, σύµφωνα µε τις
παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Κατά τα λοιπά, για τη διαδι-
κασία της αξιολόγησης και ανανέωσης της θητείας των
εκπαιδευτικών εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως 7 του άρθρου
20.»
ε) Στην παρ. 19 του άρθρου 19 τροποποιείται το όγδοο

εδάφιο, στο τέλος της παραγράφου προστίθενται τέσσε-
ρα νέα εδάφια και η παρ. 19 διαµορφώνεται ως εξής:

«19. Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σύµφω-
να µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18, τα ΕΠ.Ε.Σ. υπο-
βάλλουν αίτηµα στην οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. για τη δηµοσίευ-
ση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπα-
ση στα σχολεία αυτά. Η πρόσκληση αναρτάται στην ι-
στοσελίδα της Π.Δ.Ε.. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί
υποβάλλουν, εντός της προθεσµίας που ορίζεται µε την
πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση µέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στο ΕΠ.Ε.Σ. του
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Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., στο οποίο επιθυµούν να αποσπαστούν,
η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία της ακαδηµαϊκής
και υπηρεσιακής τους κατάστασης. Το ΕΠ.Ε.Σ. εξετάζει
τις αιτήσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής τους και συντάσσει αξιο-
λογικό πίνακα κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών
µε βάση τις περ. α) έως δ) της παρ. 5. Για τη σύνταξη του
ανωτέρω πίνακα κατάταξης το ΕΠ.Ε.Σ. συνεδριάζει µε τη
συµµετοχή των µελών των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του
άρθρου 17. Σε περίπτωση σύστασης κοινού ΕΠ.Ε.Σ. για
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ως µέλη των περ. β) και γ) της παρ. 1 του
άρθρου 17 νοούνται τα µέλη που προέρχονται από τη
σχολική µονάδα, την οποία αφορά η επιλογή. Τα υποκρι-
τήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίµησή τους σε α-
ξιολογικές µονάδες και τα δικαιολογητικά, που αποστέλ-
λονται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης στα ΕΠ.Ε.Σ. καθορίζονται µε
την απόφαση της παρ. 6. Ο αξιολογικός πίνακας κατάτα-
ξης υποβάλλεται αµελλητί από τον Πρόεδρο του ΕΠ.Ε.Σ.
στην Π.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγ-
χου νοµιµότητας, και ισχύει από την κύρωσή του µέχρι
τη λήξη του διδακτικού έτους που έπεται της κύρωσής
του. Ο πίνακας δύναται να αξιοποιείται στη διάρκεια του
ανωτέρω διδακτικού έτους για την κάλυψη λειτουργικών
κενών που προκύπτουν στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόσπαση
πραγµατοποιείται για ένα (1) διδακτικό έτος, µε απόφα-
ση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε βάση
τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό
πίνακα κατάταξης. Στη διάρκεια της απόσπασής τους οι
εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του διδακτι-
κού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της υπηρε-
σιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύµφωνα µε τις
παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει
παράσχει υπηρεσία µε απόσπασή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε θε-
τική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει µονοετή εισαγωγική
θητεία, αν τοποθετηθεί µεταγενέστερα µε θητεία σε Π.Σ.
ή ΠΕΙ.Σ..» 
στ) Στην παρ. 20 του άρθρου 19 τροποποιείται το πρώ-

το εδάφιο, στο τέλος της παραγράφου προστίθενται δύο
νέα εδάφια και η παρ. 20 διαµορφώνεται ως εξής:

«20. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του αξιολογικού πίνα-
κα κατάταξης της παρ. 2 προκύψει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λει-
τουργικό κενό, αποσπάται σε αυτό, κατόπιν αίτησής του,
εκπαιδευτικός που έχει καταταγεί στον ανωτέρω πίνακα,
µε βάση τη σειρά κατάταξής του σε αυτόν. Το ΕΠ.Ε.Σ.
γνωστοποιεί την ύπαρξη των ανωτέρω λειτουργικών κε-
νών στην Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία προσκαλεί ηλεκτρονικά
τους εκπαιδευτικούς που έχουν συµπεριληφθεί στον α-
ξιολογικό πίνακα κατάταξης, να εκδηλώσουν ενδιαφέ-
ρον για απόσπαση στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση α-
πόσπασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στην
Π.Ε.Π.Π.Σ. εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην πρό-
σκληση και η απόσπαση διενεργείται για ένα (1) διδακτι-
κό έτος µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης. Στη διάρκεια της απόσπασής του ο εκπαιδευ-
τικός υποβάλλεται σε αξιολόγηση του διδακτικού και
παιδαγωγικού του έργου, καθώς και της υπηρεσιακής
συνέπειας και επάρκειάς του, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και
3 του άρθρου 20. Εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει παράσχει
υπηρεσία µε απόσπασή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε θετική αξιο-
λόγηση, δεν εκπληρώνει µονοετή εισαγωγική θητεία, αν
τοποθετηθεί µεταγενέστερα µε θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..»

ζ) Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου 19 προστίθενται
δύο νέα εδάφια και η παρ. 21 διαµορφώνεται ως εξής:

«21. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών
κενών µε τις διαδικασίες των παρ. 18 έως 20, τα κενά
αυτά καλύπτονται µε διάθεση µόνιµων εκπαιδευτικών
που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Αν
δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών µε
τη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρω-
τές ή ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13). Στη διάρκεια της διάθε-
σης οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση του
διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου, καθώς και της
υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειάς τους, σύµφωνα
µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Εκπαιδευτικός, ο οποί-
ος έχει παράσχει υπηρεσία µε τη µορφή διάθεσης σε
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει µο-
νοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί µεταγενέστε-
ρα µε θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.» 

7. Οι παρ. 1 έως 5 του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως
εξής:

«1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. α-
ξιολογείται τεκµηριωµένα σε τετράβαθµη περιγραφική
κλίµακα, στην οποία το έργο του διαβαθµίζεται από µη ι-
κανοποιητικό, σε ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό,
ως προς δύο (2) πεδία: Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό
έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1)
γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειµένου
και Α2) παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση της τάξης και
Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτι-
κού, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολι-
κές µονάδες της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αξιο-
λογείται: α) στη διάρκεια της εισαγωγικής µονοετούς ή
στο τελευταίο έτος της εισαγωγικής διετούς θητείας
του, κατά περίπτωση, καθώς και β) στη διάρκεια της τε-
τραετούς θητείας του µε την περιοδικότητα που ισχύει
για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από τον Σύµβουλο
Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), τον
Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας και τον
Διευθυντή ή Προϊστάµενο από κοινού µε τον Σύµβουλο
Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχο-
λικής µονάδας, οι οποίοι συντάσσουν εκθέσεις αξιολό-
γησης. 

3. α) Ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύ-
νης (ειδικότητας) αξιολογεί τη γενική και ειδική διδακτι-
κή του γνωστικού αντικειµένου (πεδίο Α1).
β) Ο Διευθυντής ή Προϊστάµενος της σχολικής µονά-

δας αξιολογεί το παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση
της τάξης (πεδίο Α2).
γ) Ο Διευθυντής ή Προϊστάµενος της σχολικής µονά-

δας και ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την
παιδαγωγική ευθύνη της αξιολογούν την υπηρεσιακή συ-
νέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού (πεδίο Β). 
Θετική θεωρείται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,

των οποίων η επίδοση στις εκθέσεις αξιολόγησης των
κριτηρίων Α1, Α2 και Β χαρακτηρίζεται, τουλάχιστον, ως
ικανοποιητική. Κατά την αξιολόγηση της τετραετούς θη-
τείας, ως προς το κριτήριο Β λαµβάνεται υπόψη η επίδο-
ση του εκπαιδευτικού στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκ-
θεση.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι επί θη-
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τεία εκπαιδευτικοί, που αξιολογήθηκαν θετικά, δύνανται
να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους στα
οικεία Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η οποία υποβάλλεται στα ΕΠ.Ε.Σ.
µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη
της λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Μετά
την υποβολή των αιτήσεων, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν στη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα µε τους επί θητεία εκπαιδευτικούς που
αξιολογήθηκαν θετικά. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενι-
κή Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκεντρωτικό πίνακα των
επιτυχώς αξιολογηθέντων εκπαιδευτικών όλων των Π.Σ.
και ΠΕΙ.Σ.. Η ανανέωση της θητείας γίνεται µε απόφαση
του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.

5. Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογήθηκαν αρνητικά δικαι-
ούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέ-
σα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµε-
ρών από την εποµένη της λήψης γνώσης των εκθέσεων
αξιολόγησης. Η ένσταση περιλαµβάνει αναλυτικά τα συ-
γκεκριµένα στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά, στα
οποία ο αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρισµούς
της ένστασής του. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. εξετάζει το παραδεκτό
και το βάσιµο της ένστασης και µπορεί είτε να οριστικο-
ποιήσει είτε να διορθώσει τις εκθέσεις αξιολόγησης, µε
παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να
ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει α-
παραίτητες από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονι-
κής Ευθύνης (ειδικότητας), τον Διευθυντή ή Προϊστάµε-
νο του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης,
ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µο-
νάδας ή τον αξιολογούµενο και γενικώς να προβεί σε ο-
ποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη διακρίβωση των
προβαλλόµενων ισχυρισµών, αποφαίνεται δε για τις εν-
στάσεις µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργάσιµων ηµε-
ρών από την περιέλευσή τους σε αυτήν. Οι επί θητεία εκ-
παιδευτικοί, οι ενστάσεις των οποίων έγιναν δεκτές, δύ-
νανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας
τους στα οικεία Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση του προηγούµε-
νου εδαφίου υποβάλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε τρεις
(3) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της λήψης γνώ-
σης της απόφασης επί της ένστασης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υπο-
βάλλει στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκε-
ντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Η ανανέ-
ωση της θητείας γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

8. Το πρώτο εδάφιο των παρ. 2 και 3 του άρθρου 21
τροποποιούνται ως προς τα αρµόδια όργανα και οι παρ.
2 και 3 διαµορφώνονται ως εξής:

«2. Ο Διευθυντής του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία µε
τον Υποδιευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό
την καθοδήγηση του Προέδρου και του Συµβούλου Εκ-
παίδευσης του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., καταρτίζει και υποβάλλει
σε ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ι.Ε.Π. µέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης, πριν την έ-
ναρξη των µαθηµάτων, σχέδιο προγραµµατισµού δράσε-
ων, υλοποίησης ερευνητικών προγραµµάτων και εκπαι-
δευτικών στόχων για το σχολικό έτος, το οποίο περιλαµ-
βάνει το σύνολο των προγραµµατιζόµενων δραστηριο-
τήτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., τα επιδιωκόµενα αποτελέ-

σµατα, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχο-
λείου, καθώς και τον τρόπο υλοποίησης των προγραµµα-
τιζόµενων εκπαιδευτικών δράσεων. Ο προγραµµατισµός
δράσεων δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχολεί-
ου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κά-
θε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας.

3. Στο τέλος του σχολικού έτους, ο Διευθυντής του
Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., σε συνεργασία µε τον Υποδιευθυντή
και τον Σύλλογο Διδασκόντων και υπό την καθοδήγηση
του Προέδρου και του Συµβούλου Εκπαίδευσης του οι-
κείου ΕΠ.Ε.Σ., συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγη-
σης µε την οποία: 
α) αξιολογείται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων

που είχαν τεθεί στο σχέδιο προγραµµατισµού δράσεων,
β) καταγράφονται οι επιτυχίες που πραγµατοποιήθη-

καν, όπως και οι αδυναµίες και τα προβλήµατα που αντι-
µετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και
γ) αξιολογείται η απόδοση του σχολείου στο σύνολό

της.
Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίω-

σης για το επόµενο σχολικό έτος. Η έκθεση εσωτερικής
αξιολόγησης αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
της παρ. 2 και δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχο-
λείου.»

9. Οι Π.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες έχουν συγκροτηθεί κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να α-
σκούν τις αρµοδιότητές τους έως την ανασυγκρότησή
τους, σύµφωνα µε την παρ. 2.

Άρθρο 178
Σύναψη συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για
τους αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς

και µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

1. Οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου µεταξύ
των αρµόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή Περιφερεια-
κών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των και των φυσικών προσώπων που προσλαµβάνονται
ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί
ή µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), δύνανται να
συνάπτονται είτε εγγράφως µε ιδιόχειρη υπογραφή των
συµβαλλοµένων είτε ηλεκτρονικά µέσω ψηφιακής εφαρ-
µογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοί-
κησης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr), σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΣΤ΄
του Μέρους Α΄ του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Οι συµβάσεις
που συνάπτονται µέσω της ψηφιακής εφαρµογής του
πρώτου εδαφίου φέρουν την εγκεκριµένη ή προηγµένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Ως έναρξη ισχύος της σύµβασης και πα-
ροχής εργασίας λογίζεται η ηµεροµηνία πραγµατικής α-
νάληψης υπηρεσίας του φυσικού προσώπου που προ-
σλαµβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής ή ωροµί-
σθιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., η οποία δη-
λώνεται ηλεκτρονικά από τον Διευθυντή ή τον Προϊστά-
µενο της σχολικής µονάδας ή τον Προϊστάµενο του Κέ-
ντρου Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή, σε εξαιρετικές περι-
πτώσεις, από τον αρµόδιο Διευθυντή ή Περιφερειακό Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης.

2. Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύµβασης εργασίας ε-
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πέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄́ 75)
αναφορικά µε τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού α-
ναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού ή µέλους Ε.Ε.Π.
- Ε.Β.Π, τα οποία περιλαµβάνονται στη σύµβαση αυτήν.
Τα φυσικά πρόσωπα, µε την αποδοχή της ψηφιακής σύµ-
βασης, η οποία πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω ψη-
φιακής εφαρµογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
µόσιας Διοίκησης Ε.Ψ.Π., επιβεβαιώνουν την ορθότητα
των προσωπικών τους στοιχείων που αναφέρονται στη
σύµβαση και δηλώνουν υπεύθυνα, ότι µε την ηλεκτρονι-
κή αποδοχή της σύµβασης εργασίας, η οποία επέχει θέ-
ση υπογραφής αυτής, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύ-
λακτα το περιεχόµενο, τους όρους και τις διαδικασίες
που περιλαµβάνονται στο έγγραφο της σύµβασης εργα-
σίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζε-
ται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο 179
Εφαρµογή του Μέρους Δ΄ του παρόντος 
στα µειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977

1. Το άρθρο 87, η παρ. 1 του άρθρου 88 και τα άρθρα
98 και 99 του παρόντος δεν εφαρµόζονται στα µειονοτι-
κά σχολεία του ν. 694/1977 (Α΄ 264). Τα άρθρα 84 και 85
του παρόντος δεν εφαρµόζονται στο µειονοτικό πρό-
γραµµα των προαναφερθέντων σχολείων.

2. Στα µειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977 η επιλογή
διδακτικών βιβλίων του άρθρου 85 αφορά µόνο στα διδα-
κτικά βιβλία του άρθρου 84, τα οποία χρησιµοποιούνται
για τη διδασκαλία των µαθηµάτων του ελληνόγλωσσου
προγράµµατος και πραγµατοποιείται από τους εκπαιδευ-
τικούς που διδάσκουν τα µαθήµατα αυτά και, σε περί-
πτωση που υπάρχει αδυναµία επιλογής ή µη επιλογή από
τους εκπαιδευτικούς αυτούς, η επιλογή πραγµατοποιεί-
ται από τον Υποδιευθυντή της σχολικής µονάδας.

3. Όπου στην παρ. 2 του άρθρου 88 και στα άρθρα 89,
90, 92, 93, 95, 96, 100, 101, 102 και 105 προβλέπεται η
λήψη απόφασης του Διευθυντή ή του Προϊσταµένου της
σχολικής µονάδας ή η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης
από εκείνον, στα µειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977 η
λήψη της προβλεπόµενης απόφασης ή η διενέργεια της
προβλεπόµενης πράξης, πραγµατοποιείται µε κοινή από-
φαση του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή της σχολικής
µονάδας και, αν υπάρχει ασυµφωνία, αδυναµία λήψης ή
µη λήψη απόφασης για οποιονδήποτε λόγο, η απόφαση
αυτή λαµβάνεται από τον Προϊστάµενο του Γραφείου
Μειονοτικής Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 180
Κατάργηση της διαδικασίας εκ νέου προσκόµισης 

δικαιολογητικών εγγράφων αναφορικά µε τον χρόνο
υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών και 
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και µελών 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού που καταχωρίζονται στο 

Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης

Ο χρόνος υπηρεσίας που καταχωρίζεται στο Ολοκλη-
ρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπι-

κού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
λαµβάνεται υπόψη στη µισθολογική εξέλιξη των προσω-
ρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, κα-
θώς και των µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόµιση των σχετικών
δικαιολογητικών εγγράφων. 

