ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικά
Α. Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο επέρχονται
ρυθµίσεις σε θέµατα εκπαίδευσης. Κύριος άξονας είναι η αναδιοργάνωση
των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το νοµοσχέδιο, µετά την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων, αποτελείται από πέντε (5) Μέρη και εκατόν είκοσι
ένα (121) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του άρθρου που αφορά στην έναρξη ισχύος του νοµοθετήµατος.
Το Μέρος Πρώτο (άρθρα 1 έως 46) επιφέρει τροποποιήσεις στις δοµές υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το Μέρος
Δεύτερο (άρθρα 47 έως 52) ρυθµίζει ειδικότερα ζητήµατα πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το Μέρος Τρίτο (άρθρα 53 έως 70) έχει ως αντικείµενο την αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το
Μέρος Τέταρτο (άρθρα 71 έως 83) οργανώνει σύστηµα Δοµών Υποδοχής
για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Τέλος, το Μέρος Πέµπτο
(άρθρα 84 έως 121) περιέχει διάφορες ρυθµίσεις σε θέµατα εκπαίδευσης.
Β. Ειδικότερα, ως προς το Μέρος Πρώτο: Το κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 και 2)
περιέχει το πεδίο εφαρµογής του Μέρους Πρώτου και εφαρµοστέους ορισµούς. Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 3 έως 20) ρυθµίζει τις περιφερειακές δοµές
διοίκησης και εκπαιδευτικής υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο νέο πλαίσιο, η επιστηµονική και παιδαγωγική υ-
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ποστήριξη των εκπαιδευτικών, η οποία σήµερα παρέχεται µε το θεσµό των
σχολικών συµβούλων, ανάγεται σε πολυεπίπεδη στήριξη σχολικών µονάδων
και εκπαιδευτικών και παρέχεται πλέον από τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕΚΕΣ). Προς το σκοπό αυτόν, ιδρύονται τα ΠΕΚΕΣ
ως οργανικές µονάδες οι οποίες εντάσσονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρθρο 4), συνιστώνται 540 θέσεις νέων στελεχών της εκπαίδευσης (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου) (άρθρο 5) και καταργείται ο
θεσµός των σχολικών συµβούλων (άρθρο 17). Περαιτέρω, µε τα άρθρα 7 επ.
ιδρύονται τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) µε κύρια αποστολή την υποστήριξη των σχολικών µονάδων για την ισότιµη πρόσβαση των µαθητών στην εκπαίδευση και την αρµονική ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και πρόοδο. Τα ΚΕΣΥ εντάσσονται στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και διαδέχονται τα ΚΕΔΔΥ, τα οποία καταργούνται (άρθρο 17). Τέλος, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (άρθρο 12).
Με το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 21 έως 36) αναµορφώνεται το σύστηµα επιλογής των στελεχών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Με
το προτεινόµενο σύστηµα, η επιλογή γίνεται, αναλόγως µε την προς πλήρωση θέση, είτε βάσει αξιολογικών πινάκων, είτε µε «προτάσεις» συλλογικών οργάνων (άρθρο 22). Στην πρώτη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται βάσει
του αθροίσµατος των µονάδων που προκύπτουν από την αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής της επιστηµονικής συγκρότησης, της διοικητικής και διδακτικής εµπειρίας και της προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης (άρθρο
23). Στη δεύτερη περίπτωση, η επιλογή γίνεται βάσει προτάσεων αρµόδιων
περιφερειακών συµβουλίων ή, για την περίπτωση της επιλογής υποδιευθυντή σχολικής µονάδας και ΕΚ, του οικείου συλλόγου διδασκόντων (άρθρο
25). Στο σύστηµα επιλογής εντάσσονται πλέον και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. Τέλος, τίθεται ανώτερο όριο δύο πλήρων διαδοχικών θητειών σε όµοια θέση για όλα τα ανώτερα στελέχη, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα και η επαφή µε την εκπαιδευτική πράξη (άρθρο 30).
Με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 37 έως 46) εισάγεται σύστηµα αξιολόγησης
των στελεχών της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται για κάθε
θητεία, αποσκοπεί στη βελτίωση της ατοµικής απόδοσης του στελέχους και
εφαρµόζεται αναλόγως και για τους διευθυντές και υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών µονάδων. Παραλλήλως, καταργείται το ισχύον σύστηµα,
το οποίο προβλέπει την αξιολόγηση εν γένει των εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 112 παρ. 1 περ.
ιε) και κα)). Κατά την αιτιολογική έκθεση, στους εκπαιδευτικούς της τάξης η
δυνατότητα βελτίωσης δίδεται διά της αποτίµησης του έργου της σχολικής
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µονάδας στην οποία ανήκουν (σελ. 5). Η εν λόγω διαδικασία, πάντως, όπως
αναµορφώνεται στο άρθρο 47, είναι συλλογική και εφαρµόζεται από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων.
