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Αθήνα, σήµερα στις 28 Ιουλίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10:13’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στη σηµερινή ηµερήσια διάταξη, επιτρέψτε
µου πρώτα να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 29 Ιουλίου 2021.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 970/23-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Βοιωτίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Μουλκιώτη προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η κοινωνία της Βοιωτίας απαιτεί
ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι µέλλει γενέσθαι µε το Γενικό Νοσοκοµείο Θήβας».
2. Η µε αριθµό 976/24-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Άµεση ανάγκη προστασίας των πολιτών από την ηχορύπανση
στους δήµους της δυτικής Αθήνας».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 977/24-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Η
Κυβέρνηση προωθεί ως στρατηγική επένδυση αιολικούς σταθµούς στην Καρυστία Ευβοίας για τους οποίους έχει λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
2. Η µε αριθµό 978/24-7-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Δεν
έχουν ξεκινήσει ακόµα τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπληµµυρικής προστασίας µετά την πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 7208/11-6-2021 ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνου Μάρκου
προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση οφείλει να
δηµοσιοποιήσει τα ποσοστά θνητότητας σε όλες τις µονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας».
2. Η µε αριθµό 2615/404/13-12-2020 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:« Η δυτική Αθήνα θα αναπνέει
και την καύση των σκουπιδιών του Κέντρου από τη νέα Μονάδα
Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Φυλής».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναβάθµιση του σχολείου, ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
Θέλω να σας ενηµερώσω για το εξής: Έχουµε υπολογίσει
τους χρόνους συνυπολογίζοντας τη διακοπή που θα κάνουµε για
την άρση ασυλίας του κ. Βελόπουλου. Εφόσον είµαστε σχετικά
πειθαρχηµένοι, νοµίζω ότι ενδεχόµενα και λίγο πριν από τις
19.00’ θα έχουµε τελειώσει.
Ενηµερωτικά σας λέω ότι έχουν κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αιτήµατα ονοµαστικής
ψηφοφορίας, το ένα επί της αρχής, το άλλο επί της αρχής και
επί δύο άρθρων, το 56 και το 185. Αυτά είναι των συναδέλφων
του ΣΥΡΙΖΑ. Εποµένως σε σχετικά εύλογο χρόνο θα έχουµε κλείσει την τρίτη µέρα της συνεδρίασης.
Θα ξεκινήσουµε τώρα µε µια εκκρεµότητα που είχαµε από
χθες, του φίλου µου του Γιάννη Αµανατίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά
συνεχίζουµε κανονικά µε τον κ. Ιωάννη Παππά. Θα πάρει τον
λόγο η Υφυπουργός κ. Ζέττα Μακρή και συνεχίζουµε τον κατάλογο.
Κύριε Αµανατίδη, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Κυρίες Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καληµέρα!
Μια ακόµα νάρκη στα θεµέλια του εκπαιδευτικού συστήµατος
της χώρας µας. Στόχος η κατηγοριοποίηση των σχολείων και η
αποδυνάµωση των εκπαιδευτικών και του συλλόγου διδασκόντων. Η δηµοκρατία, ο διάλογος και η παιδαγωγική ελευθερία
φεύγουν, ο κοµµατισµός, η ανασφάλεια και ο αυταρχισµός έρχονται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην εκπαιδευτική πολιτική
υπάρχουν δύο επιλογές. Η µία επιλογή είναι αυτή που βρίσκεται
στη λογική των µεγάλων δηµοκρατικών εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων στην Ευρώπη και της παράδοσης του ελληνικού εκπαιδευτικού δηµοτικισµού, αυτή που υπηρετεί το καθολικό ενιαίο
εκπαιδευτικό σύστηµα, προσβάσιµο σε όλους, δηλαδή η ποιοτική
δηµόσια εκπαίδευση, η παιδεία των ουµανιστικών αξιών όπου
όλοι έχουν πρόσβαση, χωρίς αποκλεισµούς εισοδήµατος, φυλής,

17458

φύλου, θρησκεύµατος και ειδικών αναγκών και που αποτελεί το
αποτελεσµατικό αντιστάθµισµα στις κοινωνικές ανισότητες.