Άρθρο 181
Παροχή υπηρεσιών από στελέχη της δηµόσιας 

Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
σε συναφείς µε τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους

φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων -
Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 58 

του ν. 4075/2012

Η παρ. 9 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) τρο-
ποποιείται, ως προς την αναφορά στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και τα αρµόδια όργανα για
τη χορήγηση έγκρισης σε στελέχη της δηµόσιας πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προς παροχή
υπηρεσιών που είναι συναφείς µε τα καθήκοντα της κύ-
ριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδο-
τούµενων πράξεων, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά
τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, και η παρ. 9
διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Α-
ναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευ-
τικούς και δηµοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέ-
τως τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υ-
παλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), ως ιδιωτικό
έργο. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 55 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ’ εξου-
σιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται ανα-
δροµικά από τον χρόνο ισχύος τους.
Ειδικά τα στελέχη της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και

Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να παρέχουν υ-
πηρεσίες που είναι συναφείς µε τα καθήκοντα της κύ-
ριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδο-
τούµενων πράξεων, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά
τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως εξής:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Δι-

ευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευ-

σης, οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Διεπιστηµονικής Α-
ξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Εκπαί-
δευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης.
γ) Τα λοιπά στελέχη της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε α-

πόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως

τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πρά-
ξεων θεωρείται ότι, στους εκπαιδευτικούς και γενικά
τους δηµόσιους υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια ισχύος
των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου, είχε χορηγηθεί ά-
δεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.
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Για τα µέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπι-
κού του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποί-
ησης των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Μεταρρύθµιση Δηµόσιου Τοµέα 2014-2020», δεν απαι-
τείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού
έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υ-
παλληλικού Κώδικα. Αντίθετα, για τα µέλη του προηγού-
µενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου
11 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ι-
σχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδροµικά από
την έναρξη εφαρµογής του ν. 4075/2012 (Α΄89).»

Άρθρο 182
Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών - 

Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 3 του π.δ. 50/1996

Στην περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 50/1996
(Α΄ 45), περί των αρµοδιοτήτων των περιφερειακών υπη-
ρεσιακών συµβουλίων, µετά από τις λέξεις «Ελληνικά
Σχολεία του Εξωτερικού» διαγράφεται η φράση «µετά
την έναρξη του σχολικού έτους» και η περ. ε) διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«ε) Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζόµενων και
µετατασσόµενων εκπαιδευτικών µετά τη διενέργεια των
µεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, καθώς και των εκ-
παιδευτικών των οποίων λήγει η απόσπαση σε Ελληνικά
Σχολεία του Εξωτερικού.»

Άρθρο 183
Τίτλος πληρωµής επιµισθίου εξωτερικού - 
Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4415/2016

Στον ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται άρθρο 19Α ως
εξής:

«Άρθρο 19Α
Τίτλος πληρωµής επιµισθίου εξωτερικού

«1. Η καταβολή του ειδικού επιµισθίου εξωτερικού σε
Συντονιστές, Αναπληρωτές Συντονιστές, αποσπασµέ-
νους εκπαιδευτικούς και αποσπασµένους διοικητικούς υ-
παλλήλους πραγµατοποιείται σε δεδουλευµένη βάση,
µηνιαίως, σε βάρος του ΑΛΕ 2120189001 του ΕΦ 1019-
206-0000000 του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µέσω της υπηρεσίας
τακτικής µισθοδοσίας τους, µε µισθοδοτικές καταστά-
σεις που αναρτώνται στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής.

2. Ο Συντονιστής ή ο Αναπληρωτής Συντονιστής φέρει
την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των βεβαιού-
µενων στοιχείων. Η εκκαθάριση της εν λόγω δαπάνης
προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή των υπεύθυνων
δηλώσεων παροχής διδακτικού έργου και χορηγηθεισών
αδειών στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρµόδιων υ-
πηρεσιών µισθοδοσίας των οργανικών θέσεων των Συ-
ντονιστών ή Αναπληρωτών Συντονιστών, αποσπασµέ-
νων εκπαιδευτικών και αποσπασµένων διοικητικών υ-
παλλήλων. Σε κάθε περίπτωση, παραµένει υποχρεωτική
και η υποβολή σε έντυπη µορφή των ανωτέρω εγγράφων
που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική µορφή, εντός
τριών (3) µηνών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Οκτωβρί-
ου 2021.»

Άρθρο 184
Διασφάλιση αποδοχών - Τροποποίηση της παρ. 5 του

άρθρου 27 του ν. 4354/2015 

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), περί διασφάλισης αποδοχών, προστίθεται τέ-
ταρτο εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς των υπαλ-
λήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου καταβάλλεται µόνο για όσο διάστηµα οι υπάλλη-
λοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υ-
πηρεσίες τους µε ανανέωση ή παράταση της αρχικής
σύµβασης εργασίας τους. Για την εφαρµογή των διατά-
ξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι οι υπάλληλοι
ορισµένου χρόνου, κατά την 31η.12.2015 έχουν κατατα-
γεί µισθολογικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την ίδια
ηµέρα διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4024/2011 και όχι
αυτές της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ίδιου νόµου.
Κατατάξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µε διαφορετικό
τρόπο θεωρούνται νόµιµες και αποδοχές που έχουν κα-
ταβληθεί δεν αναζητούνται.
Ειδικώς, κατατάξεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και

µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που
προσελήφθησαν από 1ης.9.2015 έως και 31.12.2015, οι
οποίες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 7 του
άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (Α΄226) θεωρούνται νόµιµες
µέχρι και τις 30.6.2016 και αποδοχές που τους έχουν κα-
ταβληθεί µε βάση τις κατατάξεις αυτές µέχρι και τις
30.6.2016 δεν αναζητούνται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 185
Ρυθµίσεις Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών 

Ινστιτούτων 

Η θητεία των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων
(Δ.Σ.), των Διευθυντών και των αναπληρωτών διευθυ-
ντών των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων
(Ε.Π.Ι.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.),
η διάρκεια της οποίας παρατάθηκε δυνάµει των άρθρων
12 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και 27 του ν. 4647/2019
(Α΄ 204), λήγει αυτοδικαίως την 31η.12.2021. Με από-
φαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των
αρµοδίων οργάνων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 31η.12.2021, ο-
ρίζονται τα νέα µέλη των Δ.Σ., οι διευθυντές και οι ανα-
πληρωτές διευθυντές των Ε.Π.Ι..

Άρθρο 186
Απασχόληση πανεπιστηµιακών ιατρών 

στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο

Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001
(Α΄ 37), ως προς τις προϋποθέσεις απασχόλησης πανε-
πιστηµιακών ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, αντι-
καθίσταται ως εξής:

«α) Η ως άνω απαγόρευση, δεν ισχύει για την απα-
σχόληση πανεπιστηµιακών ιατρών στην ανώνυµη εταιρία
µε την επωνυµία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό
τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», υπό την προϋπό-
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θεση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Α-
θηνών (Ε.Κ.Π.Α.) εξακολουθεί να διαθέτει άνω του 90%
των µετοχών της εταιρίας και οι πανεπιστηµιακοί ιατροί
εκπληρώνουν πλήρως το διδακτικό, ερευνητικό και διοι-
κητικό τους έργο προς το Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.»

Άρθρο 187
Ρυθµίσεις για το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών 

«ΑΠΕΛΛΑ» και το πληροφοριακό σύστηµα 
«ΕΥΔΟΞΟΣ»

1. Η διαδικασία εκλογής, µονιµοποίησης και εξέλιξης
των µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) πραγµατοποιείται µέσω του ηλε-
κτρονικού συστήµατος διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης καθηγητών (σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ»), σύµφω-
να µε τα άρθρα 11 και 25 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233). Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ρυθµίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος
όσον αφορά τα Α.Σ.Ε.Ι., η διαδικασία εγγραφής των µε-
λών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι., τα αναγκαία δικαιολογητικά και
κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρού-
σας. Έως την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης του
δεύτερου εδαφίου εφαρµόζονται τα άρθρα 11 και 25 του
ν. 3187/2003. 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)
τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρµογής και διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«3. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, τα Α.Σ.Ε.Ι. και
η Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µπορούν
να προµηθεύονται τα διδακτικά συγγράµµατα των προ-
πτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύµατος
σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µέσω της περιγραφόµε-
νης στην υπό στοιχεία 125766/ΖΙ/28.7.2016 (Β΄ 2433)
κοινή υπουργική απόφαση, διαδικασία του πληροφορια-
κού συστήµατος «ΕΥΔΟΞΟΣ», µε τις περιεχόµενες στο
σύστηµα αυτό τιµές και χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστι-
κής διαδικασίας κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής γενικής
ή ειδικής διάταξης.»

Άρθρο 188
Ρύθµιση για τα ασυµβίβαστα του Κοσµήτορα - 
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011

Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται
ως εξής:

«2. Η ιδιότητα του Πρύτανη, αναπληρωτή πρύτανη και
Κοσµήτορα είναι ασυµβίβαστη µε κάθε επαγγελµατική α-
πασχόληση εκτός του ιδρύµατος, καθώς και µε την κατο-
χή έµµισθης θέσης στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Κατ’
εξαίρεση ο Κοσµήτορας µπορεί να διδάσκει στο Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ως µέλος Συνεργαζόµενου Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού. Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των
Πανεπιστηµίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι.,
δύναται να απαλλάσσονται µέρους ή του συνόλου των
διδακτικών τους καθηκόντων, έπειτα από απόφαση της
Συγκλήτου του Ιδρύµατος στο οποίο υπηρετούν, ύστερα
από γνώµη του οικείου Τµήµατος. Οι Πρόεδροι των Διοι-
κητικών Συµβουλίων των εποπτευόµενων από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων φορέων κατά τη διάρ-

κεια της θητείας τους, δύνανται να απαλλάσσονται των
διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο Πανε-
πιστήµιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.»

Άρθρο 189
Ρυθµίσεις για τις αποφάσεις σύστασης Μονάδων 

Ασφάλειας και Προστασίας των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4777/2021 (Α΄25),
περί  της ρύθµισης θεµάτων για τη Μονάδα Ασφάλειας
και Προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
των (Α.Ε.Ι.) έως την έκδοση των οργανισµών των ιδρυ-
µάτων, πριν από τη λέξη «προθεσµίας» διαγράφεται η
λέξη «αποκλειστικής» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως ε-
ξής: 

«1. Έως την έκδοση του οργανισµού του Α.Ε.Ι., το επί-
πεδο λειτουργίας, η δοµή και η διάρθρωση της Μονάδας
Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται µε α-
πόφαση του πρυτανικού συµβουλίου του Α.Ε.Ι., η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.»

2. Η παρ. 1 ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του
ν. 4777/2021 και εφαρµόζεται και για όσες αποφάσεις έ-
χουν εκδοθεί αρµοδίως από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι..

Άρθρο 190
Ρυθµίσεις για την απόσπαση προσωπικού 

στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης  -  
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4653/2020

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 9 του άρθρου 18
του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) τροποποιούνται, προστίθενται
δύο νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου και η παρ. 9
διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΘ.Α.Α.Ε. µπορεί µό-
νο κατ’ εξαίρεση να καλύπτονται µε αποσπάσεις. Για την
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών µε απόσπαση προσωπι-
κού µόνιµου ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου ή εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας ή της
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εφαρµόζονται οι διαδικα-
σίες που προβλέπονται στον ν. 4440/2016 (Α΄ 224) µε
την επιφύλαξη των οριζοµένων στον παρόντα νόµο.
Το προσωπικό που δύναται να αποσπάται, περιλαµβά-

νει διοικητικούς υπαλλήλους, µόνιµους ή µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρε-
τούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του
Δηµοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου, καθώς και των Νοµικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον ανήκουν στη Γενι-
κή Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από την Ελ-
ληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυ-
βέρνησης.
Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Προέδρο

του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούµε-
νο από τον Γενικό Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς α-
πόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριµελή επιτροπή, η
οποία συγκροτείται από τον Προέδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε. και
αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο και δύο (2) µέλη
του Ανώτατου Συµβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή ειση-
γείται αιτιολογηµένα ενώπιον του Ανώτατου Συµβουλίου
της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπι-
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κό. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαι-
τείται προηγουµένως η σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου
Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που διατυπώνεται ύστερα α-
πό την ανωτέρω αιτιολογηµένη εισήγηση της τριµελούς
επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί ένα (1) έ-
τος, µπορεί να παρατείνεται µία φορά για άλλα δύο (2) έ-
τη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλή-
λου. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα από
σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου της
ΕΘ.Α.Α.Ε.. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι
διαδικασίες του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Ειδικά για την α-
πόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού για τη διε-
νέργεια ή την παράταση της απόσπασης απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη του δηµάρχου ή περιφερειάρχη αντί-
στοιχα.»

Άρθρο 191
Ρυθµίσεις για τη διαδικασία ίδρυσης, κατάργησης,
συγχώνευσης και µετονοµασίας Α.Ε.Ι., Σχολής 

και Τµήµατος - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 5
και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
5 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) τροποποιούνται και η παρ. 2
διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παρ. 1 απαιτείται γνώµη της Συγκλήτου των οικείων Ι-
δρυµάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι.
και γνώµη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘ.Α.Α.Ε.), ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων
της παρ. 1. Η Σύγκλητος και η ΕΘ.Α.Α.Ε. υποβάλλουν τη
γνώµη τους µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την παρα-
λαβή ερωτήµατος που τις απευθύνει ο Υπουργός Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, ιδίως,
για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτηµάτων από τα
γνωµοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσµία µπορεί
να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων µία µόνο φορά για επτά (7) εργάσιµες ηµέ-
ρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσµίας αποκλείεται.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 τροποποι-
είται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Συγκλή-
του του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε., στην ο-
ποία ο Υπουργός απευθύνει ερώτηµα, πραγµατοποιείται
η µετονοµασία, µεταβολή έδρας Σχολής ή Τµήµατος
Α.Ε.Ι. ή γνωστικού αντικειµένου Τµήµατος.»

Άρθρο 192
Χρήση ηλεκτρονικών µέσων για τη διενέργεια 
εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων 

των οργάνων των Α.Ε.Ι. 

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) όλες οι
εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη µονοµελών ορ-
γάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκησης και
συλλογικά όργανα των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονά-
δων και λοιπών δοµών διεξάγονται αποκλειστικά µε ηλε-
κτρονική ψηφοφορία µέσω του ειδικού πληροφοριακού
συστήµατος µε την ονοµασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»
της ανώνυµης εταιρείας του Ελληνικού Δηµοσίου µε την
επωνυµία «Εθνικό Δίκτυο Υποδοµών Τεχνολογίας και Έ-
ρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».

2. Στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 εµπίπτουν οι εκλο-
γικές διαδικασίες για την ανάδειξη:
α) των µονοµελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., των

µονοµελών οργάνων των επιµέρους ακαδηµαϊκών και ε-
ρευνητικών µονάδων τους (Σχολών, Τµηµάτων, Τοµέων,
Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων) και του Αντιπροέ-
δρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης των
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.,
β) των εκπροσώπων των κατηγοριών των µελών

Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, των διοικητικών υπαλλήλων
και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοί-
κησης των Α.Ε.Ι. και στα συλλογικά όργανα των επιµέ-
ρους ακαδηµαϊκών µονάδων των Α.Ε.Ι.,
γ) των εκπροσώπων των µελών Δ.Ε.Π. στα συλλογικά

όργανα Σχολών ή Τµηµάτων των Α.Ε.Ι., σε περιπτώσεις
όπου ο αριθµός των υπηρετούντων Μελών Δ.Ε.Π. στη
Σχολή ή το Τµήµα, υπερβαίνει τον προβλεπόµενο από
την κείµενη νοµοθεσία αριθµό,
δ) των εκπροσώπων των Τµηµάτων των Α.Ε.Ι. και των

αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχεί-
ρισης (Ε.Ε.Δ.) των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των µελών του
Ειδικού Επταµελούς Οργάνου αυτής, σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
ε) των εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρω-

τών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι.,
στα συλλογικά όργανα των επιµέρους ακαδηµαϊκών µο-
νάδων των Α.Ε.Ι. (Τοµείς, Τµήµατα, Σχολές), στις Ειδικές
Διατµηµατικές ή Διιδρυµατικές Επιτροπές Διατµηµατι-
κών ή Διιδρυµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
34 του ν. 4485/2017 και στο Πειθαρχικό Συµβούλιο φοι-
τητών της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4777/2021
(Α΄ 25). 

3. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και τα
συλλογικά όργανα των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονά-
δων και δοµών των Α.Ε.Ι. δύνανται να συνεδριάζουν µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων (τηλεδιάσκεψη), σύµφω-
να µε την παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999
(Α΄ 45) καθόλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζο-
νται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες, ως προς τη διαδι-
κασία εγγραφής και ταυτοποίησης των συµµετεχόντων,
τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
των εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση,
την εκκαθάριση και την απόσβεση των δεδοµένων που
συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό µέ-
τρο σχετικά µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 193
Τράπεζα ερωτήσεων Διεπιστηµονικού Οργανισµού

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
- Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 12 

του ν. 3328/2005

Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80)
προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«2. Οι εξετάσεις διεξάγονται µε σύστηµα που να δια-
σφαλίζει απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις µπορεί
να γίνονται και µε τη µέθοδο των ερωτήσεων πολλα-
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πλών επιλογών, η δε βαθµολογία των δοκιµίων των εξε-
ταζοµένων µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµά-

των, ορίζονται µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανι-
σµού, σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά ή τεχνολογικά
ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά
ή επιστηµονικά ιδρύµατα ή άλλους δηµόσιους φορείς ή
αναγνωρισµένους επιστήµονες ή ερευνητές, το σύστη-
µα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε τις
εξετάσεις αυτές. Με όµοια απόφαση, µπορεί το σύστηµα
εξετάσεων της προηγούµενης παραγράφου να επεκτεί-
νεται και σε άλλες Σχολές και Τµήµατα και να ορίζονται
οι λεπτοµέρειες για την προσαρµογή του στις ιδιαιτερό-
τητες της συγκεκριµένης Σχολής ή Τµήµατος. Με όµοια
απόφαση, µπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται
επιτροπές επεξεργασίας θεµάτων για τη δηµιουργία
τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόµενα µαθήµατα.»

Άρθρο 194
Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών 

για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου - 
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού 

τρίτου του ν. 4737/2020 

Η παρ. 1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του
ν. 4737/2020 (Α΄204) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ι-
σχύος και διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υ-
ποτροφίες σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους
διδάκτορες µε την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτι-
κού έργου στο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών πρώτου
κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ε-
τών 2020-2021 και 2021-2022, λόγω των έκτακτων εκ-
παιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί
από την εφαρµογή των µέτρων για την αντιµετώπιση του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι αντα-
ποδοτικές υποτροφίες του παρόντος δεν υπόκεινται σε
οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά,
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70).»

Άρθρο 195
Στεγαστικό επίδοµα προπτυχιακών φοιτητών

Στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), περί του στε-
γαστικού επιδόµατος φοιτητών, προστίθεται παρ. 2Α ως
εξής:

«2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς φοιτητές
που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδηµαϊκό έ-
τος 2021-2022 στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήµιο Δυτικής
Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδοµα της παρ. 1
χορηγείται εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προ-
ϋποθέσεις:
α) Ο φοιτητής διαµένει σε µισθωµένη οικία λόγω των

σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του,
στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυ-
ριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδοµικό
συγκρότηµα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως µία πόλη. Επί-
σης, θεωρείται ως µία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πό-
λεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Α-

θήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόµετρα, οι ο-
ποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµε-

νου έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000)
ευρώ, προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευ-
ρώ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός. Ως
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα θεωρείται το συνολικό ε-
τήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς
και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρό-
πο εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και
των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω ει-
σοδηµατική ενίσχυση δεν λαµβάνεται υπόψη για τον
προσδιορισµό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος
µε βάση το οποίο χορηγείται. 
γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή ε-

πικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιµοποιουµένων ή εκµι-
σθωµένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγω-
νικά µέτρα (τ.µ.), µε εξαίρεση κατοικίες ή διαµερίσµατα
που βρίσκονται σε δήµο µε πληθυσµό λιγότερο των
τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύµφωνα µε τον
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).»

Άρθρο 196
Ζητήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου - Τρο-

ποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),
περί της κατανοµής των ακινήτων του Τεχνολογικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύµατος Δυτικής Ελλάδας στα Πανεπι-
στήµια Πατρών και Πελοποννήσου, προστίθεται περ. γ)
ως εξής:

«γ) Κατ’ εξαίρεση των περ. α) και β), τα ακίνητα που α-
πεικονίζονται ως «ΕΣΤΙΑ 2» (δύο κτίρια) και ως «ΕΣΤΙΑ
3» στο συνηµµένο στην υπό στοιχεία
105875/Ζ1/1.7.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων (Β΄ 2787) σχεδιάγραµµα,
και περιγράφονται στην παρ. 4 της ίδιας απόφασης, πε-
ριέρχονται µετά των οικοπέδων τους κατά πλήρη κυριό-
τητα, νοµή και κατοχή, χωρίς την καταβολή φόρου, µε
την επιφύλαξη όσων ορίζονται στη σχετική µε τον ΦΠΑ
νοµοθεσία, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ του Δηµο-
σίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων
νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δη-
µοσιότητας, στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, το οποίο
υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε
όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα σχετικά µε
τα ανωτέρω ακίνητα. Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου α-
ναλαµβάνει κάθε οικονοµική υποχρέωση έναντι του Δη-
µοσίου και παντός τρίτου, που βαρύνει τα ακίνητα αυτά.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 7 του άρ-
θρου 38 του ν. 4610/2019, όπως προστίθεται µε την παρ.
1, καταλαµβάνει κάθε οικονοµική υποχρέωση, η οποία
γεννάται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 197
Απασχόληση επιστηµονικών συνεργατών 
σε Εργαστήρια και Κλινικές των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

1. Έκτακτο ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, πα-
ραϊατρικό προσωπικό δύναται να απασχολείται για τις α-
νάγκες έργων/προγραµµάτων που εκπονούνται από Ερ-
γαστήρια, Κλινικές και Ειδικές Μονάδες Κλινικών των Α-
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νώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) µέσω των Ει-
δικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι.. Η επιλογή του προσωπικού πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε το άρθρο 64 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και η
δαπάνη µισθοδοσίας του βαρύνει τον προϋπολογισµό
έργων/προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από ιδιωτι-
κούς, διεθνείς και ίδιους πόρους των Ιδρυµάτων. 

2. Με επιµέλεια της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικη-
τικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. κοινοποιείται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
στο Διοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, όπου είναι
εγκατεστηµένο το Εργαστήριο, η Κλινική ή η Ειδική Μο-
νάδα Κλινικής του Α.Ε.Ι., περίληψη της σύµβασης του
προσωπικού της παρ. 1. 
Το έκτακτο επιστηµονικό ιατρικό, εργαστηριακό και

νοσηλευτικό προσωπικό, που ασκεί κλινικό ή εργαστη-
ριακό ή νοσηλευτικό έργο σε Κλινικές, Εργαστήρια ή ει-
δικές µονάδες εγκαταστηµένες σε νοσοκοµεία του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε Πανεπιστηµιακά Νο-
σοκοµεία ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, θεωρείται ότι
βρίσκεται σε οργανική σχέση µε αυτό και υπάγεται στη
δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρµόδιων
οργάνων του νοσοκοµείου. Η διεξαγωγή του κλινικού,
εργαστηριακού ή νοσηλευτικού έργου από το έκτακτο
προσωπικό πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία και τις υ-
ποδείξεις του Διευθυντή της Κλινικής ή του Εργαστηρί-
ου και του Επιστηµονικού Υπευθύνου του έργου/προ-
γράµµατος, όπου απασχολείται. Το προσωπικό της πα-
ρούσας που ασκεί κλινικό ή εργαστηριακό έργο οφείλει
να προσκοµίζει στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. ασφαλιστήριο
συµβόλαιο αστικής ιατρικής ευθύνης κατά τη διάρκεια
της απασχόλησής του.

Άρθρο 198
Οικονοµικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και ειδικευόµενους ειδικότητας 
αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου 32

του ν. 4816/2021 

Στο άρθρο 32 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), αντικαθίστα-
ται ο τίτλος, στην παρ. 1, περί των οικονοµικών κινήτρων
σε ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, προστίθεται
τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 32 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32
Οικονοµικό κίνητρο σε ιατρούς ειδικότητας αναισθη-

σιολογίας νοσοκοµείων αρµοδιότητας των Υπουργείων
Υγείας και Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, που
διορίζονται σε θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ, ανεξαρτήτως
βαθµού, καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα ύψους τετρακο-
σίων (400) ευρώ. Το εν λόγω επίδοµα καταβάλλεται και
στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότη-
τας αναισθησιολογίας, αντί της ήδη χορηγούµενης προ-
σαύξησης του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α΄ 73). Το ε-
πίδοµα καταβάλλεται από την έναρξη της ισχύος  του
παρόντος  και στους ιατρούς µέλη ΔΕΠ ειδικότητας α-
ναισθησιολογίας, καθώς και στους επικουρικούς ιατρούς
και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθη-
σιολογίας που υπηρετούν σε νοσοκοµεία αρµοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.

2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της
αναισθησιολογίας, κατά παρέκκλιση των κείµενων δια-
τάξεων, χορηγείται µηνιαίο επίδοµα ύψους διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται µε την ολο-
κλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της
αναισθησιολογίας.

3. Το επίδοµα των παρ. 1 και 2 χορηγείται έως τις
31.12.2022, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποια-
δήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν υπόκειται σε ασφαλι-
στικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ε-
φάπαξ παροχής και υγειονοµικής περίθαλψης και δεν
προσµετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέ-
πεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ.

4. Αναστέλλεται η εφαρµογή του άρθρου 3 του π.δ.
131/1987 (Α΄ 73) έως 31.12.2022.»

Άρθρο 199
Παράταση χρόνου αναστολής καθηκόντων των 

µελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) που 
υπηρετούν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 

του Υπουργείου Υγείας

Κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, για τους υ-
πηρετούντες σε θέσεις της περ. ε) της παρ. 4 του άρ-
θρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) σε νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας,
παρατείνεται για ένα (1) έτος ο ανώτατος επιτρεπτός
χρόνος αναστολής καθηκόντων τους ως µελών Δ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι., ο οποίος συµπληρώθηκε ή συµπληρώνεται ε-
νόσω υφίσταται σοβαρός κίνδυνος από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνε-
ται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο 200
Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων 
των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης 
της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων

1. Οι Εταιρίες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιου-
σίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.),
δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτικό προσωπικό δυνά-
µει σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, κατά παρέκ-
κλιση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄ 244),
για την κάλυψη των αναγκών των νηπιαγωγείων τους. 

2. Η επιλογή του προσωπικού της παρ. 1 πραγµατοποι-
είται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-
φέροντος, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο της εται-
ρίας και το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κατ’ ελάχιστον για ε-
πτά (7) ηµέρες. Η πρόσκληση περιλαµβάνει υποχρεωτικά
τα κριτήρια αξιολόγησης και δύναται να περιλαµβάνει
προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, κατόπιν αιτιο-
λογηµένης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της ε-
ταιρίας. 

3. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγµατοποιεί-
ται από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας και τα απο-
τελέσµατα αναρτώνται στον ιστότοπο της εταιρίας και
το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Κατά των αποτελεσµάτων
δύναται να ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Συµβουλίου
της εταιρίας ένσταση εντός τριών (3) ηµερών από την α-
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νάρτηση σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο.
4. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού της παρ. 1

καθορίζεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Β΄ Κεφαλαί-
ου του  ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και βαρύνει αποκλειστικά
τους ίδιους πόρους των εταιριών.

Άρθρο 201
Ρυθµίσεις για τα Ερευνητικά Κέντρα

της Ακαδηµίας Αθηνών

Οι κενές οργανικές θέσεις των ερευνητών στα Ερευ-
νητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών δύνανται να κατα-
νέµονται και να ανακατανέµονται στα Ερευνητικά Κέ-
ντρα της Ακαδηµίας Αθηνών, µε απόφαση της Συγκλή-
του της, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 202
Διαδικασία αποδοχής δωρεών και χορηγιών 

προς τα Α.Ε.Ι.

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017 (Α΄114)
προστίθενται περ. ι΄ και ια’, ως εξής: 

«ι. αποδέχεται κάθε είδους δωρεά που αφορά σε χρή-
µα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισµό ή την εκτέλεση έργων
προς όφελος του Α.Ε.Ι., κληρονοµιά ή κληροδοσία, κα-
θώς και χορηγίες, εφόσον τα παρεχόµενα ανταποδοτικά
οφέλη δεν αντίκεινται στον σκοπό του Α.Ε.Ι.. 
ια. εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων του άρθρου 3Α του

ν. 4182/2013 (Α΄ 185) και συγκροτεί τις επιτροπές που
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.».

Άρθρο 203
Ρυθµίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού 

και Κινεζικού Πολιτισµού

Στο άρθρο 51 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) προστίθεται
παρ. 4, ως ακολούθως: 

«4.  Με απόφαση της Συγκλήτου κάθε συµµετέχοντος
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία του παρόντος άρθρου, κατόπιν εισήγησης της Επι-
τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται
να χρησιµοποιούνται τα περιουσιακά ταµειακά διαθέσιµα
του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του οικεί-
ου Α.Ε.Ι. κατ’ αναλογική εφαρµογή της παρ. 8 του άρ-
θρου 59 του ν. 4485/2017 (Α΄114) για την καταβολή του
ποσού, το ύψος του οποίου αντιστοιχεί στη συµµετοχή
κάθε Α.Ε.Ι. στο αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας.».

Άρθρο 204
Παράταση στην προθεσµία έκδοσης των Οδηγών

Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης -Τροποποίηση του
άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α΄254)

Το άρθρο 130 του ν. 4763/2020 (Α΄254) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Η προθεσµία έκδοσης των Οδηγών Χρηµατοδότησης
και Διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4485/2017 (Α` 114)
παρατείνεται έως την 31ή.12.2021 για όλους τους Ειδι-
κούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνη-
τικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα ερευνητικά
κέντρα, τα ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς

του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α` 258) που έχουν
σχετική υποχρέωση.».

Άρθρο 205
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης: 
α) ρυθµίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµα-

τος όσον αφορά τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.), η διαδικασία εγγραφής των Μελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των
Α.Σ.Ε.Ι., τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε ειδικότερο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 181.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζο-
νται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τη διαδι-
κασία εγγραφής και ταυτοποίησης των συµµετεχόντων,
τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
των εκλογικών διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τη διατήρηση,
την εκκαθάριση και την απόσβεση των δεδοµένων που
συλλέγονται στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό µέ-
τρο σχετικά µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 206
Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 

στα Πειραµατικά και Θεµατικά Ινστιτούτα Επαγγελ-
µατικής Κατάρτισης και στις Πειραµατικές 

Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού - Τροποποίηση

του άρθρου 41 του ν. 4763/2020 

Στο άρθρο 41 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των οδη-
γών κατάρτισης, µετά από την παρ. 3, προστίθεται παρ. 4
και το άρθρο 41 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41
Οδηγοί κατάρτισης

1. Στις Ε.Σ.Κ., στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.,
στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ.,
οι ειδικότητες επαγγελµατικής κατάρτισης παρέχονται
σύµφωνα µε τους οδηγούς κατάρτισης, το περιεχόµενο
των οποίων προβλέπεται στην περ. γ΄ του άρθρου 2.
Οι οδηγοί κατάρτισης εκπονούνται και συντάσσονται

σύµφωνα µε τον Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης, ο οποίος
εκδίδεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

2. α) Η σύνταξη των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ.,
του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας και των
Ι.Ε.Κ. πραγµατοποιείται, µε την ευθύνη της Διεύθυνσης
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και Διά βίου µάθησης της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από ειδικούς επιστήµονες, εµπει-
ρογνώµονες, εκπαιδευτές και επαγγελµατικά στελέχη
µε τη συνδροµή των κοινωνικών εταίρων ή άλλων δηµό-
σιων ή ιδιωτικών φορέων. Η εφαρµογή των οδηγών κα-
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τάρτισης τίθεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Ε-
φαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης της
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..
β) Οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του

Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..
3. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ.,

των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., των Ι.Ε.Κ. και του
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας από το Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται µε βάση τη συµφωνία του ή µη
µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Πρότυπου Οδηγού
Κατάρτισης.