Με το Μέρος Δεύτερο (άρθρα 47 έως 52) καθιερώνεται διαδικασία προγραµµατισµού και αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων (άρθρο 47), συνιστώνται στις σχολικές µονάδες και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης οµάδες εκπαιδευτικών και οµάδες σχολείων, αντιστοίχως, µε
σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών (άρθρο
48), τροποποιούνται διατάξεις του ν. 1566/1985, ιδίως ως προς την αναπλήρωση των προϊσταµένων ολιγοθέσιων σχολείων και ως προς το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δηµοτικά σχολεία (άρθρο
49), τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν στην Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (άρθρο
50), και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
(άρθρο 51).
Με τις διατάξεις του Μέρους Τρίτου (άρθρα 53 έως 70) προτείνεται η θεσµική αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Έτσι, µεταξύ άλλων, καθορίζονται εκ νέου ο σκοπός και οι αρµοδιότητες του
Ι.Ε.Π. (άρθρο 53), οι αρµοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου (άρθρα 55 και 56), καθώς και η διαδικασία επιλογής και οι
αρµοδιότητες του Διευθυντή του Ινστιτούτου (άρθρα 57 και 58). Εν συνεχεία, καθορίζεται εκ νέου ο αριθµός των θέσεων του επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού (άρθρα 59-60) και αναδιαρθρώνονται, αντιστοίχως, η επιστηµονική και η διοικητική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. (άρθρα 61 και 62). Περαιτέρω, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα των υπηρεσιών και του προσωπικού του
Ι.Ε.Π. (άρθρο 63), προβλέπεται, εκ νέου, η υποχρέωσή του να υποβάλλει, εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους, Έκθεση Απολογισµού στον Υπουργό
Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευµάτων (άρθρο 65), καθορίζονται εκ νέου οι
πόροι και το πλαίσιο οικονοµικής διαχείρισής του (άρθρο 66), ρυθµίζονται
ζητήµατα σχετικά µε τα αδιάθετα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασµών
του και τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία (άρθρο 67), και παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
να εγκρίνει τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του (άρθρο 69).
Το Μέρος Τέταρτο (άρθρα 71 έως 83) προβλέπει την ίδρυση ειδικών Δοµών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), προκειµένου το εκπαιδευτικό σύστηµα να ανταποκριθεί στις διαφοροποιηµένες
παιδαγωγικές ανάγκες των προσφυγοπαίδων. Ειδικότερα, ενώ ορίζεται ότι η
εκπαίδευση των εν λόγω προσώπων παρέχεται κατά κανόνα από το τυπικό
εκπαιδευτικό σύστηµα, προβλέπεται η δηµιουργία ειδικών δοµών που εφαρ-
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µόζουν εξειδικευµένα προγράµµατα σπουδών, περιορισµένης διάρκειας και
ειδικού προσανατολισµού (προσαρµογή στη σχολική ζωή, γνωριµία µε τον
ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, και γραµµατισµός). Με τις επιµέρους
διατάξεις ρυθµίζεται ο καθορισµός των σχολικών µονάδων στις οποίες εντάσσονται οι Δ.Υ.Ε.Π., η διοίκηση, στελέχωση και φοίτηση σε αυτές και άλλα συναφή ζητήµατα.
Τέλος, µε τις διατάξεις του Μέρους Πέµπτου (άρθρα 84 έως 121) ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(άρθρο 84), οργάνωσης της Σιβιτανίδειου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων και ζητήµατα του εκπαιδευτικού προσωπικού της (άρθρα 85
και 86), προβλέπεται η έκδοση ειδικής προκήρυξης κάλυψης κενών θέσεων
σε σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και της ειδικής αγωγής (άρθρο 87), καθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο αδειοδότησης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων της µη τυπικής εκπαίδευσης, και εισάγεται διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στους φορείς της µη τυπικής εκπαίδευσης, σε περίπτωση παράβασης της
νοµοθεσίας για την αδειοδότηση, οργάνωση και λειτουργία τους (άρθρα 89
και 90). Περαιτέρω, ρυθµίζονται, ιδίως, θέµατα του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων (άρθρο 91), µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. (άρθρο 93) και απόσπασης
εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (άρθρο 95), πληρωµής των υπερωριών του
προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκοµείου (άρθρο 97) και των οφειλών του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε διεθνείς οργανισµούς
που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες (άρθρο 99), αυξάνεται ο αριθµός των απουσιών των µαθητών – αθλητών, µελών εθνικών οµάδων, λόγω των συµµετοχών τους σε αγώνες (άρθρο 96), παρέχεται η δυνατότητα σε καταξιωµένους επιστήµονες να αποκτούν τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή, ύστερα
από αίτησή τους και απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος (άρθρο 102),
ρυθµίζονται ζητήµατα φοίτησης στα εσπερινά λύκεια (άρθρο 106), διευρύνονται οι κατηγόριες υποψηφίων µε σοβαρές ασθένειες που εισάγονται στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων, µε την
προσθήκη όσων έχουν νοσήσει από κακοήθεις νεοπλασίες, των πασχόντων
από αυτοάνοσα νοσήµατα που έχουν λάβει, κατά το παρελθόν, µείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή, και των διαγνωσθέντων µε τον ιό του HIV που τελούν υπό αντιρετροϊκή θεραπεία (άρθρο 109) και ρυθµίζονται ζητήµατα µετεκπαίδευσης εργαζοµένων στον τουριστικό τοµέα (άρθρο 114) και περιουσιακά ζητήµατα Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων (άρθρο 119).