Η άλλη επιλογή είναι η νεοφιλελεύθερη, αυτή που υπηρετεί
και το νοµοσχέδιό σας. Η παιδεία προσφέρεται ως υπηρεσία και
υπόκειται στους νόµους της αγοράς. Οι έχοντες µπορούν να την
αγοράσουν. Οι µη έχοντες αρκούνται σε ένα σχολείο χαµηλών
προδιαγραφών.
Η πολιτική αυτή οδηγεί στην πριµοδότηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης έναντι της δηµόσιας. Το δηµόσιο σχολείο και το πανεπιστήµιο δεν καταργούνται, αλλά εγκαταλείπονται στην τύχη τους.
Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται να προσδεθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης στην εισοδηµατική θέση των οικογενειών. Συνακόλουθα το σχολείο και η εκπαίδευση ευκολότερα γίνονται
εργαλεία αναπαραγωγής των ανισοτήτων, εργαλεία κοινωνικού
διαχωρισµού.
Το όραµα για την παιδεία που προωθείται ειδικά σήµερα από
τους κυρίαρχους διεθνείς οργανισµούς είναι η οργάνωση µιας
στοιχειώδους διδασκαλίας έως την ηλικία των δεκαπέντε ή δεκαέξι ετών, εστιασµένης στις βασικές δεξιότητες και στην ατοµική µάθηση. Αυτό καθιστά δυνατό να συµβαδίσει η επίτευξη των
ελάχιστων εκπαιδευτικών στόχων που θα απαιτούνται από όλους
τους πολίτες, εργαζόµενους και καταναλωτές, µε την επιθυµία
να περιοριστεί το κόστος. Τα επόµενα έτη σπουδών θα αφιερώνονται στον διαχωρισµό σε ξεκάθαρα ιεραρχικές κατευθύνσεις.
Το «όραµα» αυτό -και βάλτε το σε εισαγωγικά- συχνά δικαιολογείται στο όνοµα του περιβόητου εκσυγχρονισµού και της επίφασης µιας αίσθησης δικαίου και στο νοµοσχέδιό σας, βέβαια,
ως αναβάθµιση και ως ενδυνάµωση.
Στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισµού, σχεδιάζεται και υλοποιείται µια εκπαιδευτική πολιτική που επιδιώκει να προσδώσει στο
σχολείο τα βασικά χαρακτηριστικά µιας ανταγωνιστικής επιχείρησης. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του διεθνούς εµποροβιοµηχανικού προτύπου ISO 9000 ως πιστοποιητικού ποιότητας για
την ικανοποίηση των µαθητών και των γονέων, που αντιµετωπίζονται σαν καταναλωτές-πελάτες.
Άλλωστε, σαφής ήταν πριν από λίγα χρόνια ο κ. Μητσοτάκης,
όταν από το βήµα του 10ου Συνεδρίου της Νέας Δηµοκρατίας για
το πώς εννοεί τη δική του µεταρρύθµιση στον χώρο της παιδείας
είπε: «Μια παιδεία βασισµένη στον υγιή ανταγωνισµό µεταξύ
πολλαπλών επιλογών, µε γνώµονα πάντοτε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, σκεπτόµενοι πρώτα απ’ όλα τους µαθητές, τους πραγµατικούς πελάτες της παιδείας.».