4. Για τους οδηγούς κατάρτισης, σύµφωνα µε τους ο-
ποίους παρέχονται οι ειδικότητες επαγγελµατικής κα-
τάρτισης στα Πειραµατικά και Θεµατικά Ι.Ε.Κ., καθώς και
στις Πειραµατικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., δεν
είναι υποχρεωτική η εφαρµογή του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 1.»

Άρθρο 207
Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης 

στα δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων - Τροποποίηση της παρ. 17 

του άρθρου 34 του ν. 4763/2020

Η περ. α΄ της παρ. 17 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020
(Α΄ 254), περί της λειτουργίας τµηµάτων δηµοσίων Ιν-
στιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρµοδιό-
τητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ε-
κτός της έδρας τους ή και σε όµορους δήµους της περι-
φερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν, τροποποιείται,
ώστε πλέον των τµηµάτων να δύνανται να λειτουργούν
παραρτήµατα αυτών, καθώς και πειραµατικά ή θεµατικά
τµήµατα ή παραρτήµατα, η περ. δ΄ της ίδιας παραγρά-
φου, περί του τύπου και του βασικού περιεχοµένου της
σύµβασης µαθητείας, τροποποιείται, ώστε να αφορά τις
δοµές επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης των
επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η
παρ. 17 του άρθρου 34 διαµορφώνεται ως εξής:

«17. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:
α) Μπορεί να λειτουργούν, στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. αρµο-

διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
τµήµατα ή παραρτήµατα αυτών, καθώς και πειραµατικά ή
θεµατικά τµήµατα ή παραρτήµατα, εκτός της έδρας τους
ή και σε όµορους δήµους της περιφερειακής ενότητας
στην οποία ανήκουν. Στην ίδια απόφαση ρυθµίζονται ο
τρόπος και η διαδικασία στελέχωσης των ανωτέρω τµη-
µάτων και παραρτηµάτων, ο αριθµός του προσωπικού
τους και ανατίθεται η διοικητική υποστήριξή τους σε Υ-
ποδιευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ..
β) Καταρτίζονται οι κανονισµοί λειτουργίας των δηµό-

σιων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..
γ) Εκδίδονται ειδικοί κανονισµοί λειτουργίας για τη

λειτουργία των Πειραµατικών και Θεµατικών Ι.Ε.Κ., κα-
θώς και των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, ή των πειραµατικών
τµηµάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ..
δ) Καθορίζονται ο τύπος και το βασικό περιεχόµενο

της σύµβασης µαθητείας των δοµών επαγγελµατικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Ε-
θνικού Πλαισίου Προσόντων.»

Άρθρο 208
Ρύθµιση θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και 
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχουν 
εκπαιδευτικό έργο στα δηµόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης - Τροποποίηση 

του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν.
4415/2016 (Α΄ 159), περί της υπηρεσιακής κατάστασης
των µετατασσόµενων, σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρ-
θρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που
παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα Δηµόσια Ινστιτούτα Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), τροποποιείται, ώ-
στε εισηγητής στο αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο για
θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης του εν λόγω προ-
σωπικού να είναι ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εφαρ-
µογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, και η παρ. 3 του άρθρου 50 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«3. Οι µετατασσόµενοι, σύµφωνα µε την παρ. 14 του
άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) εκπαιδευτικοί της
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρέ-
χουν εκπαιδευτικό έργο στα Δηµόσια Ινστιτούτα Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και συµπληρώνουν το
ωράριό τους έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρί-
ου µε διοικητικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ., που έχουν τοποθετη-
θεί.
Στους εκπαιδευτικούς εφαρµόζονται αναλογικά:
α) η παρ. 13 του άρθρου 14 και η παρ. 8 του άρθρου 13

του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για το διδακτικό και εργασιακό
ωράριο,
β) τα άρθρα 48 έως 56 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για τις

άδειες και
γ) η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235)

για τη συµπλήρωση του ωραρίου.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλήρως εξοµοι-

ωµένοι µε τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθµιας και
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ως προς την υπηρεσιακή
τους κατάσταση και εξέλιξη.
Αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο για όλα τα θέµατα υ-

πηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού
των Δ.Ι.Ε.Κ. ορίζεται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Τα θέµατα
που αφορούν στο ως άνω εκπαιδευτικό προσωπικό ειση-
γείται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εφαρµογής Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 209
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού 
του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας 
- Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4763/2020

Το τρίτο εδάφιο της υποπερ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ.
2 του άρθρου 36 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί των δι-
δασκόντων στα εργαστηριακά µαθήµατα που εφαρµόζο-
νται στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, τροπο-
ποιείται, ώστε να αναφέρεται η υπηρεσία που είναι αρ-
µόδια για την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτι-
κών, οι οποίοι µπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό
έτος - Τάξη Μαθητείας, στην ίδια υποπερίπτωση προστί-
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θεται τέταρτο εδάφιο, ώστε οι αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κοί, οι οποίοι µπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έ-
τος - Τάξη Μαθητείας, να µπορούν να συµπληρώνουν σε
αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους και η υπο-
περ. αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 36 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό µάθηµα είναι:
i) εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. ή ii) α-
ναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν ελλείπουν µόνιµοι εκπαι-
δευτικοί. Οι διδάσκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευ-
τικού έργου στο εργαστηριακό µάθηµα, πραγµατοποιούν
και την παρακολούθηση της µάθησης στον χώρο εργα-
σίας µέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκ-
παιδευτικού έργου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι ο-
ποίοι µπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη
Μαθητείας, σύµφωνα µε τις αναθέσεις που ισχύουν,
προσλαµβάνονται από τη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από
τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και ανα-
λαµβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία και την εποπτεία
των τµηµάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρό-
νος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Αναπληρω-
τές εκπαιδευτικοί µπορούν να συµπληρώνουν σε αυτό το
υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους, το οποίο λογίζεται
ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέ-
πεια.»

Άρθρο 210
Παράταση απόσπασης και θητείας των Διευθυντών

και Υποδιευθυντών δηµόσιων Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης αρµοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων - 
Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 34 

του ν. 4763/2020

Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020
(Α΄ 254), όπου περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις α-
ναφορικά µε τη Μεταδευτεροβάθµια Επαγγελµατική Κα-
τάρτιση και τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.), προστίθεται περ. θ΄ και η παρ. 12 του άρθρου 34
διαµορφώνεται ως εξής:

«12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων:
α) Αναστέλλεται η λειτουργία δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµο-

διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή
συγχωνεύεται σε συγκεκριµένο όµοιο Ι.Ε.Κ. και καθορί-
ζονται ο χρόνος έναρξης της αναστολής λειτουργίας ή
της συγχώνευσης των Ι.Ε.Κ., τα ειδικότερα θέµατα υπη-
ρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Κ., του ο-
ποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή το οποίο συγχωνεύε-
ται σε άλλο, τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση και
διάθεση της υλικοτεχνικής υποδοµής του και κάθε ειδι-
κότερο θέµα για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου
23.
β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέ-

σεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών
και Υποδιευθυντών των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. και εξειδικεύο-
νται τα απαιτούµενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κρι-
τήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται οι λε-
πτοµέρειες και τα ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας και
του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, η συγκρότηση
των επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και τα
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθορίζονται

οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόσπασής
τους και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
γ) Εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσλη-

ψης, τα απαιτούµενα προσόντα των Συντονιστών Συµ-
βούλων, οι οποίοι στελεχώνουν τα Γ.Ε.Α.Σ., η διαδικασία
και τα ειδικότερα θέµατα επιλογής τους, τα καθήκοντα
που ασκούν, η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους και
κάθε άλλο συναφές θέµα.
δ) Ρυθµίζονται θέµατα, σχετικά µε τον τρόπο και τη

διαδικασία άσκησης διοίκησης των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρ-
µοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, καθώς και θέµατα του διοικητικού και του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού τους, στα οποία περιλαµβάνονται:
δα) η οργανωτική δοµή τους, ανάλογα µε τον αριθµό

των καταρτιζοµένων,
δβ) οι αρµοδιότητες των στελεχών της διοίκησης και

του προσωπικού τους,
δγ) η µέριµνα για την υποστήριξη των καταρτιζοµένων

στη µάθηση στον χώρο εργασίας και στη µετέπειτα έ-
νταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και
δδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για τη λειτουργία των

Ι.Ε.Κ..
ε) Καθορίζονται και εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέµα-

τα σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα,
τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των δηµοσίων
Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για
την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 32.
ζ) Δύνανται να συγχωνεύονται και να καταργούνται

Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρµο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
η) Καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία εφαρµογής, οι

συντελεστές αξιολόγησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέ-
µα για την εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 32. 
θ) Δύναται να παρατείνονται η απόσπαση και η θητεία

Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρ-
µοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
και των Ε.Σ.Κ., καθώς και να ρυθµίζεται η συνέχιση της
άσκησης των καθηκόντων τους και µετά τη λήξη της θη-
τείας τους, µέχρι την πλήρωση των θέσεων, σύµφωνα µε
τα άρθρα 13 και 31.»

Άρθρο 211
Ρυθµίσεις θεµάτων φοίτησης στις Επαγγελµατικές

Σχολές Κατάρτισης και στις Επαγγελµατικές Σχολές
Μαθητείας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού

Δυναµικού -  Τροποποίηση της περ. β΄ της παρ. 7 
του άρθρου 11 του ν. 4763/2020

Η περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4763/2020
(Α΄ 254), περί υπαγωγής στην ασφάλιση του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
για το διάστηµα της µαθητείας, τροποποιείται, ώστε
στην ασφάλιση να υπάγονται, πλέον των µαθητευόµε-
νων των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), και οι καταρτιζόµενοι των Επαγγελµατικών
Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) που πραγµατοποιούν πρό-
γραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο, και η περ. β΄ της
παρ, 7 του άρθρου 11 διαµορφώνεται ως εξής: 

«7. α) Για τους καταρτιζόµενους των δηµοσίων Ε.Σ.Κ.
και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. η έκδοση των πι-
στοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαι-
τούνται για την πρακτική άσκηση, καθώς και το πρόγραµ-
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µα µάθησης σε εργασιακό χώρο, εφόσον οι καταρτιζόµε-
νοι δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, παρέχονται
δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης. Το Δηµόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατρο-
φαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των κα-
ταρτιζοµένων, που έπαθαν ατύχηµα κατά την άσκηση σε
εργαστηριακό χώρο, που χρησιµοποιείται από τις δηµό-
σιες Ε.Σ.Κ., τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή στους
χώρους εργασίας, κατά το µέρος που οι δαπάνες αυτές
δεν καλύπτονται από άµεση ή έµµεση ασφάλιση.
β) Ειδικότερα, οι καταρτιζόµενοι των Ε.Σ.Κ. που πραγ-

µατοποιούν πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο και
οι µαθητευόµενοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. υ-
πάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστηµα της
µαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και
στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήµα, ο δε χρόνος
ασφάλισής τους είναι συντάξιµος. Για τις ασφαλιστικές
εισφορές εφαρµόζεται αναλογικά η περ. γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 2335/1995  (Α΄ 185), κατά την οποία
οι εισφορές υπολογίζονται µε βάση το ήµισυ των πράγ-
µατι καταβαλλόµενων εισφορών.»

Άρθρο 212
Ρύθµιση θεµάτων καθορισµού τοµέων και 

ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Λυκείων -  
Τροποποίηση της περ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43

του ν. 4186/2013

Η περ. ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), όπου περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις, α-
ναφορικά µε τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) τροπο-
ποιείται, ώστε για την έκδοση της κοινής απόφασης του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µε την οποία καθορίζονται
οι τοµείς και οι ειδικότητες των Επαγγελµατικών Λυκεί-
ων (ΕΠΑ.Λ.), να απαιτείται, πλέον της γνώµης του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και εισήγηση του Κε-
ντρικού Συµβουλίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), και η παρ. 2 του άρθρου 43 δια-
µορφώνεται ως εξής : 

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως:
α) [ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ]
β) ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης του σχολικού

και διδακτικού έτους, η διάρκεια των διδακτικών περιό-
δων, οι αργίες και οι διακοπές,
γ) καθορίζονται η διαδικασία, οι λόγοι και τα όργανα,

που αποφασίζουν για τη διακοπή των µαθηµάτων και τον
τρόπο αναπλήρωσης της ή και τη συµπλήρωση της µε
παράταση του διδακτικού έτους,
δ) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την οργάνωση

της µαθητικής ζωής, καθώς και τη διεξαγωγή των σχολι-
κών εκδηλώσεων, περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων,
µετακινήσεων και εκδροµών στο εσωτερικό και το εξω-
τερικό,
ε) καθορίζονται κατηγορίες µαθητών «της Α΄ τάξης,»,

για τις οποίες είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθη-
ση του προγράµµατος «των ηµερησίων και εσπερινών ε-
παγγελµατικών λυκείων» και ο τρόπος διαπίστωσης της
υπαγωγής στις κατηγορίες αυτές,

στ) µετατρέπονται ΕΠΑ.Λ. από ηµερήσια σε εσπερινά
και αντίστροφα,
ζ) ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την εγγραφή,

τη µετεγγραφή, τη φοίτηση και τις απουσίες τους,
η) καθορίζονται ο µέγιστος αριθµός µαθητών ανά τάξη

ή τµήµα τάξης ή άλλη ενότητα, ύστερα από γνώµη του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
θ) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο του απο-

λυτηρίου και των λοιπών τίτλων σπουδών που χορηγού-
νται στους αποφοίτους,
ι) καθορίζονται τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθη-

µάτων όλων των τάξεων των Ηµερησίων και Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράµµατα των ηµερήσιων και
εσπερινών ΕΠΑ.Λ., η αντιστοιχία των διδασκοµένων µα-
θηµάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε
α΄ και β΄, και γ΄, ανάθεση όλων των τάξεων ηµερησίων
και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και ρυθµίζονται θέµατα λεπτοµε-
ρειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία των ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»,ύστε-
ρα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
ια) καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες των Ε-

ΠΑ.Λ. ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής και εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
ιβ) καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες που λει-

τουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.,
ιγ) ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε τις ενέργειες

παιδαγωγικού χαρακτήρα που αποφασίζονται και τα παι-
δαγωγικά µέτρα που επιβάλλονται στους µαθητές, τα
αρµόδια όργανα και τη διαδικασία για την επιβολή των
µέτρων, καθώς και τον χαρακτηρισµό της διαγωγής των
µαθητών µετά από εισήγηση του Ι.Ε.Π., 
ιδ) καθορίζονται τα τηρούµενα υπηρεσιακά βιβλία και

έντυπα στα ΕΠΑ.Λ., καθώς και θέµατα λεπτοµερειακού
χαρακτήρα που αφορούν τον τύπο και τη φύλαξή τους,
ιε) καθορίζονται ο τρόπος ορισµού και οι υποχρεώσεις

των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, η βαθµολόγηση των γραπτών δο-
κιµίων των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών ε-
ξετάσεων, η αναβαθµολόγηση γραπτών δοκιµίων των
προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, ο τρόπος φύ-
λαξης των γραπτών δοκιµίων, καθώς και κάθε άλλο σχε-
τικό θέµα.»