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ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Πρώτου (άρθρα 21 έως 36)
Α. Το γενικό συνταγµατικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή στελεχών της
δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναπτύσσεται
στην απόφαση 711/2017 της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Με την εν λόγω απόφαση είχε κριθεί ότι διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών µονάδων βάσει της αποτίµησης του κριτηρίου της συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου από τον σύλλογο διδασκόντων µε µυστική ψηφοφορία αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Κατά το σκεπτικό της απόφασης, η διοίκηση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να αναδεικνύεται από κατάλληλο
όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί µε εχέγγυα αξιοκρατίας, αµεροληψίας και αντικειµενικότητας (όπως τα καθιερωµένα υπηρεσιακά συµβούλια)
και µε διαφανή και αντικειµενική διαδικασία, κατάλληλη για την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή των οριζόµενων κριτηρίων, και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δοµής της υπηρεσίας. Επιπροσθέτως, η αποτίµηση του κριτηρίου της
συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου πρέπει να χωρεί µε εξατοµικευµένη κρίση, η αιτιολογία της οποίας θα προκύπτει από πρακτικό ή άλλο στοιχείο στο οποίο
διατυπώνονται ειδικές σκέψεις και κρίσεις που τεκµηριώνουν την αποτίµηση
του κριτηρίου σύµφωνα µε τον φάκελο.
Β. Συµφώνως µε τα άρθρα 21 παρ. 3 και 25 του νοµοσχεδίου, η πλήρωση
συγκεκριµένων θέσεων στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης (Οργανωτικών
Συντονιστών ΠΕΚΕΣ, Προϊσταµένων ΚΕΑ, Προϊσταµένων Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΕΚ κ.λπ.) γίνεται κατόπιν πρότασης περιφερειακών συµβουλίων ή (για τους υποδιευθυντές) του
οικείου συλλόγου διδασκόντων. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται κατά γενικό τρόπο στο άρθρο 23 παρ. 2 και, για την επιλογή υποδιευθυντών, λαµβάνεται «ειδικότερα» υπόψη η ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας, συνέπεια και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες.
Από τη διατύπωση του άρθρου 25 προκύπτει ότι το αποφασιστικό όργανο
περιορίζεται µόνο σε έλεγχο νοµιµότητας της πρότασης. Μάλιστα, για την
επιλογή υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και ΕΚ ορίζεται περαιτέρω ότι
το υπηρεσιακό συµβούλιο προτείνει την τοποθέτηση των υποδιευθυντών «ύστερα από έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων και της νοµιµότητας
της διαδικασίας διαµόρφωσης της πρότασης», ενώ, εάν ο σύλλογος διδα-
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σκόντων δεν διατυπώσει πρόταση, «αποφασίζει» το ίδιο (άρθρο 25 παρ. 4).
Σηµειώνεται σχετικώς ότι η αιτιολογική έκθεση υπολαµβάνει αντιθέτως ότι,
για την εν λόγω επιλογή, «λαµβάνεται υπόψη» η πρόταση του συλλόγου διδασκόντων (σελ. 20).
Τέτοια διαδικασία συνάδει µε την ανωτέρω νοµολογία εφόσον πληρούνται τα οικεία κριτήρια στο ίδιο το προτείνον όργανο. Εάν δηλαδή η ουσιαστική αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής ανατίθεται, π.χ., στον σύλλογο διδασκόντων, το όργανο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει τις απαιτήσεις που
πηγάζουν από την αρχή της αξιοκρατίας [κατά τη νοµολογία (ΣτΕ 711/2017),
κρίση από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί µε εχέγγυα
αξιοκρατίας, αµεροληψίας και αντικειµενικότητας, και µε διαφανή και αντικειµενική διαδικασία, κατάλληλη για την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή
των οριζόµενων κριτηρίων και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δοµής της υπηρεσίας]. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή θα πρέπει να στηρίζεται σε τεκµηριωµένη και εξατοµικευµένη κρίση, ώστε να καθίσταται ελέγξιµη η ουσιαστική
αποτίµηση των κριτηρίων του άρθρου 21.
Γ. Συµφώνως προς το άρθρο 30 παρ. 3 του νοµοσχεδίου, «[µ]ε εξαίρεση
την επιλογή σε θέσεις διευθυντών ή προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ., και
µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 29, δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη διαδοχική θητεία, ύστερα από την ολοκλήρωση δύο (2) συνεχόµενων θητειών πλήρων διδακτικών ετών, σε όµοια θέση στελέχους της
εκπαίδευσης. Όµοιες θέσεις για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου νοούνται οι θέσεις των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση».