Ελάχιστα βέβαια απασχολεί την Κυβέρνηση αυτή το γεγονός
ότι µέσα σε κλίµα υποταγής και συµµόρφωσης στις απαιτήσεις
των πελατών, γονέων και κηδεµόνων και των διευθυντών των
σχολείων, µέσα σε κλίµα άγχους και έντασης, ανελευθερίας και
ανταγωνισµού, δίχως συνεργασία και επικοινωνία, δίχως συλλογικότητα και αλληλεγγύη, οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ δύσκολο
να διαµορφώσουν ελεύθερους, δηµοκρατικά και κριτικά σκεπτόµενους πολίτες, µε αξίες και ιδανικά, πολίτες που θα σέβονται τη
διαφορετικότητα και θα συνεργάζονται, επιδιώκοντας όχι µόνο
το προσωπικό, αλλά και το συλλογικό όφελος.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας εργαλειοποίησε την πανδηµία, για να περάσει αντιδραστικά µέτρα και σε βάρος της εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας. Υπάρχουν δύο έρευνες, η µια
έρευνα είναι η «Εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του COVID-19», του Παγκόσµιου Συνδικάτου Εκπαιδευτικών «EDUCATION INTERNATIONAL», όπου
προκύπτει σαφώς ότι η προσπάθεια των κυβερνήσεων είναι να
αποποιηθούν τις ευθύνες τους για τη χρηµατοδότηση της παιδείας, και η δεύτερη είναι από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου για
την κρυφή ιδιωτικοποίηση στη δηµόσια εκπαίδευση. Έτσι, λοιπόν, η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση γίνεται όχηµα, έτσι ώστε να
αντανακλά περισσότερο στον ανταγωνιστικό και καταναλωτικό
προσανατολισµό των κοινωνιών µας. Και στις δύο περιπτώσεις,
η τάση προς την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας εκπαίδευσης είναι
κρυφή, καµουφλάρεται από τη γλώσσα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης ή εισάγεται λαθραία ως εκσυγχρονισµός.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για την υλοποίηση µιας ουσιαστικής, κυρία Υπουργέ, µιας πραγµατικής εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης απαιτείται µακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασµός. Δεν
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είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια πάνω από δέκα νοµοθετήµατα είχαν αποτύχει και απέτυχαν γιατί ακριβώς δεν υπήρχε µακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασµός µε διάλογο και συναίνεση.
Χρειάζεται να προηγηθεί συστηµατική και µακροχρόνια έρευνα
από ειδικούς επιστήµονες για την αξιολόγηση και την επισήµανση των αδυναµιών του εκπαιδευτικού συστήµατος. Έχετε τέτοιες µελέτες; Το πόρισµα που θα προκύψει πρέπει να είναι
βάσει ευρύτατου κοινωνικού διαλόγου µε τους εκπροσώπους
όλων των εµπλεκόµενων φορέων της εκπαίδευσης, οργανώσεις,
γονείς, εκπαιδευτικούς, µαθητές, φοιτητές, πανεπιστήµια, ώστε
οι τελικές επιλογές και τα µέτρα που θα αποφασιστούν να τύχουν
της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης. Θα σας έλεγα
ότι πρέπει να υπάρχει δοκιµαστική εφαρµογή σε περιορισµένο
αριθµό σχολείων, να αξιολογηθεί έπειτα από επιστηµονικό
έλεγχο η αποτελεσµατικότητα, να γίνουν βελτιώσεις και µετά να
επεκταθεί η γενίκευσή τους.
Αυτό που σας λείπει αυτή τη στιγµή από το νοµοσχέδιο, και γι’
αυτό το χαρακτηρίζω θνησιγενές, είναι ότι, ακόµα κι αν σχεδιάσουµε, και µε αυτόν τον τρόπο, µια άρτια κατά το δυνατόν εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, κάτι το οποίο δεν το έχετε κάνει εσείς,
αυτή είναι καταδικασµένη σε αποτυχία, αν οι εκπαιδευτικοί που
θα κληθούν να υλοποιήσουν τους προσανατολισµούς της δεν
τους έχουν κατανοήσει, δεν τους έχουν ενστερνιστεί και δεν διαθέτουν βέβαια και την απαραίτητη εκπαίδευση, παιδαγωγική, επιµορφωτική και επαγγελµατική επάρκεια.