Άρθρο 213
Ρύθµιση θεµάτων εποπτείας και λειτουργίας των

Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων -  Τροποποίηση
της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4763/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), πε-
ρί των σκοπών που εξυπηρετούν τα Πρότυπα Επαγγελ-
µατικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.), τροποποιείται µε την προσθή-
κη παραποµπής στο άρθρο 34 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31)
για τη ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας και διαµορφώνεται
ως εξής:

«2. α) Κατά τα λοιπά, τα Π.ΕΠΑ.Λ. εξυπηρετούν, από
κοινού µε τα υπόλοιπα σχολεία, τους σκοπούς της Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης, όπως τα υπόλοιπα ΕΠΑ.Λ..
β) Για τα θέµατα λειτουργίας των Π.ΕΠΑ.Λ. που δεν

ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 34 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), όπως
και για τα υπόλοιπα ΕΠΑ.Λ..»
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Άρθρο 214
Αποσπάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών των 

δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
και των δηµόσιων Επαγγελµατικών Σχολών 
Κατάρτισης - Τροποποίηση του άρθρου 118 

του ν. 4692/2020

Στο άρθρο 118 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), περί των α-
ποσπάσεων των στελεχών εκπαίδευσης, προστίθεται τέ-
ταρτο εδάφιο, ώστε να επανέρχονται στις θέσεις τους,
ως Διευθυντές και Υποδιευθυντές, οι Διευθυντές και Υ-
ποδιευθυντές των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Επαγγελµατικών Σχολών
Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρµοδιότητας του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), οι ο-
ποίοι αποσπώνται για την κάλυψη κενών θέσεων προϊ-
σταµένων στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµα-
τος, στις οποίες µπορούν να προΐστανται και εκπαιδευτι-
κοί Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανε-
ξάρτητα από τον χρόνο έναρξης της απόσπασής τους,
και το άρθρο 118 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 118
Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης

Κενές θέσεις προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, επιπέδου
Διεύθυνσης ή Τµήµατος, στις οποίες µπορούν να
προΐστανται και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας ή Δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Οργανισµού του Υπουργείου (π.δ. 18/2018, Α΄ 31), µπο-
ρούν να καλύπτονται από στελέχη εκπαίδευσης, τα ο-
ποία αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή
των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του
ν. 2740/1999 (Α΄ 186). Τα εν λόγω στελέχη αναπληρώ-
νονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί αναπλή-
ρωσης των στελεχών εκπαίδευσης και επανέρχονται
στις θέσεις τους, ως στελέχη εκπαίδευσης, αν για οποι-
ονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της
θέσης ευθύνης για την κάλυψη της οποίας έχουν απο-
σπασθεί. Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Δηµόσιων
Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και
των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρµο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
οι οποίοι έχουν αποσπασθεί, από την έναρξη ισχύος του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254), για την κάλυψη κενών θέσεων
προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, επανέρχονται στις θέσεις
τους, ως Διευθυντές και Υποδιευθυντές των ανωτέρω
φορέων κατάρτισης, αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν
να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης για την κά-
λυψη της οποίας έχουν αποσπασθεί. Η ρύθµιση του
προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για Διευθυντές και Υ-
ποδιευθυντές των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Επαγγελµατικών Σχολών
Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρµοδιότητας του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), οι ο-
ποίοι αποσπώνται για την κάλυψη κενών θέσεων, ανε-
ξάρτητα από τον χρόνο έναρξης της απόσπασής τους.»

Άρθρο 215
Τίτλοι σπουδών Μουσουλµανικών 

Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και Τράπεζα Θεµάτων

Η υποπαρ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
2621/1998 (Α΄136), περί των τίτλων σπουδών που χορη-
γούνται από τα Μουσουλµανικά Ιεροσπουδαστήρια Θρά-
κης, αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ. Στα ιεροσπουδαστήρια διδάσκονται µαθήµατα των
γυµνασίων και γενικών λυκείων της δηµόσιας Δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης και µαθήµατα µουσουλµανικής
θρησκευτικής εξειδίκευσης. Η Τράπεζα Θεµάτων Δια-
βαθµισµένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) του άρθρου 9 του ν.
4692/2020 (Α΄ 111) δεν εφαρµόζεται για τον ορισµό των
θεµάτων των γραπτώς εξεταζοµένων µαθηµάτων µου-
σουλµανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης στις προαγωγι-
κές και απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών που φοι-
τούν στις τρεις τελευταίες τάξεις των ιεροσπουδαστη-
ρίων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Επο-
πτικού Συµβουλίου Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστη-
ρίων Θράκης και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, δύναται να επεκτείνεται η εφαρµογή της
Τ.Θ.Δ.Δ. και για τα θέµατα των εξετάσεων των µαθηµά-
των του προηγούµενου εδαφίου. Οι τίτλοι σπουδών που
εκδίδονται από τα ιεροσπουδαστήρια και χορηγούνται
στους αποφοίτους των τριών πρώτων τάξεων είναι ισότι-
µοι µε τους τίτλους σπουδών των εκκλησιαστικών γυ-
µνασίων και οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται και χορη-
γούνται στους αποφοίτους των υπόλοιπων τριών τάξεων
είναι ισότιµοι µε τους τίτλους σπουδών των Γενικών Εκ-
κλησιαστικών Λυκείων.»

Άρθρο 216
Θέµατα Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως -
Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016

Στο άρθρο 64 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), περί του Ιδρύ-
µατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών, προστίθενται παρ. 6 και 7 και το άρθρο
64 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 64

1. Η διά βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιµαντική ε-
πιµόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλή-
λων και των λοιπών στελεχών των φορέων του άρθρου 1
παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) παρέχεται από το Ιδρυµα
Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών, το οποίο συνεστήθη µε την αριθµ.
1631/896/5.5.2009 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Β΄ 1011/28.5.2009), α-
ποτελεί αυτοτελές εκκλησιαστικό Νοµικό Πρόσωπο Ιδιω-
τικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
σύµφωνα µε την αριθµ. 22/128/14.1.2015 απόφαση της
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
(Β΄ 269/25.2.2015). Για την εκπλήρωση του ως άνω σκο-
πού το Ι.Π.Ε. συνάπτει σύµφωνα συνεργασίας µε άλλα
νοµικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του  ν. 590/1977 (Α
146) στις οποίες εξειδικεύονται τα προγράµµατα, οι δι-
δάσκοντες και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
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2. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι φορέας παροχής υ-
πηρεσιών διά βίου µάθησης και παρέχει υπηρεσίες µη τυ-
πικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρο Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του παρόντος. Με απόφαση της
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ.
του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εκδίδεται ο Κανονισµός
Λειτουργίας του, ως φορέα µη τυπικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, µε τον οποίο ρυθµίζονται τα θέµατα παρο-
χής υπηρεσιών µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και το σύστηµα πιστοποίησης.

3. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελεί πιστοποιηµένη
εκπαιδευτική δοµή παροχής πιστοποιηµένων επιµορφω-
τικών προγραµµάτων κατά τα προβλεπόµενα στις περ. δ)
και ε) της παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59).
Η κατά τα ως άνω παρεχόµενη επιµόρφωση από το Ίδρυ-
µα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών µοριοδοτείται, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην υποπερ. αζ) της παρ. 3 του άρθρου 85
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε µε το άρ-
θρο 45 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

4. Το Ιδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την εκπλήρωση των
σκοπών του µπορεί να συνάπτει συµφωνίες µε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
µε εκκλησιαστικούς οργανισµούς και φορείς του άρθρου
1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), µε Ιερές Μητροπόλεις
ή εκκλησιαστικούς οργανισµούς ή φορείς άλλων εκκλη-
σιαστικών κλιµάτων που εδρεύουν εντός χώρας ή και
στο εξωτερικό, καθώς και µε οργανισµούς ή φορείς άλ-
λων θρησκευτικών δογµάτων.

5. Οι δράσεις του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώ-
σεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών µπορούν
να χρηµατοδοτούνται από πόρους της Εκκλησίας ή των
συνεργαζόµενων φορέων ή κοινωφελών ιδρυµάτων ή
δωρεές, καθώς και από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά
προγράµµατα και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

6. Το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύµατος Ποιµαντικής
Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
δεν είναι µόνιµο και τα µέλη του εντάσσονται στο Μη-
τρώο Εκπαιδευτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορ-
φώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Μπο-
ρεί να ανήκουν σε αυτό δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλλη-
λοι, υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(ν.π.δ.δ.) και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), διδακτικό, επιστηµονικό ή ερευνητικό προσωπι-
κό Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ιδιώτες µε εξειδικευµέ-
νη επιστηµονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και
πείρα συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τα αντικείµενα
σπουδών, καθώς και ηµεδαποί ή αλλοδαποί εµπειρογνώ-
µονες. Όλα τα θέµατα ένταξης, αξιολόγησης και ανάθε-
σης καθηκόντων του διδακτικού προσωπικού του Μη-
τρώου Εκπαιδευτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορ-
φώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθο-
ρίζονται µε τον «Κανονισµό Διαχείρισης Μητρώου Εκ-
παιδευτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως
(Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», ο οποίος εκ-
δίδεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.)
του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η ανάθεση διδακτικού έρ-
γου στα µέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που είναι δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι ή λειτουργοί είναι πρόσθετη απασχόληση και για
την απασχόλησή τους σ’ αυτό απαιτείται επιβεβαίωση
διαθεσιµότητας από την υπηρεσία ή το φορέα στον ο-
ποίο υπηρετούν.

7. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) δύναται, µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.), να καταβάλλει αµοιβές
για την πρόσθετη απασχόληση σε εργαζόµενους και α-
πασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έρ-
γου ή εντολής, ανάθεσης διδακτικού έργου, απόσπασης,
διάθεσης) σ’ αυτό, εφόσον τηρούνται τα όρια αµοιβών
της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Η
ωριαία αποζηµίωση του διδακτικού έργου των µελών του
Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. της Ιεράς Αρχιεπισκο-
πής Αθηνών καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε.
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.»

Άρθρο 217
Ρυθµίσεις µειονοτικών σχολείων Θράκης για την
Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας - 

Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4692/2020

Στο άρθρο 9 του ν. 4692/2020 (Α΄111) προστίθεται
παρ. 3 και το άρθρο 9 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 9
Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας

1. Για τα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα στις προα-
γωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου Λυ-
κείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε
τύπου Λυκείου, τα θέµατα των εξετάσεων ορίζονται κα-
τά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) µε τυχαία επιλογή
από Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας
(Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο
µάθηµα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξετα-
στέα ύλη των µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα
τέλη Σεπτεµβρίου κάθε έτους.

2. Η Τ.Θ.Δ.Δ. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτού-
το Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθµίζεται η οργάνωση
και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολό-
γησης, επιλογής και εισαγωγής θεµάτων σε αυτήν, ο
τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επι-
λογής θεµάτων την ηµέρα διεξαγωγής των προαγωγι-
κών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ει-
δικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.

3. Στα µειονοτικά σχολεία Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης Θράκης, η Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυ-
σκολίας του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) δεν ε-
φαρµόζεται για τον ορισµό των θεµάτων των γραπτώς ε-
ξεταζόµενων µαθηµάτων του µειονοτικού προγράµµα-
τος στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των
µαθητών που φοιτούν στις τρεις τελευταίες τάξεις του
Λυκείου αυτών.»
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Άρθρο 218
Διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης -

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 26 
του ν. 3432/2006

Τα εδάφια τέταρτο και πέµπτο της παρ. 3 του άρθρου
26 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), περί του Διευθυντή και του
καθορισµού αποζηµίωσης για τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, τον Γραµµατέα αυτού και τον Διευθυντή
της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, αντικαθίστα-
νται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Η διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευ-
σης ασκείται από: 
α) Το Διοικητικό Συµβούλιο και 
β) τον Διευθυντή. 
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέ-

λη και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, µετά από πρόταση της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου µεταξύ των µελών του. Ο Διευ-
θυντής είναι Κληρικός που κατέχει οργανική θέση Εφη-
µερίου και επιλέγεται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο για
θητεία ενός (1) έτους. Η συµµετοχή στο Διοικητικό Συµ-
βούλιο, καθώς και η θέση του Διευθυντή είναι άµισθη.»

Άρθρο 219
Σύσταση θέσεων υπαλλήλων στην Ιερά Μητρόπολη

Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού

Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλή-
λων στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ω-
ρωπού ως εξής: α) µια (1) θέση ΠΕ Διοικητικού, β) µια (1)
θέση ΔΕ Διοικητικού - Οικονοµικού και γ) µια (1) θέση ΔΕ
Οδηγών. Οι υπάλληλοι του πρώτου εδαφίου µισθοδοτού-
νται από το Δηµόσιο.

Άρθρο 220
Σύστηµα επιβράβευσης απόδοσης Συµβούλων 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Στον ν. 3966/2011 (Α΄118) προστίθεται άρθρο 11Α πε-
ρί συστήµατος απόδοσης των Συµβούλων του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως εξής:

«Άρθρο 11Α 
Σύστηµα επιβράβευσης απόδοσης Συµβούλων 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1. Καθιερώνεται σύστηµα επιβράβευσης της απόδοσης
για τους Συµβούλους του Ι.Ε.Π.. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ορίζονται
το όργανο, η µέθοδος και το σύστηµα αξιολόγησης της
απόδοσης, καθώς και το ύψος της τυχόν επιπλέον αντα-
µοιβής των Συµβούλων σε περίπτωση επίτευξης στόχων,
αναλόγως µε τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθµό ευ-
θύνης εκάστου Συµβούλου στην επίτευξη κάθε στόχου,
η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της α-
νταµοιβής αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

2. Για τη χορήγηση της επιπλέον ανταµοιβής της παρ.
1 βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισµός του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 221
Ρυθµίσεις θεµάτων για το Διοικητικό Συµβούλιο της

Σιβιτανιδείου Δηµοσίας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελµάτων - Τροποποίηση της παρ. 5 

του άρθρου 30 του ν. 4186/2013

Στην παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193),
περί της σύνθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου της Σιβι-
τανιδείου  Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων
και περί της θητείας των µελών του, προστίθεται δεύτε-
ρο εδάφιο, τροποποιείται το προτελευταίο εδάφιο και η
παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου Δηµο-
σίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων αποτελείται από
τα εξής µέλη:
α) τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ως

Πρόεδρο,
β) τον πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,

ως Αντιπρόεδρο,
γ) έναν (1) αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του

Κράτους, ως µέλος και
δ) τέσσερα (4) µέλη, που είναι µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστη-

µίων ή στελέχη της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης ή στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, συµπεριλαµβα-
νοµένων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και
των Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων ή µέλη επιστηµονικών
συλλόγων ή επιµελητηρίων. Ως µέλη µπορούν να ορι-
στούν και αιρετοί των Ο.Τ.Α..
Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τα µέλη των
περ. α΄, β΄ και γ΄ µετέχουν στο Διοικητικό Συµβούλιο ό-
σο χρόνο διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητά τους. Τα µέ-
λη της περ. δ΄ ορίζονται µε τριετή θητεία εκτός από την
περίπτωση των αιρετών των Ο.Τ.Α. που µετέχουν για ό-
σο χρονικό διάστηµα διατηρούν την ιδιότητά τους αυτήν.
Το Διοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία, όταν
παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη, µεταξύ των
οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.»

Άρθρο 222
Ρυθµίσεις για το Παλληµνιακό Ταµείο - Τροποποίηση

της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4589/2019

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13),
περί των αποδοχών του Προέδρου και των αποζηµιώσε-
ων των µελών της Παλληµνιακής Επιτροπής του νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) µε την επωνυµία
«Παλληµνιακό Ταµείο», προστίθεται δεύτερο εδάφιο και
η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«7. Ο Πρόεδρος της Παλληµνιακής Επιτροπής είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει
αποδοχές και τα λοιπά µέλη της Επιτροπής λαµβάνουν
αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις
της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 30. Οι αποδοχές
του Προέδρου και η αποζηµίωση των λοιπών µελών της
Παλληµνιακής Επιτροπής επιβαρύνουν τον προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

2. Η παρ. 1 ανατρέχει στην ηµεροµηνία ανάληψης κα-
θηκόντων του Προέδρου και των λοιπών µελών της Παλ-
ληµνιακής Επιτροπής, που ορίστηκαν, αντιστοίχως, µε
την υπό στοιχεία 87300/Γ4/13.07.2020 απόφαση της Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) και
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την υπό στοιχεία 92832/Γ4/23.07.2020 όµοια απόφαση
(Υ.Ο.Δ.Δ. 538).   