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις δίδουν τη δυνατότητα στα υπηρετούντα στελέχη να διατηρήσουν επίκαιρη την επαφή µε την εκπαιδευτική πράξη ή να εµπλουτίσουν την εµπειρία τους σε άλλη θέση ευθύνης. Ο εν λόγω θεµιτός
σκοπός πρέπει να νοείται υπηρετούµενος κατά τρόπο συµβατό µε τις συνταγµατικές αρχές της ίσης µεταχείρισης, της αξιοκρατίας, και της ορθολογικής οργάνωσης και συνέχειας της δηµόσιας υπηρεσίας. Οι εν λόγω αρχές
δεν επιτρέπουν, καταρχήν, την εκδήλως άνιση µεταχείριση, µε την εισαγωγή κριτηρίου αποκλεισµού το οποίο δεν συνδέεται µε αξιολογικά προσόντα,
ούτε µε απαιτήσεις συναπτόµενες µε την ορθολογική οργάνωση της υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, γεννάται προβληµατισµός εάν σύστηµα ορίου θητειών
το οποίο τυγχάνει αµέσου εφαρµογής, αποκλείοντας µείζονα αριθµό προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης να κριθούν εκ νέου όχι µόνο για τις ί-
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διες, αλλά και για όµοιες θέσεις, και δη για λόγους άσχετους µε τα προσόντα και την εµπειρία τους, είναι συµβατό µε τις ανωτέρω αρχές.
2. Επί του άρθρου 50 περ. γ) αα)
Κατά την προτεινόµενη διάταξη, ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) «ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης και γνώµη της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής». Επισηµαίνεται, κατ’ αρχάς, ότι εφόσον η ανωτέρω αρχή δεν υπάγεται στο καθεστώς των πέντε συνταγµατικώς
καθορισµένων ανεξάρτητων αρχών, δεν δηµιουργεί ζήτηµα ο διορισµός του
Προέδρου της Αρχής από τον Υπουργό, κατόπιν γνώµης «της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής», δεδοµένου ότι οι νοµοθετικώς προβλεπόµενες ανεξάρτητες αρχές δεν εµπίπτουν στο ρυθµιστικό περιεχόµενο
του άρθρου 101 Α του Συντάγµατος ή του εκτελεστικού ν. 3051/2002. Εποµένως, οι ειδικές εγγυήσεις που τίθενται στο εν λόγω άρθρο του Συντάγµατος και εξειδικεύονται στον εκτελεστικό νόµο, κυρίως ως προς την ειδική
διαδικασία στελέχωσης, δεν έχουν εφαρµογή στις ανεξάρτητες αρχές που
ιδρύει ο νοµοθέτης.
Ο Κανονισµός της Βουλής παραπέµπει, εξ άλλου, στον νόµο για τη ρύθµιση ορισµένων ζητηµάτων. Έτσι, στο άρθρο 32 παρ. 5 του Κανονισµού της
Βουλής ορίζεται ότι «Οι διαρκείς επιτροπές ή οι υποεπιτροπές τους µπορούν
να διατυπώνουν γνώµη για τους προτεινόµενους προς διορισµό σε ορισµένες θέσεις, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον Κανονισµό ή νόµο. (…). Η ανάθεση στην αρµόδια επιτροπή ή υποεπιτροπή της αποφασίζεται κάθε φορά
από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού». Περαιτέρω, συµφώνως προς το άρθρο 14 περίπτ. η΄ του Κανονισµού
της Βουλής «[η Διάσκεψη των Προέδρων] αποφασίζει, προτείνει ή διατυπώνει γνώµη ή αναθέτει το έργο τούτο σε άλλο όργανο, επιτροπή ή υποεπιτροπή της Βουλής για όσο θέµατα προβλέπεται σχετική αρµοδιότητα της
Βουλής ρητά από το Σύνταγµά, τον Κανονισµό ή νόµο». Η εφαρµογή, συνεπώς, της προς ψήφιση διάταξης θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των ανωτέρω
διατάξεων του Κανονισµού της Βουλής.
3. Επί του άρθρου 53
Με το προτεινόµενο άρθρο καθορίζονται εκ νέου, ιδίως, ο χαρακτήρας, ο
σκοπός και οι αρµοδιότητες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.).