Εδώ έχετε ακριβώς το αντίθετο: Όλες οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και οι γονείς µαζί, που δεν τους καλέσετε, είναι απέναντι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 20 Απριλίου η ΔΑΚΕ σάς κάλεσε, έτσι ώστε να αποσύρετε το νοµοσχέδιο αυτό. Είναι ανάγκη
να υπάρξει από το κράτος στήριξη στον εκπαιδευτικό, αναβάθµιση του κύρους και αναγνώριση του σηµαντικού του έργου. Η
συµµετοχή των εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου θεωρείται ο σηµαντικότερος παράγοντας απεγκλωβισµού των σχολείων από το συγκεντρωτικό µοντέλο διοίκησης, µε πρώτο στόχο
την αυτοδιοίκηση της σχολικής µονάδας και τελικό σκοπό τη βελτίωση της σχολικής αποτελεσµατικότητας. Αντ’ αυτού, κάνετε
ακριβώς το αντίθετο κι αυτό δεν είναι ενδυνάµωση ούτε των εκπαιδευτικών ούτε της εσωτερικής λειτουργίας.
Οι µετανεωτερικές αντιλήψεις, λοιπόν, για την εκπαίδευση
συγκλίνουν στην αντίληψη ότι οι µεταρρυθµίσεις στα σχολεία
χρειάζεται να ανταποκρίνονται στην αγορά εργασίας και άρα
συγκλίνουν σε πρακτικές όµορες της νεοφιλελεύθερης σκέψης
για την εκπαίδευση, η δε Κυβέρνηση προσπαθεί να χτίσει το νέο
µεταµοντέρνο σχολείο της αγοράς στα ερείπια του δηµόσιου,
µαζικού, δωρεάν σχολείου. Το νοµοσχέδιό σας είναι θνησιγενές
και θα προστεθεί στη σωρεία νοµοθετηµάτων, περίπου δέκα, για
όλους τους λόγους οι οποίοι αναλύθηκαν προηγούµενα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η εκπαίδευση είναι δικαίωµα, όχι
προνόµιο ή χάρη. Τα δικαιώµατα των παιδιών αποτελούν συλλογική ευθύνη. Η δηµόσια εκπαίδευση είναι στοιχείο-κλειδί των δηµοκρατικών δηµόσιων πολιτικών. Η εκπαίδευση είναι ευθύνη του
κράτους. Ένα από τα καθήκοντα του κράτους είναι να προσδιορίζει τους σκοπούς και τους στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων και να εξασφαλίζει πλήρη χρηµατοδότηση. Μόνο που
εσείς εδώ, επειδή υπάρχουν πολλά µοντέλα αξιολόγησης, εσείς
υιοθετήσατε ένα µοντέλο αξιολόγησης το οποίο έχει µόνο ιεραρχική δοµή, έτσι ώστε να ελέγξει τις αντιδράσεις στο νέο σχολικό
τοπίο το οποίο θέλετε να φτιάξετε.
Στη δηµοκρατική, λοιπόν, εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του ΣΥΡΙΖΑ εµείς στην παιδεία-εµπόρευµα αντιπαραθέτουµε την παιδεία-δηµόσιο αγαθό, στην παιδεία του ατοµικισµού-ωφελιµισµού
αντιπαραθέτουµε την παιδεία των ουµανιστικών αξιών, µε στόχο
την κριτική συνειδητοποίηση του ατόµου, που οδηγεί στη χειραφέτησή του.
Τέλος, κάτι που έλεγε ο Θεόδωρος Ελευθεράκης το 2006: «Η
αλληλεπίδραση µιας πραγµατικά δηµοκρατικής κοινωνίας και
ενός αντίστοιχου δηµοκρατικού σχολείου, στο οποίο θα έχουν
όλοι τη δυνατότητα να παίρνουν τη µόρφωση που έχουν ανάγκη,
προοδευτικά, αµφίδροµα και αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε καλυτέρευση της ποιότητας του σχολείου αλλά και της κοινωνίας.».