Άρθρο 223
Δαπάνες διεθνών υποχρεώσεων Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Εγγράφεται πίστωση στον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων προς κάλυψη δα-
πανών διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας. Οι δαπάνες
αυτές είναι:
α) συνδροµές, εισφορές, επιχορηγήσεις και άλλες υ-

ποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη συµµετοχή
της Χώρας σε διεθνείς οργανισµούς, ενώσεις, επιτρο-
πές, ινστιτούτα, µορφές συνεργασίας  ή συµφωνίες α-
πλοποιηµένης µορφής για σκοπό που άπτεται της αρµο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
β) κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων και λει-

τουργίας των ειδικών αποστολών στο εξωτερικό που τε-
λούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, 
γ) δαπάνες εκδηλώσεων προς προβολή της Ελλάδας

στην αλλοδαπή από όργανα ή εποπτευόµενους φορείς
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό
την ενίσχυση της θέσης της Χώρας και των συµφερό-
ντων της διεθνώς.

2. Οι δαπάνες της παρ. 1 εγκρίνονται µε απόφαση του
καθ’ ύλην αρµοδίου διατάκτη.

3. Για τις δαπάνες των περ. β) και γ) της παρ. 1 δύνα-
νται να εκδίδονται χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής.

Άρθρο 224
Μεταφορά σχολικής µονάδας ιδιωτικού 

ή ξένου σχολείου

Επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου ορ-
γάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
µεταφορά σχολικής µονάδας ιδιωτικού σχολείου ή ξέ-
νου σχολείου της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) σε διδακτήριο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή
αρµοδιότητας της ίδιας ή όµορης Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης, µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του σχολείου. Η µε-
ταφορά της σχολικής µονάδας δύναται να πραγµατοποι-
είται σταδιακά, ανά τάξη, και ολοκληρώνεται το αργότε-
ρο εντός των επόµενων τριών (3) σχολικών ετών που έ-
πονται της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της απόφασης
του πρώτου εδαφίου. Η σταδιακή µεταφορά σχολικής
µονάδας επιτρέπεται µόνο όταν το νέο διδακτήριο βρί-
σκεται στην περιοχή αρµοδιότητας της ίδιας Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης. Ειδικά για τα ιδιωτικά ή ξένα σχολεία τα ο-
ποία λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Ατ-
τικής η σταδιακή µεταφορά σχολικής µονάδας επιτρέπε-
ται όταν το νέο διδακτήριο βρίσκεται στην περιοχή αρµο-
διότητας της ίδιας ή όµορης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η
οποία βρίσκεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττι-
κής. Μέχρι την ολοκλήρωση της µεταφοράς όλων των
τάξεων της σχολικής µονάδας στο νέο διδακτήριο, η Δι-
εύθυνση Εκπαίδευσης της περιφέρειας στην οποία υπά-
γεται το ιδιωτικό ή ξένο σχολείο εξακολουθεί να ασκεί
την εποπτεία στο σύνολο της υπό µεταφορά σχολικής
µονάδας, ακόµα και αν το νέο διδακτήριο βρίσκεται ε-
ντός των ορίων αρµοδιότητας διαφορετικής Διεύθυνσης

Εκπαίδευσης. Το παρόν δεν θίγει την εφαρµογή της παρ.
Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α´ 222).

Άρθρο 225
Ρύθµιση απαλλαγών σχετικά µε την καταβολή 

κοµίστρου στα µέσα µαζικής µεταφοράς δικαιούχων
αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

– Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 86 
του ν. 4530/2018

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 86 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59), περί των απαλλαγών σχετικά µε
την καταβολή κοµίστρου στα µέσα µαζικής µεταφοράς,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου
86 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Εισάγονται πλήρεις ή µερικές απαλλαγές από την
καταβολή κοµίστρου στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι α-
παλλαγές καθορίζονται από τον συνδυασµό κοινωνικών
και οικονοµικών κριτηρίων και παραµέτρων µε τον αριθ-
µό των δικαιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα συγκε-
κριµένα κριτήρια παροχής των απαλλαγών, οι κατηγο-
ρίες των δικαιούχων των απαλλαγών, το είδος απαλλα-
γής για κάθε κατηγορία δικαιούχων, σε συνδυασµό και
µε τον αριθµό των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης
των απαλλαγών, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για
την εφαρµογή της παρούσας. Η απόφαση της παρούσας
εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους και τίθεται σε ι-
σχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου ηµερολογια-
κού έτους. Οι κατηγορίες των δικαιούχων αρµοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των ανωτέρω
απαλλαγών καθορίζονται µε κοινή  απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και  Υπο-
δοµών και Μεταφορών, εξαιρουµένης της υποχρέωσης
έκδοσής της κατ’ έτος. Στην εν λόγω απόφαση ορίζονται
η διαδικασία χορήγησης των ανωτέρω απαλλαγών και
κάθε ειδικότερο ζήτηµα.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο παρόν και
µόνο για τα έτη 2020 και 2021 οι κοινές υπουργικές απο-
φάσεις των παρ. 1 και 2 εκδίδονται έως τις 31 Οκτωβρίου
2021, οι δε πιστώσεις των κατά περίπτωση, µε βάση την
ιδιότητα των δικαιούχων, αρµόδιων Υπουργείων που έ-
χουν ήδη εγγραφεί περιορίζονται ισόποσα, µετά και την
έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2.»

Άρθρο 226
Παράταση ισχύος ρυθµίσεων αρµοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για 

τα ζητήµατα έκτακτης προµήθειας µέσων ατοµικής
υγιεινής ή συλλογικής προστασίας, την αντιµετώπιση

της διασποράς και των συνεπειών 
του κορωνοϊού COVID-19

Η ισχύς των άρθρων 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εξηκοστού πέµπτου
της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄ 83), τεσσαρακοστού πρώτου της από
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13.4.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 84), η
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), καθώς και της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έ-
κτου και της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού έβδοµου της
από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄
90), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4690/2020,
ως προς την έκτακτη προµήθεια µέσων ατοµικής υγιει-
νής ή συλλογικής προστασίας, τις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων, τη διαδικασία αποδοχής δωρεών
από τρίτους και ως προς ειδικά διοικητικά θέµατα για την
επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δοµών και τη διευ-
κόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνε-
ται, από τη λήξη της, έως την 31η.10.2021.

Άρθρο 227
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον

κορωνοϊό COVID-19 για συµµετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία - Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου 

του άρθρου 96 του ν. 4790/2021 

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 96 του ν. 4790/2021
(Α΄ 48), περί της υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο νό-
σησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για συµµετοχή στην
εκπαιδευτική διαδικασία, τροποποιείται, ώστε να παρα-
ταθεί έως την 31η.10.2021 η δυνατότητα να ορίζεται ως
προϋπόθεση συµµετοχής των µαθητών, φοιτητών, σπου-
δαστών και καταρτιζοµένων στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούµενη
διαπίστωση, µετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από
τον κορωνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρε-
θεί θετικοί σε δοκιµασία διαγνωστικού ελέγχου, και το
άρθρο 96 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 96
Υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον

κορωνοϊό COVID-19

Εφόσον, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δηµόσιας
υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και σε
κάθε περίπτωση έως την 31η.10.2021, η έλλειψη του ο-
ποίου διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
δύναται να ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, µετά από γνώµη
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δηµόσιας Υγείας
κατά του κορωνοϊού COVID-19, ως προϋπόθεση συµµε-
τοχής των µαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτι-
ζοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διε-
νεργείται δια ζώσης, η προηγούµενη διαπίστωση, µετά
από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε
δοκιµασία διαγνωστικού ελέγχου. Με όµοια απόφαση,
δύναται να ορίζεται για το ίδιο χρονικό διάστηµα, η
προηγούµενη υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης
από τον κορωνοϊό COVID-19 ως προϋπόθεση συµµετο-
χής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. Με τις κοινές αποφάσεις των
προηγούµενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι
φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβο-
λής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνω-
στικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δο-
κιµασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο
και των αποτελεσµάτων του, καθώς και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 228
Παράταση της προθεσµίας έκδοσης του Κανονισµού

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 

Εκδόσεων «Διόφαντος» - Τροποποίηση της παρ. 2
του άρθρου 46 του ν. 4589/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), περί
της προθεσµίας έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος έ-
γκρισης του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), τρο-
ποποιείται, ώστε η σχετική προθεσµία να παραταθεί έως
τις 31.7.2022, και η παρ. 2 του άρθρου 46 διαµορφώνεται
ως εξής:

«2. Το προεδρικό διάταγµα της παρ. 1 εκδίδεται το αρ-
γότερο έως την 31η.7.2022. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και
Εσωτερικών, η προθεσµία της παρούσας µπορεί να πα-
ραταθεί µία (1) µόνο φορά.»

Άρθρο 229
Πρώιµη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέµβαση

σε µαθητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

1. Σε όλες τις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης στους µαθητές/τριες µε εκπαιδευτικές, ψυ-
χοκοινωνικές ή άλλου είδους ανάγκες, καθώς και στις
οικογένειές τους παρέχονται προγράµµατα πρώιµης εκ-
παιδευτικής και υποστηρικτικής παρέµβασης. Τα προ-
γράµµατα του πρώτου εδαφίου σχεδιάζονται και υλοποι-
ούνται µε τη διεπιστηµονική συνεργασία εκπαιδευτικών,
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) -  Ει-
δικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και τη συµµετο-
χή των γονέων/κηδεµόνων των µαθητών/τριων, από τα
οικεία Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβου-
λευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και τις
αρµόδιες Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
(Ε.Δ.Υ.), όπου αυτές λειτουργούν.

2. Για τους µαθητές/τριες, που πρόκειται να φοιτήσουν
στο νηπιαγωγείο και από σχετική ιατρική γνωµάτευση
προκύπτει η ανάγκη λήψης µέτρων πρώιµης εκπαιδευτι-
κής και υποστηρικτικής παρέµβασης, οι γονείς/ κηδεµό-
νες τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο αρµόδιο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των µαθη-
τών/τριών, από τον Σεπτέµβριο προ του έτους της πρώ-
της εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο, προκειµένου να
ληφθούν εγκαίρως εξατοµικευµένα µέτρα υποστήριξης
αυτών και των οικογενειών τους µε την έναρξη της φοί-
τησής των µαθητών/τριών στην οικεία σχολική µονάδα. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού,
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση προγραµµάτων
πρώιµης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέµβασης,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος. Με όµοια απόφαση, ρυθµίζονται τα θέµα-
τα που αφορούν στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση
προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και των
µελών Ε.Ε.Π. -  Ε.Β.Π. αναφορικά µε την πρώιµη εκπαι-
δευτική και υποστηρικτική παρέµβαση. 
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Άρθρο 230
Αρµοδιότητες του Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου

Μάθησης - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
προστίθενται περ. ιβ΄ και ιγ΄, ως εξής:

«ιβ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, ανα-
λαµβάνει ως αναθέτουσα αρχή τη διενέργεια διαγωνι-
σµών και ως φορέας κατασκευής του έργου, κατά την
έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄ 147, διορθ. σφαλµ. Α΄ 200
και Α΄ 206), την εκτέλεση συµβάσεων για την εκπόνηση
µελετών και την κατασκευή νέων κτιρίων φοιτητικών ε-
στιών ή την ανακαίνιση ή ανακατασκευή υφιστάµενων
κτιρίων φοιτητικών εστιών, που ανήκουν σε Α.Ε.Ι., µε
χρηµατοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους
πόρους και βαρύνει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσε-
ων.
ιγ) Με όµοια απόφαση, αναλαµβάνει την αρµοδιότητα

της οικονοµικής διαχείρισης φοιτητικών εστιών, που α-
νήκουν σε Α.Ε.Ι., κατά την έννοια του άρθρου 12 και πλέ-
ον αυτών που αναφέρονται σε αυτό, µε χρηµατοδότηση
από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους και η δα-
πάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως αυτή προβλέπεται
στον ετήσιο προγραµµατισµό, κατά περίπτωση, για κάθε
εκπαιδευτικό ίδρυµα.»

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 231
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ 

1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έρ-
γου, που καταργούνται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), ό-
πως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως
την επιλογή και τοποθέτηση των Συµβούλων Εκπαίδευ-
σης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης και των Εποπτών Ποιότητας στις Εκπαίδευσης.
Για την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα στις
Κυβερνήσεως. Οι µε κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέ-
σεις προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των προσωρι-
νών ή προσωποπαγών θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των
θέσεων που καταργούνται µε την παρ. 1 του άρθρου 233,
µεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη
υπηρεσίας από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκ-
παίδευσης και τους Συµβούλους Εκπαίδευσης γίνεται ε-
ντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση της
διαπιστωτικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου.

2. Από την επιλογή και τοποθέτηση των Συµβούλων
Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαί-

δευσης, λήγουν οι θητείες των Συντονιστών Εκπαιδευτι-
κού Έργου. Για τη λήξη της θητείας τους εκδίδεται διαπι-
στωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Συ-
ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητεί-
ας τους, αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι το Ανώτε-
ρο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου υ-
πηρετούν. Ειδικά και µόνο για τις περιπτώσεις, όπου
προβλέπεται η συµµετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, οι τελευ-
ταίοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως
µέλη αυτών και µετά τη λήξη της θητείας τους, σύµφωνα
µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας, έως την ανασυγκρό-
τηση των εν λόγω συλλογικών οργάνων, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 233.

3. Υφιστάµενες µισθώσεις για τη στέγαση και τη λει-
τουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ., κατά τον χρόνο παύσης της λει-
τουργίας τους, σύµφωνα µε την παρ. 1 µπορεί να λύο-
νται αζηµίως για το Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 19
του ν. 3130/2003 (Α΄ 76).

4. Εν εξελίξει κατά την έκδοση της διαπιστωτικής από-
φασης της παρ. 1 επιµορφωτικά σεµινάρια και συναφείς
δράσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υλοποιούνται και ολοκληρώνο-
νται µε ευθύνη των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης. Συγχρηµατοδοτούµενες από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που υλοποιούνται από τα
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους Περιφε-
ρειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι οποίοι
θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώ-
σεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις πράξεις
αυτές, καθώς και δικαιούχοι των τραπεζικών λογαρια-
σµών των καταργούµενων οργανικών µονάδων για τη
χρηµατοδότηση των πράξεων αυτών. Οι Περιφερειακοί
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπεισέρχονται ως
εργοδότες στις συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί α-
πό τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την υλοποίηση των ανωτέρω πράξε-
ων και οι συµβάσεις αυτές συνεχίζονται ως τη λήξη
τους. 

5. Τα αρχεία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. µεταφέρονται στις Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευ-
σης ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
µεταφοράς των κάθε µορφής αρχείων που τηρούνται
στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και µε-
ταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δηµόσια
περιουσία.

6. Έως τη λήξη της θητείας τους, σύµφωνα µε την παρ.
2, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συ-
ντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαµβάνουν το επίδοµα
θέσης ευθύνης, που προβλέπεται στις υποπερ. γγ΄ και
δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύουν έως την έναρξη ι-
σχύος του άρθρου 28 του παρόντος. Οι Οργανωτικοί Συ-
ντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτι-
κού Έργου εξακολουθούν να λαµβάνουν το επίδοµα θέ-
σης ευθύνης σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και
µετά τη λήξη της θητείας τους στις περιπτώσεις του τε-
λευταίου εδαφίου της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν επιλε-
γεί και τοποθετηθεί ως Σύµβουλοι Εκπαίδευσης. Έως την
επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταµένων των
Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαµβάνουν το επίδο-
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µα θέσης ευθύνης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 4354/2015, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102). 

7. Οι Δευτεροβάθµιες Επιτροπές Διεπιστηµονικής Α-
ξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 5
του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως ίσχυε έως την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν
σύµφωνα µε το άρθρο αυτό έως τη συγκρότηση των
Ε.Δ.Ε.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, ό-
πως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 54 του
παρόντος. Οι Επιτροπές Διεπιστηµονικής Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέ-
πονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008, όπως ίσχυε έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λει-
τουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τη συγκρότηση
των Ε.Δ.Υ., σύµφωνα µε το άρθρο 17 του παρόντος.

8. Οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτι-
κών, µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. διατη-
ρούνται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., µε εξαίρεση τις θέσεις της περ.
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), ό-
πως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποί-
ες καταργούνται. Οι εκπαιδευτικοί και τα µέλη του
Ε.Ε.Π., που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, µπορούν να συµµετέχουν
στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταµένων των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 31. Οι εκπαιδευτι-
κοί των θέσεων που καταργούνται σύµφωνα µε το πρώ-
το εδάφιο, τοποθετούνται, εντός τριάντα ηµερών (30) η-
µερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ από-
λυτη προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις σχολι-
κών µονάδων της επιλογής τους στην περιοχή µετάθε-
σης της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ., στο οποίο υπηρετούν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση µη ύ-
παρξης κενής οργανικής θέσης της επιλογής τους στην
περιοχή που επιθυµούν να τοποθετηθούν, παραµένουν
ως υπεράριθµοι στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης µέ-
χρι την οριστική τους τοποθέτηση. 

9. Για τη µεταφορά ή την κατάργηση θέσεων, καθώς
και τη µεταφορά του προσωπικού που προβλέπονται στις
παρ. 1 και 8 εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

10. Τα κτίρια που έχουν παραχωρηθεί για τη στέγαση
Κ.Ε.Α., µε συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου δια του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων και δήµων, χρησιµοποιούνται για τη
στέγαση των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

11. Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 σε συνδυα-
σµό µε την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 γίνε-
ται λόγος για το ΚΕ.Σ.Υ. νοείται το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

12. Τα αρχεία των υπευθύνων σχολικού επαγγελµατι-
κού προσανατολισµού, τα οποία µεταφέρθηκαν στα
Κ.Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε την παρ. 15 του άρθρου 20 του
ν. 4547/2018, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, καθώς και τα σχετικά µε τον σχολικό επαγγελ-
µατικό προσανατολισµό αρχεία των Κ.Ε.Σ.Υ. µεταφέρο-
νται στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται οι Υπεύθυνοι Σχολι-
κού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του άρθρου 27
του παρόντος.

13. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται

λήξη θητείας, αυτή επέρχεται αζηµίως για το Δηµόσιο.
14. Οι υπεύθυνοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ι-

σχύος του παρόντος στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ε-
ξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επι-
λογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων υ-
πευθύνων, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Β΄.
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Κ.Π.Ε. κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των
µελών των Παιδαγωγικών Οµάδων (Π.Ο.) των Κ.Ε.ΠΕ.Α.,
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Β΄.

Άρθρο 232
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄ 

1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί,
σύµφωνα µε τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α΄
102), όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος,
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την
επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων
στελεχών, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄
του παρόντος και τουλάχιστον έως τη λήξη της θητείας
για την οποία έχουν επιλεγεί. Οι Προϊστάµενοι των Κέ-
ντρων Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.) ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταµένων των
Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτι-
κής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έως την επιλογή και
τοποθέτηση των Προϊσταµένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι υ-
πεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.) ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταµένων των
Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφο-
ρία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) έως την επιλογή και τοποθέτηση των
Προϊσταµένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

2. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία υπηρετούν κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε το άρθρο
52 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), εξακολουθούν να ασκούν
τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και α-
νάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύµφωνα µε το
Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄. 

3. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία έχουν επιλεγεί
σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147), εξα-
κολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλο-
γή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στε-
λεχών, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄. 

4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος: α) προη-
γείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Συµβού-
λων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, β) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των δι-
ευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών
µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευ-
θύνων τοµέων των Ε.Κ., των Προϊσταµένων των Τµηµά-
των Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των Προϊ-
σταµένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και γ) ακολου-
θεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευ-
θυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταµένου του Γραφεί-
ου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

5. Κατά την πρώτη επιλογή όλων των στελεχών της
εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 30, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο, ο ανώτατος αριθµός αξιολογικών µονά-
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δων που µπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο
σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου
32 ανέρχεται στις εβδοµήντα πέντε (75) µονάδες. Το
κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύµφωνα µε
την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 δεν µοριοδοτείται.
Τα κριτήρια των περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου
32 αποτιµώνται σε αξιολογικές µονάδες, σύµφωνα µε τα
άρθρα 33 έως 35. Κατά την πρώτη επιλογή όλων των
στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 30, το
κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 32, δεν λαµβάνεται υπόψη.

6. Η προϋπόθεση της υποπερ. στα΄ της περ. στ΄ της
παρ. 6 του άρθρου 31 σχετικά µε τη θετικά αξιολογηµένη
θητεία, απόσπαση ή διάθεση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ισχύει για
την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή σε θέση
διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. από το σχολικό έτος 2022-2023
και εφεξής. Αν προκηρυχθούν οι θέσεις πριν από την έ-
ναρξη του ανωτέρω σχολικού έτους, δύνανται να συµµε-
τέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι έχουν διανύσει
δώδεκα (12), τουλάχιστον, µήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε ορ-
γανική θέση, θητεία, απόσπαση ή διάθεση, εφόσον, σε
περίπτωση που στη διάρκεια της θητείας τους έχει λάβει
χώρα αξιολόγηση, δεν έχουν αξιολογηθεί αρνητικά ή
δεν έχουν απόσχει από τη διαδικασία αξιολόγησης.

7. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 11 του άρθρου
31 δεν εφαρµόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών
της εκπαίδευσης των περ. α΄ και β΄ της παρ. 4. 

8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχο-
λικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η ο-
ποία παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων πινάκων ε-
πιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. µε το
άρθρο 53 του ν. 4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.

9. Κενές ή κενούµενες θέσεις διευθυντών σχολικών
µονάδων και Ε.Κ. πληρούνται µε επιλογή τηρουµένων
των διατάξεων του παρόντος νόµου εκτός εκείνων που
αφορούν στα συµβούλια επιλογής. Συµβούλια επιλογής
των εν λόγω διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 26 του ν. 4547/2018, όπως έχουν συ-
γκροτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, στα οποία συµµετέχουν επιπλέον ένας (1) Συ-
ντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από
την οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτι-
κός µε δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρε-
σία στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί
µε οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον µέλη του
δευτέρου εδαφίου ορίζονται, µε τους αναπληρωτές
τους, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης. Τα εν λόγω συµβούλια παύουν να επιλέγουν
τους διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ., αφότου
συγκροτηθούν τα συµβούλια επιλογής που είναι αρµόδια
για την επιλογή των διευθυντών σχολικών µονάδων και
των Ε.Κ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. 

10. Η θητεία των διευθυντών σχολικών µονάδων και
Ε.Κ. που επιλέγονται, σύµφωνα µε την παρ. 9, λήγει µε
την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των δι-
ευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. που θα επιλεγούν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου από τα
συµβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37. 

11. Οι παρ. 9 και 10 εφαρµόζονται και στις περιπτώ-
σεις προκηρύξεων θέσεων ή προσκλήσεων εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διευθυντών

σχολικών µονάδων και Ε.Κ. που έχουν εκδοθεί κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, χωρίς να έχει ολο-
κληρωθεί, κατά τον ίδιο χρόνο, η διαδικασία επιλογής
των διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ..

Άρθρο 233
Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και των θέσεων 
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτι-
κού Έργου, των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 (Α΄
102) αντίστοιχα, καταργούνται. 

2. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται: α) ο
Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., νοείται ο Περι-
φερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) ο
Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ή Σχολικός Σύµβου-
λος, νοείται Σύµβουλος Εκπαίδευσης, γ) το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
νοείται το ΠΕ.Σ.ΕΠ..

Άρθρο 234
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄ 

Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν την ισχύ
των αξιολογικών εκθέσεων - γνωµατεύσεων που έχουν
εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του. Ο επανακαθορισµός
των αξιολογικών εκθέσεων -  γνωµατεύσεων ως προς τα
ζητήµατα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρ-
µοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης,
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) γίνεται
από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 235
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄

Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι Περιφε-
ρειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο Προϊστάµενος
του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ίσχυαν έ-
ως την έναρξη ισχύος του παρόντος αξιολογούνται κατά
τους τελευταίους έξι (6) µήνες της θητείας τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε΄

Άρθρο 236
Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση 

του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης 

Έως την επιλογή και την τοποθέτηση των Συµβούλων
Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, για τη συγκρότη-
ση του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαί-
δευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), σύµφωνα µε την περ. γ΄ της παρ. 2
και την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 111, ορίζονται Συ-
ντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 01 Θεολό-
γων. 
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Άρθρο 237
Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς 

και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων -
Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

1. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε οργανι-
κή θέση στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια -  Γυµνάσια
και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 (Α΄
14) κατά το σχολικό έτος 2020 -  2021, συνεχίζουν να υ-
πηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του διδακτικού έτους
2021-2022.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ακολουθείται
η ειδική διαδικασία των παρ. 3 και 4, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, για τη µεταφορά της οργανι-
κής θέσης των µόνιµων εκπαιδευτικών της εκκλησιαστι-
κής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη γενική Δευτερο-
βάθµια ή Πρωτοβάθµια εκπαίδευση.

3. Η οργανική θέση των µόνιµων εκπαιδευτικών των
εκκλησιαστικών σχολείων µεταφέρεται, µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην περιοχή
µετάθεσης της Δευτεροβάθµιας ή Πρωτοβάθµιας εκπαί-
δευσης για τους κοινούς κλάδους και ειδικότητες της
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στην
οποία βρίσκεται χωροταξικά το εκκλησιαστικό σχολείο.

4. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της παρ. 3 πραγ-
µατοποιείται µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης,
κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλί-
ου, σε µία εκ των πέντε (5) σχολικών µονάδων, βάσει
των σχετικών δηλώσεων προτίµησης που υποβάλλονται
στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία µε-
ταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί
των εκκλησιαστικών σχολείων δηλώσουν ίδιες προτιµή-
σεις σχολικών µονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία,
συγκρίνονται µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των
µονάδων µετάθεσης και των δηλώσεων προτίµησής
τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καµία εκ
των πέντε (5) σχολικών µονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί
καλούνται να δηλώσουν σχολικές µονάδες πριν τη διαδι-
κασία τοποθέτησης των υπεράριθµων και τα επόµενα
σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι
τοποθετήσεις αυτές πραγµατοποιούνται κατά απόλυτη
προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθµων
εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής µονά-
δας της περιοχής µετάθεσης στην οποία έχει µεταφερ-
θεί η οργανική θέση.

5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-2023, οι µόνιµοι εκ-
παιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων του
ν. 3432/2006 µπορούν να υποβάλουν αίτηση για συµµε-
τοχή στη διαδικασία επιλογής σε Εκκλησιαστικό Σχολείο
(Ε.Σ.), σύµφωνα µε τα άρθρα 117 και 127 του παρόντος
νόµου, παράλληλα µε τη διαδικασία µεταφοράς της ορ-
γανικής τους θέσης, η οποία προβλέπεται στις παρ. 3 και
4 του παρόντος άρθρου.

6. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχο-
λείων του ν. 3432/2006 έχουν, κατά παρέκκλιση από τις
κείµενες διατάξεις, δικαίωµα να αιτηθούν τη µετάταξή
τους σε Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων
της Δωδεκάνησου. Κατόπιν αποδοχής της αίτησής τους
από τον οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται η µετάταξή
τους µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υ-
πουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και
Εσωτερικών. 

7. Οι διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του

ν. 3432/2006 που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέ-
χρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών στα Ε.Σ., σύµ-
φωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 117 του παρόντος. Οι
παρ. 2 έως και 6 του παρόντος εφαρµόζονται και στους
Διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του
ν. 3432/2006. 

8. Για τα υπηρεσιακά θέµατα του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων -  Γυµνα-
σίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και µέχρι την
έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων της παρ. 3, αρµόδιο παραµένει το Υ-
πηρεσιακό Συµβούλιο Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε) του άρθρου 25 του
ν. 3432/2006, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου
240.

9. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί του Εκκλησιαστικού Λυκεί-
ου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) εντάσ-
σονται στη διαδικασία µεταφοράς των οργανικών τους
θέσεων από τη Ρ.Ε.Σ. στη γενική Δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση σύµφωνα µε τις παρ. 2 έως 5. Η µισθοδοσία τους
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 238
Μεταβατικές διατάξεις για θέµατα φοίτησης, σίτισης
και διαµονής µαθητικού δυναµικού των Γενικών 

Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυµνασίων και 
Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006
και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Οι µαθητές, οι οποίοι κατά το σχολικό έτος έναρξης
της ισχύος του παρόντος φοιτούν στις τάξεις των Εκ-
κλησιαστικών Γυµνασίων του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), δεν
υπόκεινται στις εξετάσεις της παρ. 2 του άρθρου 123
του παρόντος για την εισαγωγή τους στην Α΄ Τάξη του
Εκκλησιαστικού Λυκείου, παρά µόνο στις ενδοσχολικές
απολυτήριες εξετάσεις. 

2. Τα Ε.Σ. στεγάζονται στα ίδια κτίρια, στα οποία κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος στεγάζονται, κατά δω-
ρεάν παραχώρηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, τα ήδη λειτουργούντα Γενικά Εκκλησιαστικά
Λύκεια -  Γυµνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του
ν. 3432/2006. Τα κτίρια αυτά εφόσον δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 115 επισκευάζο-
νται ή ανακατασκευάζονται, µε πρωτοβουλία του κυρίου
του ακινήτου, εντός επτά (7) ετών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος και οι σχετικές δαπάνες καλύπτο-
νται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους της κεντρικής
κυβέρνησης ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.).

3. Εντός εννέα (9) ετών από την έναρξη ισχύος της
κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 134
του παρόντος, οι υφιστάµενες εστίες του πέµπτου εδα-
φίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006, οι οποί-
ες λειτουργούν για τη διαµονή και σίτιση των µαθητών
των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων -  Γυµνασίων και
Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, οφείλουν να λάβουν
την άδεια λειτουργίας της παρ. 5 του άρθρου 134 του
παρόντος. Οι απαραίτητες εργασίες, ώστε τα υφιστάµε-
να κτίρια των εστιών αυτών να ανταποκρίνονται στις
προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της
παρ. 6 του άρθρου 134 για τη χορήγηση της άδειας λει-
τουργίας, χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσια-
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κούς πόρους και υλοποιούνται από την Εκκλησία της Ελ-
λάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης σε συνεργασία µε την
εταιρεία «Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.» ή τους κατά τόπους
Ο.Τ.Α..

Άρθρο 239
Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής

και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών 
Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυµνασίων και Γενικών

Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006

1. Το µόνιµο ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου
προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διοικητική και λει-
τουργική υποστήριξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυ-
κείων -  Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) συνεχίζει να παρέχει τις υπηρε-
σίες του στις θέσεις που κατέχει κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος. 

2. Για το προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος, ως υπη-
ρεσιακό και πειθαρχικό συµβούλιο λειτουργεί από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος το Περιφερειακό Υπηρεσια-
κό Συµβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) και
το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο της υποπερ. ββ΄
της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4057/2012 (Α΄ 54), αντίστοιχα. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Δευτεροβάθ-
µιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) του άρ-
θρου 25 του ν. 3432/2006 παύει να έχει αρµοδιότητα επί
υπηρεσιακών και πειθαρχικών θεµάτων του προσωπικού
της παρ. 1 του παρόντος. 

Άρθρο 240
Λοιπές µεταβατικές διατάξεις για τη Δευτεροβάθµια

Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

1. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου
Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Δ.Ε.Ε). του άρθρου 24 και των µελών του Υπηρεσια-
κού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαί-
δευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 (Α΄
14) λήγει µε τη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Ε., σύµφωνα µε
το άρθρο 111 του παρόντος και των µελών του Υπηρε-
σιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκ-
παίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) του άρθρου 25. 

2. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 112, λαµ-
βάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα των τριών (3) συνε-
χόµενων σχολικών ετών που διανύεται από το σχολικό
έτος 2022-2023 και εφεξής.

3. Η συγκρότηση των νέων Σχολικών Εφορειών και η
ανάληψη των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 133, ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας έξι
(6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι
τότε Σχολικές Εφορείες που λειτουργούν κατά την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ασκούν τα
καθήκοντά τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων, µπορεί να παρα-
ταθεί µία (1) µόνο φορά η προθεσµία του πρώτου εδαφί-
ου.