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αποτελεί δηµόσιο νοµικό πρόσωπο
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ειδικών σκοπών µε χαρακτήρα ιδρυµατικό (βλ., αντί πολλών, Επ. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 2010, σελ. 363 επ.), ασκεί, δηλαδή,
δηµόσια υπηρεσία υπό λειτουργική έννοια, η οποία συνίσταται στην επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε γνωµοδοτικές και ερευνητικές, κυρίως, αρµοδιότητες, σε ζητήµατα που αφορούν την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
και τη µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το
Ι.Ε.Π. διέπεται καταρχήν από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και λειτουργεί χάριν του δηµόσιου συµφέροντός. Η εξειδίκευση της αόριστης έννοιας του δηµόσιου συµφέροντός επιτυγχάνεται σε σηµαντικό βαθµό µε την
αναλυτική, εν προκειµένω, περιγραφή των σκοπών και των αρµοδιοτήτων
του Ινστιτούτου, όπως αυτοί συγκεκριµενοποιούνται στο προτεινόµενο άρθρο 53 του νοµοσχεδίου.
Εξ άλλου, µετά την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου διά του ν.
3966/2011 και τη σύσταση του Ι.Ε.Π., ο Υπουργός Παιδείας λαµβάνει υπόψη
του, κατά την έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, τις σχετικές
γνωµοδοτήσεις ή εισηγήσεις του Ι.Ε.Π. Τυχόν, όµως, απόκλιση της θεσπιζόµενης κανονιστικής ρύθµισης από τις εν λόγω γνωµοδοτήσεις ή εισηγήσεις,
οι οποίες δεν έχουν χαρακτήρα σύµφωνης ή υποχρεωτικής, αλλά απλής
γνώµης, έχει κριθεί (βλ. ΣτΕ 3394/2014) «ότι δεν καθιστά την κανονιστική
ρύθµιση µη νόµιµη, παρά µόνο αν προβάλλεται ή προκύπτει από τα στοιχεία
του φακέλου κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριµένο ότι αυτή θεσπίσθηκε κατά
πρόδηλη παραγνώριση των ως άνω κριτηρίων άσκησης της κανονιστικής αρµοδιότητας και, συνεπώς, καθ’ υπέρβαση των ορίων της νοµοθετικής εξουσιοδότησης (πρβλ. ΣΕ 800/2014, 2328/2013, 1437/2013)».
4. Επί του άρθρου 54
Κατά την ανωτέρω διάταξη, µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π. «ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής».
Ως προς το ζήτηµα της γνώµης της αρµόδιας Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ισχύει ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε ανωτέρω
(υπό το άρθρο 50).
5. Επί του άρθρου 69
Με το προτεινόµενο άρθρο παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για την
έγκριση του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και ορίζεται ότι µε τον
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας «εξειδικεύονται αρµοδιότητες όλων
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των οργανικών µονάδων του Ι.Ε.Π., λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο και τις λοιπές κείµενες διατάξεις, θέµατα ωραρίου του προσωπικού του Ι.Ε.Π. και χορήγησης
αδειών, πειθαρχικά ζητήµατα και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και θέµατα απασχόλησης, εκτέλεσης προϋπολογισµού και εν γένει διαχείρισης για έργα και δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π.».
Συµφώνως προς την παρ. 2 εδ. β΄ του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος
επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ορισθούν ως φορείς της αρµοδιότητας αυτής
και άλλα, πέραν του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως, εφόσον πρόκειται για «ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή
µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό». Ειδικότερα θέµατα είναι εκείνα τα
οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση προς την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερική περίπτωση
του θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της εν λόγω νοµοθετικής ρύθµισης (βλ. Ε. Σπηλιωτόπουλο, ό.π., σελ. 58 επ., και Χ. Μουκίου, Η κανονιστική
αρµοδιότητα της Διοίκησης, 2009, σελ. 212 επ.. Επίσης, ΣτΕ 2701/1996,
358/1998, 3364/2004, 3889/2005, 1342/2006). Ενδεικτικώς, έχει κριθεί ότι η
διάταξη που παρέχει τη νοµοθετική εξουσιοδότηση πρέπει να διαγράφει, έστω σε γενικές γραµµές, τα προσόντα για την πρόσληψη προσωπικού καθώς και την ακολουθητέα διαδικασία επιλογής (βλ. ΣτΕ 3276/1998,
4056/2005), και, περαιτέρω, ότι δεν συνιστούν ειδικότερα ζητήµατα η σύσταση θέσεων προσωπικού, οι σχέσεις εργασίας του, η διαδικασία πρόσληψης και η ρύθµιση των αποδοχών του, αλλά ούτε και η διάρθρωση υπηρεσιών (πρακτικό επεξεργασίας ΣτΕ 578/2002 σχετικώς προς το Επιστηµονικό
και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας) ή η καθιέρωση προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων για την είσοδο υπαλλήλων σε άλλο κλάδο (Πρακτικά Επεξεργασίας ΣτΕ 448/1987 και 569/1987). Λεπτοµερειακό είναι το ζήτηµα που αφορά στη θέσπιση όλως δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων, ενώ οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον
ίδιο τον νοµοθέτη (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999). Τεχνικού χαρακτήρα είναι το
θέµα που αφορά στη θέσπιση ρύθµισης για την οποία απαιτείται παρέµβαση
αρµόδιου τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999). Εξ άλλου, έχει
κριθεί ότι η ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο µπορεί να υπάρχει τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε
διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο
της εξουσιοδότησης (ΣτΕ 2186/2013).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η κατάρτιση του Κανονισµού Εσωτερικής
Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. πρέπει να γίνει µε προεδρικό διάταγµα και όχι µε υ-

10
πουργική απόφαση, εφόσον, ιδίως, τα ζητήµατα που αφορούν στους όρους
οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π., τα πειθαρχικά ζητήµατα και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς
και η διαδικασία εκτέλεσης προϋπολογισµού, δεν µπορούν να θεωρηθούν ειδικότερα θέµατα ούτε θέµατα µε τεχνικό ή λεπτοµερειακό χαρακτήρα κατά
την προεκτεθείσα έννοια, διότι αφορούν ζητήµατα που άπτονται του πυρήνα
της οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π., τα οποία δεν αντιµετωπίζονται
ούτε καν σε γενικές γραµµές από την ουσιαστική ρύθµιση.