Γι’ αυτό, λοιπόν, το σχολείο αγωνιζόµαστε, γι’ αυτό και η νεολαία,
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οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα επιβάλουν την πολιτική, προοδευτική, κυβερνητική αλλαγή στη χώρα µας, που είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
Θέλω να σας καταθέσω δύο ακόµα δείκτες, στην πρόσθεση
αυτών που είπαµε χθες, ότι η τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
πτυχιούχοι είκοσι πέντε έως τριάντα τεσσάρων ετών να είναι
50%, θα σας καταθέσω και τους δείκτες της EUROSTAT, οι
οποίοι λένε ότι ο κίνδυνος φτώχειας κατά επίπεδο εκπαίδευσης,
όταν έχεις πτυχίο πανεπιστηµίου, εµείς από το 2014 που ήταν
για την Ελλάδα 8,7%, το πήγαµε στο 7,7%. Αν έχεις το απολυτήριο γυµνασίου, από 27,2% το 2004 το πήγαµε στο 22,7% και όταν
έχεις µεταδευτεροβάθµια από το 22,6% τον κίνδυνο φτώχειας
τον πήγαµε στο 18%.
Σε αυτούς τους δείκτες, κυρία Υπουργέ, θα αναµετρηθείτε κι
εσείς ως Κυβέρνηση, γιατί η EUROSTAT θα ξαναβγάλει στοιχεία
και ελπίζω σε αυτά τα στοιχεία να έχετε αντίστοιχα αποτελέσµατα µε εµάς.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παππά εκ Δωδεκανήσου, της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω µε έναν απαραίτητο ορισµό, τον οποίο πρέπει
όλοι να γνωρίζουµε, αν και σε µερικούς είναι οικείος και ιδιαίτερα
γνώριµος από βιωµατική εµπειρία. Ο λαϊκισµός ως πολιτική ιδεολογία και πρακτική επικαλείται τα συµφέροντα των απλών ανθρώπων και χρησιµοποιεί την κολακεία του λαού, ώστε να τον
παρασύρει σε επιλογές που φαίνεται να είναι υπέρ του, ενώ στην
πραγµατικότητα είναι εναντίον του. Μπορεί, ενδεχοµένως, τον
ορισµό του λαϊκισµού να µην τον έχετε ακούσει ξανά, την πρακτική όµως του λαϊκισµού, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης,
την ξέρετε πάρα πολύ καλά, άριστα θα έλεγα. Είναι αυτό που
λέει ο σοφός λαός µας «παλιά µου τέχνη κόσκινο». Το στενάχωρο και δυσάρεστο είναι ότι επιλέγετε να λαϊκίσετε µε το µείζον
ζήτηµα της παιδείας, επιλέγετε να λαϊκίσετε µε το µέλλον των
νέων µας, µε το µέλλον των παιδιών µας, επιλέγετε συνειδητά να
λαϊκίσετε και να εκµεταλλευτείτε τα όνειρά τους.
Τα όνειρα των νέων της πατρίδας µας δεν είναι αντικείµενο εκµετάλλευσης από κανέναν µας. Θα έπρεπε να είναι αντικείµενο
σοβαρού προβληµατισµού για όλο το πολιτικό σύστηµα. Σας
καλώ να αναρωτηθούµε όλοι µας γιατί η Ελλάδα είναι ουραγός
στους περισσότερους δείκτες που αναφέρονται σε θέµατα παιδείας και εκεί που βρίσκεται στην κορυφή είναι για αρνητικούς
λόγους, δυστυχώς.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου και στις δηµόσιες παρεµβάσεις σας, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης,
επαναλαµβάνετε την ίδια κριτική για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Προφανώς δεν θέλετε τα πανεπιστήµια να έχουν τον λόγο
στο πόσοι και µε ποια κριτήρια θα εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Προφανώς δεν αντιµετωπίζετε την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο ως την αρχή µιας µεγάλης διαδροµής. Αντιµετωπίζετε
την είσοδο σε µια σχολή ως το τέλος µιας διαδροµής. Αυτός είναι
κι ο λόγος που είστε αντίθετοι µε τη βάση του «10» ως ελάχιστη
βάση εισαγωγής.
Για τον ίδιο λόγο δεν έχετε πρόβληµα και µε το φαινόµενο των
αιώνιων φοιτητών, µια ελληνική πατέντα, που αποτελεί παγκόσµια πρωτοτυπία. Η φοίτηση σε ένα πανεπιστήµιο είχε φτάσει να
είναι συστατικό µιας πελατειακής λογικής σε έναν άτυπο διαγωνισµό για το ποιο κόµµα θα βάλει περισσότερους φοιτητές στις
σχολές.