Άρθρο 241
Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες 

Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες -
Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών 

Ακαδηµιών

1. α) Από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 λειτουργούν
οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες (Α.Ε.Α.) Αθηνών
και η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία
(Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης. Από το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος παύει η
λειτουργία των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννί-
νων και λήγει η θητεία των µελών των Ακαδηµαϊκών
Συµβουλίων, των Προέδρων και των Διευθυντών Σπου-
δών των Προγραµµάτων τους. 
β) Από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 τα Προγράµµα-

τα Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α Βελλάς Ιωαννίνων και
Θεσσαλονίκης µεταφέρονται και συγχωνεύονται µε το
αντίστοιχο Πρόγραµµα της Α.Ε.Α. Αθηνών, στο οποίο
λειτουργούν εφεξής. Μετά τη µεταφορά και συγχώνευ-
σή τους, όργανα διοίκησης του ενιαίου Προγράµµατος
Ιερατικών Σπουδών είναι τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Α.
Αθηνών. Με προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται
µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών, µετά από γνώµη του Ανωτάτου Επιστη-
µονικού Συµβουλίου (Α.Ε.Σ.), ρυθµίζονται τα ειδικά θέµα-
τα που ανακύπτουν από τη µεταφορά και συγχώνευση
του Προγράµµατος Ιερατικών Σπουδών, την κατάργηση,
συγχώνευση, µεταφορά, κατανοµή, ανακατανοµή των
θέσεων του τακτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται
µετά από γνώµη του Α.Ε.Σ., ρυθµίζονται τα ειδικότερα
θέµατα σχετικά µε τη φοίτηση των εγγεγραµµένων φοι-
τητών, τα υπολειπόµενα εξάµηνα φοίτησης, την κατοχύ-
ρωση της βαθµολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοι-
τητών και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, εκτός από την α-
νώτατη διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρµόζεται η
παρ. 3. 
γ) Από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραµµα

Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων της
Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης µεταφέρεται και συγχωνεύεται µε
το αντίστοιχο Πρόγραµµα της Α.Ε.Α. Αθηνών, στο οποίο
λειτουργεί εφεξής. Από το ίδιο ακαδηµαϊκό έτος το Πρό-
γραµµα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτι-
κής της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων µεταφέρεται και συγ-
χωνεύεται µε το αντίστοιχο Πρόγραµµα της Π.Α.Ε.Α.
Κρήτης, στο οποίο λειτουργεί εφεξής. Τα Προγράµµατα
Σπουδών που συγχωνεύονται συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν µέχρι τη λήψη πτυχίου των ήδη εγγεγραµµένων
φοιτητών υπό την επιφύλαξη της παρ. 3. Μετά τη µετα-
φορά και συγχώνευση τους, όργανα διοίκησης των Προ-
γραµµάτων Σπουδών των προηγούµενων εδαφίων είναι
τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Α. Αθηνών και της Π.Α.Ε.Α.
Κρήτης, αντίστοιχα. Με προεδρικά διατάγµατα, τα οποία
εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και Οικονοµικών, µετά από γνώµη του Α.Ε.Σ.,
ρυθµίζονται τα ειδικά θέµατα που ανακύπτουν από τη µε-
ταφορά και συγχώνευση των Προγραµµάτων Σπουδών
των προηγούµενων εδαφίων, την κατάργηση, συγχώνευ-
ση, µεταφορά, κατανοµή, ανακατανοµή των θέσεων του
τακτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Παι-
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δείας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται µετά από
γνώµη του Α.Ε.Σ., ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
σχετικά µε τη φοίτηση των εγγεγραµµένων φοιτητών, τα
υπολειπόµενα εξάµηνα φοίτησης, την κατοχύρωση της
βαθµολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, εκτός από την ανώτατη
διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρµόζεται η παρ. 3. 

2. Τα προεδρικά διατάγµατα και οι υπουργικές αποφά-
σεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 εκδίδονται εντός οκτώ
(8) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

3. Ειδικά η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 (Α΄
14), όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται µε την
παρ. 4 του άρθρου 166 του παρόντος, ισχύει για τους
φοιτητές που εισάγονται στις Α.Ε.Α. Αθηνών και
Π.Α.Ε.Α. Κρήτης από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 και
εξής. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι σε
προγράµµατα σπουδών κατά την έναρξη του ακαδηµαϊ-
κού έτους 2022-2023 και δεν έχουν υπερβεί την ελάχι-
στη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύµφωνα µε το πρό-
γραµµα σπουδών, ο υπολογισµός της ανώτατης διάρκει-
ας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έ-
τους 2022-2023 και καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25). Οι φοιτητές που
είναι εγγεγραµµένοι σε προγράµµατα σπουδών, κατά
την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2022-2023, και έ-
χουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης
του προγράµµατος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλή-
ρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη
χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έ-
ναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2022-2023.

4. Με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων µε την οποία συγκροτείται το
Α.Ε.Σ., σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.
3432/2006, όπως οι παράγραφοι αυτοί αντικαθίστανται
µε την παρ. 5 του άρθρου 166 του παρόντος, λήγει η θη-
τεία των µελών του Α.Ε.Σ. µε την επταµελή σύνθεσή
του, το οποίο συγκροτήθηκε µε την υπό στοιχεία
134768/Ζ1/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 690) απόφαση της Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η απόφαση του προηγού-
µενου εδαφίου εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α.
Βελλάς Ιωάννινων µεταφέρονται στις Α.Ε.Α. Αθηνών και
Κρήτης αντίστοιχα, µε κριτήριο το µεταφερόµενο και
συγχωνευόµενο Πρόγραµµα Σπουδών, σύµφωνα µε τα
πρώτα εδάφια των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1. Στην περί-
πτωση µελών διδακτικού προσωπικού που διδάσκουν µα-
θήµατα και στα δύο Προγράµµατα Σπουδών, οι θέσεις
τους µεταφέρονται στην Α.Ε.Α. στην οποία έχει µετα-
φερθεί το Πρόγραµµα Σπουδών στο οποίο διδάσκουν
τον µεγαλύτερο αριθµό ωρών. Αν διδάσκουν ίσο αριθµό
ωρών και στα δύο Προγράµµατα Σπουδών, οι θέσεις
τους µεταφέρονται στην Α.Ε.Α. στην οποία έχει µετα-
φερθεί το Πρόγραµµα Σπουδών, το οποίο θα επιλέξουν. 

6. Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος τα µέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α.
Θεσσαλονίκης, η οποία µεταφέρεται και συγχωνεύεται
στην Α.Ε.Α. Αθηνών, δύνανται να υποβάλλουν µία φορά
αίτηση σε κάθε Τµήµα ή Τµήµατα Ανώτατου Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της επιλογής τους πλην των Τµη-
µάτων Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας Αττικής, για να αιτηθούν
την προκήρυξη θέσης µέλους ΔΕΠ. Εντός της ίδιας προ-
θεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, τα µέλη του διδα-
κτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που δι-
δάσκουν τον µεγαλύτερο αριθµό ωρών στο Πρόγραµµα

Ιερατικών Σπουδών, το οποίο µεταφέρεται και συγχω-
νεύεται µε το αντίστοιχο Πρόγραµµα της Α.Ε.Α. Αθηνών,
δύνανται να υποβάλλουν µία φορά αίτηση σε Τµήµα ή
Τµήµατα Α.Ε.Ι. της επιλογής τους πλην Περιφέρειας Ατ-
τικής, για να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης µέλους
Δ.Ε.Π.. Εντός της ίδιας προθεσµίας του τα µέλη του δι-
δακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που
διδάσκουν τον µεγαλύτερο αριθµό ωρών στο Πρόγραµ-
µα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, το
οποίο µεταφέρεται και συγχωνεύεται µε το αντίστοιχο
Πρόγραµµα της Α.Ε.Α. Κρήτης δύνανται να υποβάλλουν
µία φορά αίτηση σε Τµήµα ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. της επιλογής
τους πλην Περιφέρειας Κρήτης, για να αιτηθούν την
προκήρυξη θέσης µέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.). Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και α-
ναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα από το οποίο πρέπει να
τεκµαίρεται η ανάγκη προκήρυξης της θέσης στο συγκε-
κριµένο γνωστικό αντικείµενο. Η θέση προκηρύσσεται α-
πό τον Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης
του Τµήµατος, η οποία λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τόσο
την επαρκή στελέχωση και την εύρυθµη λειτουργία του
Τµήµατος όσο και τη συνάφεια του διδακτορικού διπλώ-
µατος και του εν γένει ερευνητικού, επιστηµονικού, δι-
δακτικού ή καλλιτεχνικού έργου του υποψηφίου µε το
γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης.
Στην προκήρυξη ορίζονται η βαθµίδα και το γνωστικό α-
ντικείµενο της θέσης. Στη διαδικασία εκλογής για την
πλήρωση της συγκεκριµένης θέσης µπορούν να υποβά-
λουν υποψηφιότητα και άλλα µέλη του διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Α. του πρώτου, δεύτερου και τρίτου ε-
δαφίου. Για τα όργανα, τη διαδικασία της εκλογής και
τον διορισµό εφαρµόζονται τα άρθρα 19 και 20 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Οι µη εκλεγέντες δεν έχουν δι-
καίωµα, για κανένα λόγο, να ζητήσουν νέα κρίση ή να υ-
ποβάλουν νέα αίτηση. Το αυτό ισχύει και στην περίπτω-
ση άγονης εκλογής. Στην περίπτωση εκλογής υποψηφί-
ου η θέση που αυτός είχε στην Α.Ε.Α. µεταφέρεται αυ-
τοδικαίως στο Τµήµα του Α.Ε.Ι. στο οποίο εξελέγη ως
µέλος Δ.Ε.Π.. Η µεταφορά της θέσης διαπιστώνεται µε
σχετική πράξη του Πρύτανη, η οποία µνηµονεύει τη θέση
και το όνοµα αυτού που την κατέχει, δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην ηµερο-
µηνία του διορισµού. Από τον διορισµό του, αυτός που
διορίσθηκε υπάγεται στο µισθολογικό καθεστώς µέλους
Δ.Ε.Π.. 

7. Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος τα µέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α.
Θεσσαλονίκης και της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων έχουν,
κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις, δικαίωµα
να αιτηθούν τη µετάταξή τους σε κεντρικές ή περιφερει-
ακές υπηρεσίες των Υπουργείων ή σε Ιερές Μητροπό-
λεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της
Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου.
Κατόπιν αποδοχής της αίτησής τους από το αρµόδιο όρ-
γανο του Υπουργείου ή από τον οικείο Μητροπολίτη,
διενεργείται η µετάταξή τους µε κοινή απόφαση των αρ-
µοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών. 

8. Με απόφαση του Α.Ε.Σ., η οποία εκδίδεται µετά από
γνώµη των Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων των Α.Ε.Α. Αθη-
νών και Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, αποκλειστικά οι φοιτητές που
είναι εγγεγραµµένοι στα προγράµµατα σπουδών των
Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων, τα οποία
µεταφέρονται και συγχωνεύονται σύµφωνα µε τις περ.
β΄ και γ΄ της παρ. 1, έχουν τη δυνατότητα κατά την έ-

132



ναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2022-2023 να παρακο-
λουθούν όλα τα θεωρητικά µαθήµατα και τα πρακτικά
µαθήµατα φωνητικής µέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
(διαδικτυακής τηλεκπαίδευσης).

9. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 το µόνιµο και
µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικό προσω-
πικό των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων µε-
ταφέρεται αυτοδικαίως στα Πανεπιστήµια Μακεδονίας
και Ιωαννίνων αντίστοιχα σε θέση αντίστοιχη αυτής που
κατέχει µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγο-
ρία - εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ει-
δικότητα και µε τον βαθµό που κατέχει. Η τοποθέτηση
γίνεται µε απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµ-
φωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιµη-
θούν η οικογενειακή κατάσταση και λόγοι υγείας. 

10. Ειδικά το µόνιµο και µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου διοικητικό προσωπικό της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωάννι-
νων, το οποίο έχει την κύρια και µόνιµη εγκατάστασή
του (κατοικία) στο Δήµο Κόνιτσας, δύναται, κατά παρέκ-
κλιση από τις κείµενες διατάξεις, να αιτηθεί τη µετάταξη
του σε υπηρεσίες του Δήµου Κόνιτσας ή Πωγωνίου ή
στην Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονί-
τσης. Κατόπιν αποδοχής της αίτησης από το αρµόδιο όρ-
γανο του Δήµου ή τον οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται
η µετάταξη µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων
των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµι-
κών και Εσωτερικών, από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-
2023. Η αίτηση απευθύνεται µόνο σε έναν από τους φο-
ρείς του πρώτου εδαφίου και υποβάλλεται εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την, για οποιονδήπο-
τε λόγο, παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου
εδαφίου, εφαρµόζεται αποκλειστικά η παρ. 9. Η τοποθέ-
τηση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Δή-
µου ή του οικείου Μητροπολίτη, σύµφωνα µε τις υπηρε-
σιακές ανάγκες του Δήµου ή τις ανάγκες της Μητροπό-
λεως και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάστα-
ση και λόγοι υγείας.
Το γεγονός της κατοικίας αποδεικνύεται από τη δήλω-

ση φορολογίας εισοδήµατος του έτους πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος. 

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 242
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Β΄

Καταργούνται:
α) η παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193),
β) τα άρθρα 1 έως 46 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), µε την

επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 220 του παρόντος,
γ) οι υπό στοιχεία Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018

(Β΄ 2316), Φ.351.1/41/157241/Ε3/21.09.2018 (Β΄ 4196),
158733/ΓΔ4/24.09.2018 (Β΄4299),
Φ.353.1/21/159794/Ε3/26.09.2018 (Β΄4412),
Φ.361.22/39/159796/Ε3/26.09.2018 (Β΄4412),
Φ.361.22/40/159791/Ε3/26.09.2018 (Β΄4412),
Φ.361.22/41/159789/Ε3/26.9.2018 (Β΄4424),
Φ.353.1/23/183930/Ε3/31.10.2018 (Β΄4940),
Φ.353.1/24/183985/Ε3/31.10.2018 (Β΄4940, διόρθ.
σφάλµ. Β΄ 5549), 211108/Ε2/06.12.2018 (Β΄5643),
222084/ΓΔ4/27.12.2018 (Β΄5919),
222180/ΓΔ4/27.12.2018 (Β΄5933),

222076/ΓΔ4/27.12.2018 (Β΄5934),
Φ.353.1/6/50177/Ε3/01.04.2019 (Β΄1096) και
Φ.353.1/13/70066/E3/07.05.2019 (Β΄1688) αποφάσεις
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 

Άρθρο 243
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Ε΄

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α)  το άρθρο 2, η παρ. 2 του άρθρου 3, οι παρ. 2 και 3

του άρθρου 4, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 5, το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 7  και τα άρθρα 21, 24, 25,
27, 29, 31 και 32 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14),
β) τα άρθρα 19, 20 και 22  του ν. 3432/2006, καθώς και

το άρθρο 23 του ίδιου νόµου, πλην της παρ. 2Α του τε-
λευταίου άρθρου η οποία παραµένει σε ισχύ,
γ) το άρθρο 41 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
δ) το π.δ. 215/2001 (Α΄ 167),
ε) η υπό στοιχεία 144322/Α2/15.11.2010 απόφαση της

Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
των (Β΄ 1847),
στ) κάθε διάταξη για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, η

οποία είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος ή
ρυθµίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα ίδια θέµατα.

Άρθρο 244
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους ΣΤ΄

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: α) η υποπερ.
βε) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 4692/2020 (A΄111), β) η περ. ιγ) της παρ. 4 του άρθρου
15 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25).

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 245
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6, οι διατά-
ξεις του παρόντος ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η ισχύς του άρθρου 28 ως προς το επίδοµα θέσης
ευθύνης που καταβάλλεται στους Περιφερειακούς Επό-
πτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότη-
τας της Εκπαίδευσης, τους Συµβούλους Εκπαίδευσης,
τους Προϊσταµένους των Κέντρων Διεπιστηµονικής Α-
ξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τους Προϊσταµένους των Κέντρων Εκ-
παίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.) αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

3. Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4
του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως το άρθρο αυτό αντικαθί-
σταται µε το άρθρο 53 του παρόντος, αρχίζει από το
σχολικό έτος 2022-2023.

4. Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 140 ισχύουν από
1ης.1.2026.

5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 166 ισχύουν για την ει-
σαγωγή των υποψηφίων από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-
2023.
Η ισχύς των περ. β) και δ) του άρθρου 243 αρχίζει από

το σχολικό έτος 2022-2023.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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