6. Επί των άρθρων 89 και 90 παρ. 1, 3α) και 3β)
Με το άρθρο 89 καθορίζονται εκ νέου οι κτηριολογικές προϋποθέσεις αδειοδότησης των φορέων τυπικής και µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και µε την παρ. 1 του άρθρου 90 ορίζεται ότι η αρµοδιότητα αδειοδότησης των φορέων της µη τυπικής εκπαίδευσης µεταφέρεται, εφεξής, στον
Γενικό/Τοµεακό Γραµµατέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης. Με την παρ.
3α του άρθρου 90 προστίθενται στα θέµατα που ρυθµίζονται µε τους Κανονισµούς Λειτουργίας των ως άνω, δηµόσιων και ιδιωτικών, φορέων, οι οποίοι καταρτίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, τα θέµατα που αφορούν στο θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος
των παρεχόµενων προγραµµάτων και στην πρακτική άσκηση ή/και µαθητεία,
τα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των τµηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των φορέων, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού, τα θέµατα συγκρότησης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών µέσων εκπαίδευσης
και κατάρτισης, τα ζητήµατα εποπτείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό λεπτοµερειακό θέµα. Τέλος, µε την παρ. 3β) του άρθρου 90 προτείνεται
προσθήκη νέου άρθρου 24Α στο ν. 4186/2013, µε το οποίο, ορίζεται, ιδίως,
ότι τα Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφέρουν, από 1.1.2019, αποκλειστικώς και µόνο πιστοποιηµένα προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Σηµειώνεται, κατ’ αρχάς, ότι (βλ., ΣτΕ 691/2013, ΘΠΔΔ, 2013, σελ. 125)
«η υπαγωγή µιας οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούµενης
διοικητικής αδείας συνιστά κατ’ αρχήν περιορισµό της συνταγµατικά κατοχυρωµένης οικονοµικής ελευθερίας, εν προκειµένω όµως, (…) το εν λόγω
µετρό είναι αναγκαίο προκειµένου να αναβαθµισθεί το επίπεδο της µη τυπικής εκπαίδευσης. Ενόψει δε του λόγου αυτού δηµοσίου συµφέροντός αλλά
και του γεγονότος ότι µόνη η υπαγωγή σε καθεστώς προηγούµενης αδείας
δεν καθιστά αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερή την άσκηση της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας των παρόχων της εν λόγω εκπαίδευσης, εφόσον, µάλιστα,
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η Διοίκηση δεν έχει διακριτική ευχέρεια αλλά είναι υποχρεωµένη να χορηγήσει την άδεια αν συντρέχουν οι προβλεπόµενες από τον νόµο προϋποθέσεις», η απαίτηση προηγούµενης άδειας δεν προσκρούει στην διάταξη του
άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, συνιστά µάλιστα «επιτρεπτή παρέµβαση
σε περιουσιακής φύσεως δικαίωµα (πρβλ. ΣτΕ 931/2010, 3648/2005,
1882/2003, 3818/1997), καθώς επιβάλλεται από τον νόµο για την εξυπηρέτηση σκοπού δηµοσίου συµφέροντός (εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης)».
Με την ίδια απόφαση κρίθηκε, περαιτέρω, ότι η καθιέρωση του ελέγχου
της πληρότητας του προγράµµατος σπουδών ως κριτήριο για τη χορήγηση
της αδείας λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών µη τυπικής εκπαίδευσης (ως µη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση ορίζεται οποιαδήποτε οργανωµένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος που απευθύνεται σε συγκεκριµένους εκπαιδευοµένους
και έχει συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς σκοπούς) «δεν αντιβαίνει στην διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγµατος, µε την οποία κατοχυρώνεται η
ελευθερία της τέχνης, της επιστήµης, της έρευνας και της διδασκαλίας, (…)
καθώς ο νοµοθέτης δεν κωλύεται από την εν λόγω συνταγµατική διάταξη να
θέσει ως προϋπόθεση για τη χορήγηση αδείας λειτουργίας την πληρότητα
του προγράµµατος σπουδών που παρέχει (…), δεδοµένου ότι η προϋπόθεση
αυτή συνιστά µέτρο κατάλληλο και πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού της εξασφάλισης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (πρβλ.