Να θυµίσω τις βουλευτικές τροπολογίες που καταθέτατε τότε,
για να ανοίξετε σχολές σε διάφορες πόλεις ή κωµοπόλεις, για
να ικανοποιήσετε αυτό που λέγαµε πριν, τον λαϊκισµό σας. Υποβαθµίζετε µε τη ρητορική σας τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές
διαδροµές, όπως την επιλογή δηµοσίων ΙΕΚ που παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση. Είναι λύσεις που προωθήθηκαν µε το παράλληλο µηχανογραφικό, το οποίο εσείς υπονοµεύετε.
Είναι όλες αυτές οι καταστάσεις που δεν µας τιµούν ως χώρα,
αλλά πλέον αλλάζουν. Κοιτάξτε, το να µη θέλετε να αλλάξει κάτι
και να µείνει το ίδιο δεν είναι κακό, αρκεί, όµως, να το λέτε ξεκά-
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θαρα. Είναι επιλογή σας, είναι πολιτική επιλογή. Αρκεί να µη φοράτε τον µανδύα του προοδευτισµού, γιατί αυτό ακριβώς είναι
λαϊκισµός και µάλιστα κακής ποιότητας λαϊκισµός.
Ας πάµε τώρα στην ουσία του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Παιδείας για την αναβάθµιση του σχολείου και την ενδυνάµωση
των εκπαιδευτικών. Κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, µε µία
ανάγνωση όσων προβλέπει το σχέδιο νόµου µπορεί εύκολα να
καταλάβει κανείς τη βασική του φιλοσοφία αλλά και τους λόγους
για τους οποίους σας προκαλεί αναφυλαξία. Περιλαµβάνει έννοιες και αξίες που δεν συνάδουν µε τον πολικό χαρακτήρα σας.
Έννοιες όπως αξιολόγηση, εµπιστοσύνη, αυτονοµία, αναβάθµιση
και ελευθερία.
Η αξιολόγηση αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του
νόµου. Στην ίδια µας τη ζωή έχουµε διαπιστώσει -το ξέρουµε
όλοι- πως οτιδήποτε δεν αξιολογείται, στο τέλος απαξιώνεται και
µαραζώνει.
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, λοιπόν, σε τέσσερα επίπεδα,
µέσα σε δύο και τέσσερα χρόνια. Αξιολόγηση που προωθεί την
αξιοκρατία και την καλή λειτουργία του σχολείου.
Αποκλεισµός. Αποκλειστικός στόχος η βελτίωση της γνώσης,
η γνώση που φτάνει στους µαθητές.
Και επειδή πολλοί έκαναν λόγο για τιµωρητικό χαρακτήρα της
αξιολόγησης, που φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, η αρνητική αξιολόγηση θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιµόρφωση και στήριξη και
ενίσχυση των εκπαιδευτικών µας. Η αξιολόγηση αποτελεί κοινή
πρακτική στο 90% των ευρωπαϊκών χωρών, µε εξαιρέσεις την Ισλανδία, τη Μάλτα, τη γειτονική µας Τουρκία και φυσικά την Ελλάδα.
Η νέα σχολική χρονιά, που θα ξεκινήσει µε τον συγκεκριµένο
νόµο να είναι νόµος του ελληνικού κράτους, θα βρει τα σχολεία
µας µε έντεκα χιλιάδες επτακόσιους νέους µόνιµους εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση. Είναι οι πρώτοι διορισµοί µετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια.
Σηµαντικός πυλώνας του νόµου είναι η ίδρυση δοµών εκπαίδευσης και θέσεων στελεχών µε αµιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ένα κενό που παρατηρείται εδώ και χρόνια στα σχολεία
επιτέλους καλύπτεται. Πρόκειται για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, καθώς ιδρύονται γραφεία συµβουλευτικής και προσανατολισµού ανά οµάδες σχολείων.
Το σηµαντικότερο, κατά τη γνώµη µου, σηµείο του νόµου
αφορά την αυτονοµία της κάθε σχολικής µονάδας. Πρέπει να δείξουµε εµπιστοσύνη στους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς µας. Να
επενδύσουµε στις ικανότητές τους και στη διάθεσή τους να µεταδώσουν τις γνώσεις στους µαθητές. Να τους αφήσουµε επιτέλους να κάνουν καλά και σωστά τη δουλειά τους.
Δηµιουργούµε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, έτσι ώστε να
υπάρχει µεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση της διδασκαλίας, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερους βαθµούς αυτονοµίας στα
σχολεία µας. Το µοντέλο εκπαίδευσης που γνωρίζαµε µέχρι σήµερα αλλάζει. Στο επίκεντρο πλέον δεν θα είναι το βιβλίο, αλλά
θα είναι οι γνώσεις. Αυτό πετυχαίνουµε µε την ελεύθερη επιλογή
του βιβλίου. Παράλληλα, αλλάζει η κλασική µορφή εξοµολόγησης και παύει να ισχύει το κλασικό διαγώνισµα. Οι µαθητές θα
µπορούν πλέον να κάνουν ατοµικές ή οµαδικές εργασίες.
Τέλος, αποκαθίσταται και ενισχύεται ο ρόλος του διευθυντή του
σχολείου. Ξέρουµε πολύ καλά ότι από τη δεκαετία του ’80 και την
έλευση του ΠΑΣΟΚ, τότε, στην εξουσία, οι διευθυντές και ο ρόλος
τους στοχοποιήθηκαν εντόνως και υποβαθµίστηκαν καίρια. Με τον
νέο νόµο, µεταξύ άλλων, ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη
διοργάνωση των ετήσιων ενδοσχολικών επιµορφώσεων, την ανάδειξη διδασκαλιών και εξωδιδακτικών εργασιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόµη, ευχαριστώ πολύ.
Έχει τη δυνατότητα για άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και γραπτής επίπληξης. Είναι αξιολογητής του εκπαιδευτικού του προσωπικού και όλα αυτά θα γίνονται µέσα σε ένα πλαίσιο
διαφάνειας και λογοδοσίας. Στόχος µας είναι η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να θέσω υπ’ όψιν του Υπουργείου
και της ηγεσίας του ένα σοβαρό ζήτηµα για τα Δωδεκάνησα
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αλλά και για όλα τα µικρά νησιά του Αιγαίου. Η ηρωική νήσος
Κάσος, στην οποία λειτουργεί ένα εξαθέσιο δηµοτικό σχολείο,
πρέπει να αποτελέσει παράδειγµα και να παραµείνει για όλα τα
µικρά νησιά. Στα µικρά νησιά, λοιπόν, πρέπει να µην ισχύει το
πληθυσµιακό, αγαπητές Υπουργέ και Υφυπουργέ, όριο για τη λειτουργία των εξαθέσιων σχολείων και να γίνει υπέρβαση.
Οφείλουµε να δώσουµε κίνητρα και να στηρίξουµε έµπρακτα
τις νέες οικογένειες που ζουν και δηµιουργούν στα ακριτικά
νησιά. Να γίνει υπέρβαση, για να κρατήσουµε ψηλά την παιδεία
και να ανταµείψουµε τους ήρωες κατοίκους τους, που έχτισαν
εκεί τη ζωή τους, κόντρα σε πολλές δυσκολίες. Να αισθάνονται
ότι και τα δικά τους παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώµατα.
Ολοκληρώνοντας: ποιότητα, αναβάθµιση, καινοτοµία, αυτονοµία, αποκέντρωση. Αυτές οι έννοιες αποτελούν τον πυρήνα του
νοµοσχεδίου και ταυτόχρονα είναι το κόκκινο πανί για τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ.