ΣτΕ 4113/2000, 2376/1988)».
Επισηµαίνεται, πάντως, ότι, συµφώνως προς πάγια νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ., ενδεικτικώς, Απόφαση του ∆ΕΚ της
23ης Οκτωβρίου 2008 στην υπόθεση C-274/05, Επιτροπή κατά Ελλάδας και
απόφαση του ΔΕΚ της 4ης Δεκεµβρίου 2008 στην υπόθεση C-151/07, Χατζηθανάσης), η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο συµφωνιών πιστοποίησης ή δικαιόχρησης αποτελεί µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος του
κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται το ίδρυµα που χορηγεί το δίπλωµα, οι
δε αρµόδιες αρχές κράτους µέλους υποδοχής οφείλουν να αναγνωρίζουν
το δίπλωµα που έχει χορηγηθεί από αρµόδια αρχή άλλου κράτους µέλους
και πιστοποιεί την ολοκλήρωση σπουδών που έχουν πραγµατοποιηθεί, εν όλω ή εν µέρει, σε φορέα εγκατεστηµένο στο κράτος µέλος υποδοχής ο οποίος, δυνάµει της νοµοθεσίας του τελευταίου αυτού κράτους µέλους, είτε
δεν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτικό ίδρυµα είτε δεν αναγνωρίζεται ως οµοταγές εκπαιδευτικό ίδρυµα από τις αρµόδιες εθνικές αρχές. Αυτονόητο είναι, εποµένως, ότι η κατάρτιση των Κανονισµών Λειτουργίας των φορέων
µη τυπικής εκπαίδευσης µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
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Θρησκευµάτων, καθώς και η πιστοποίηση των προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων αποκλειστικώς από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν επιτρέπεται να οδηγεί, κατ’ αποτέλεσµα, σε
µαταίωση, ή να θέτει αδικαιολόγητα εµπόδια στην παροχή προγραµµάτων
που προσφέρονται, στο πλαίσιο συµφωνιών πιστοποίησης ή δικαιόχρησης,
σε συνεργασία µε φορείς και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού, που
έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο άλλης έννοµης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Επί του άρθρου 90 παρ. 3 περ. δ)
Με την προτεινόµενη ρύθµιση εισάγεται διαδικασία ελέγχων και επιβολής
κυρώσεων στους φορείς της µη τυπικής εκπαίδευσης, σε περίπτωση παράβασης της νοµοθεσίας για την αδειοδότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία τους, «ύστερα από προηγούµενη πρόσκλησή τους για υποβολή των απόψεών τους», µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, κατόπιν εισήγησης του προϊσταµένου
της αρµόδιας υπηρεσίας, και τυποποιούνται οι παραβάσεις που, κατά την αιτιολογική έκθεση, «χρήζουν κυρωτικής αντιµετώπισης και αντιστοιχούν σε
συγκεκριµένες κυρώσεις ανάλογες της βαρύτητας της παράβασης».
Σχετικώς σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς τη νοµολογία, «(...) κατά την
έννοια των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγµατος και 6 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999
(Α΄ 45), δεν επιβάλλεται µεν, κατ’ αρχήν, η προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφεροµένου όταν το σε βάρος του διοικητικό µέτρο λαµβάνεται βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, όπως συµβαίνει στην περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίµου, η οποία δεν καταλείπεται στη διακριτική
ευχέρεια του αρµόδιου οργάνου, αλλά αποτελεί δέσµια ενέργειά του, εφόσον διαπιστωθεί η συνδροµή των νόµιµων προς τούτο προϋποθέσεων. Όταν,
όµως, εκ του νόµου καταλείπονται περιθώρια για την επιµέτρηση του ποσού
του προστίµου, για την οποία λαµβάνονται υπόψη η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως καθώς και λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον προσδιορισµό του ύψους του επιβλητέου προστίµου (...) επιβάλλεται η, κατά τις προεκτεθείσες διατάξεις, τήρηση του τύπου της προηγούµενης ακροάσεως του παραβάτη (…)» (βλ. ενδεικτικώς ΣτΕ 2191/2010,
122/2009, 103/2006 και ΔΕΦ ΑΘ 1221/2010, 7/2009).
Επίσης, έχει κριθεί ότι «(...) η παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής
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Διαδικασίας, όπως ακριβώς και η προµνησθείσα συνταγµατική διάταξη [παρ.
2 του άρθρου 20 του Συντάγµατος], δεν έχει έδαφος εφαρµογής σε περιπτώσεις δυσµενών διοικητικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται βάσει αντικειµενικών προϋποθέσεων, ασυνδέτως προς οποιαδήποτε υποκειµενική συµπεριφορά του προσώπου του οποίου τα συµφέροντα θίγουν (...)» (βλ. σχετικώς
ΣτΕ 162/2009 και 1505/2010).
8. Επί του άρθρου 98 παρ. 2
Με την προτεινόµενη διάταξη αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 και ορίζεται ότι «[ο]ι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρµόζονται για τις αποσπάσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 ή τον Κανονισµό της
Βουλής, καθώς και µε το άρθρο 18 του ν. 3614/2007 (Α΄267) και τα άρθρα 34
και 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265), από την έναρξη ισχύος τους». Κατά την αιτιολογική έκθεση, «[µ]ε την παρ. 2 επιχειρείται η άρση των ερµηνευτικών δυσχερειών που δηµιουργήθηκαν ως προς τη δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις ειδικές
υπηρεσίες ΕΣΠΑ, λόγω του ειδικού νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών» (παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.
2469/1997, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 2606/1998 Α 89).
Επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς το α΄ εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6
του ν. 2469/1997, «[α]πό της δηµοσιεύσεως του παρόντος δεν επιτρέπεται η
απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά
και διδακτικά καθήκοντα(…)». Η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4 του ν.
2464/1997 έχει ειδικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να µην αποκόπτονται οι
εκπαιδευτικοί από τα κύρια καθήκοντά τους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται
η αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί σιωπηρώς µε νεότερη διάταξη, που αφορά στη στελέχωση άλλων υπηρεσιών [βλ. Γνµδ ΝΣΚ 277/2016 (πλειοψ)]. Εποµένως,
ρυθµίσεις, όπως αυτή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 59 του
ν. 4314/2014, κατά την οποία, «[µ]έχρι τον καθορισµό του πλαισίου της εσωτερικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 37, η
απόσπαση ή µετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3614/2007», δεν δύναται να καταλαµβάνει τη δυνατότητα απόσπασης εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευ-
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τεροβάθµιας εκπαίδευσης στις ειδικές υπηρεσίες ΕΣΠΑ, χωρίς τη ρητή εξαίρεσή της από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997.
9. Επί του άρθρου 109
Με το προτεινόµενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 35 του ν. 3794/2009
και διευρύνονται οι κατηγόριες υποψηφίων µε σοβαρές ασθένειες οι οποίοι
εισάγονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθ’ υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων, µε την προσθήκη όσων έχουν νοσήσει από κακοήθεις νεοπλασίες,
των πασχόντων από αυτοάνοσα νοσήµατα που έχουν λάβει, κατά το παρελθόν, µείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή και των διαγνωσθέντων µε τον ιό
του HIV που τελούν υπό αντιρετροϊκή θεραπεία.
Στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 και 6 του Συντάγµατος θεµελιώνεται
κρατική υποχρέωση για την παροχή «ειδικής φροντίδας» και τη λήψη «ειδικών µέτρων» για τα άτοµα που πάσχουν από ανίατη σωµατική ή πνευµατική
νόσο και τα άτοµα µε αναπηρίες, στο δε β΄ εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16
θεµελιώνεται η υποχρέωση του Κράτους να ενισχύει τους σπουδαστές που
έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία. Από τη συστηµατική ερµηνεία των ανωτέρω διατάξεων, κατ’ αναφορά προς τις αρχές της προστασίας
της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος) και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος),
συνάγεται η ευχέρεια του νοµοθέτη να προσδιορίζει, κατ’ εκτίµηση, το είδος
και την έκταση της ειδικής φροντίδας κάθε προσώπου, του οποίου η κατάσταση επιτάσσει τη λήψη ειδικών µέτρων και την παροχή κοινωνικής φροντίδας.
Η εκτίµηση αυτή του νοµοθέτη υπόκειται σε έλεγχο ορίων από τα δικαστήρια, οι δε εκάστοτε νοµοθετικές ρυθµίσεις περί κοινωνικής προστασίας,
όπως η προτεινόµενη ρύθµιση, ελέγχονται ως προς την τήρηση της αρχής
της ισότητας σε συνδυασµό προς την απορρέουσα από τα άρθρα 4 παρ. 1
και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της σταδιοδροµίας εκάστου κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας (πρβλ. ΣτΕ 986, 987, 988/2014, 2738/2010,
2016/2007, 1141/1999) και, στο προκείµενο ζήτηµα, «την υποχρέωση του
νοµοθέτη να εξασφαλίζει την πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προσώπων κεκτηµένων τα αναγκαία εφόδια για την ενεργό παρακολούθηση της
θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η αποστολή των ιδρυµάτων αυτών και η εύρυθµη λειτουργία τους» (ΟλΣτΕ 686/2018). Εποµένως, αποκλίσεις από το
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γενικό σύστηµα εισαγωγής είναι θεµιτές εφόσον συναρτώνται µε ακαδηµαϊκά κριτήρια, είναι σαφώς οριοθετηµένες και δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο
µέτρο.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018
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