Για όλους αυτούς τους λόγους µπορεί κανείς να αντιληφθεί
γιατί δεν θα ψηφίσει η Αντιπολίτευση έναν νόµο που κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση, που φέρνει αλλαγές, που η ίδια ελληνική
κοινωνία το απαιτεί. Ο κατήφορός σας δεν έχει όρια. Κάντε,
όµως, τη χάρη στην ελληνική κοινωνία να µην υπόσχεστε ότι θα
το ξηλώσετε και ότι θα ισχύσει µία µορφή αναδροµικής βαθµολογίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήµιο. Είναι η χειρότερη
µορφή λαϊκισµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ, µη µου ζητάτε να µιλήσετε περισσότερο, γιατί
θα φτάσουµε στο απόγευµα και δεν θα έχουν µιλήσει όλοι οι συνάδελφοι. Υπενθυµίζω ότι στις 19.00’ θα ξεκινήσει η ψηφοφορία.
Η Υφυπουργός κ. Μακρή έχει τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαµόρφωση
ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος, πρωταρχικό θέµα
για την αναπτυξιακή, παραγωγική και επιστηµονική πορεία κάθε
χώρας, είναι υποχρέωση και ταυτόχρονα µεγάλη ευθύνη και πρόκληση για την Κυβέρνηση και για το Υπουργείο µας.
Η δηµόσια εκπαίδευση πρέπει να καταστεί και πάλι εθνική προτεραιότητα, δήλωσε από αυτό το Βήµα εχθές ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Οι προβληµατισµοί, οι αναζητήσεις, οι σκέψεις και οι συζητήσεις για την οργάνωση της εκπαίδευσης, την ιεράρχηση των
απαιτήσεων, αλλά και την ανάγκη µεταρρυθµίσεων δεν έλλειψαν
ποτέ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις µήνες που είναι Κυβέρνηση η Νέα Δηµοκρατία. Απόρροια αυτών οι πολλές, ουσιαστικές, σηµαντικές και καινοτόµες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες,
που είναι τηλεγραφικά οι ακόλουθες: η αναδιάρθρωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η αναβάθµιση του δηµόσιου
σχολείου, που καλύπτει όλα τα επίπεδα της νηπιακής αλλά και
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο εκσυγχρονισµός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και του ιδιωτικού σχολείου
-πριν από έναν χρόνο πέρυσι το συζητούσαµε σε αυτή την Αίθουσα-, η αναβάθµιση της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης
της κατάρτισης και της διά βίου µάθησης, η ενίσχυση της αυτονοµίας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η περιφρούρηση της
εφαρµογής των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και η ανεµπόδιστη έρευνα και προώθηση της καινοτοµίας.
Παράλληλα, µε τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε τον τελευταίο
χρόνο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και τις
συστηµατικές παρεµβάσεις της, προκειµένου να αντιµετωπίσει
τις προκλήσεις και τις πρωτόγνωρες συνθήκες της παγκόσµιας
υγειονοµικής κρίσης, χτίζουµε µεθοδικά και συγχρονισµένα το
σύγχρονο σχολείο, µε ανανεωµένο περιεχόµενο και φιλοσοφία,
εισάγοντας εκατόν είκοσι τρία νέα προγράµµατα σπουδών, εντάσσοντας τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραµµα και την αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο.
Επενδύουµε στο ανθρώπινο δυναµικό µας, στους εκπαιδευτικούς µας, επιµορφώνοντάς τους οριζόντια και κάνοντας πράξη
έντεκα χιλιάδες επτακόσιους διορισµούς, υπερδιπλάσιους από
όσους είχαµε δεσµευθεί, διορισµούς µόνιµου προσωπικού, τους
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πρώτους µετά από δώδεκα χρόνια σε συνέχεια των τεσσερισήµισι χιλιάδων µόνιµων διορισµών που έγιναν στα ειδικά µας σχολεία πέρυσι.
Προχωρούµε δυναµικά, µετασχηµατίζοντας και εξοπλίζοντας
ψηφιακά την εκπαίδευση, αλλά και αξιοποιώντας και διευρύνοντας περισσότερο τις εναλλακτικές των νέων µας όσον αφορά την
επαγγελµατική τους κατάρτιση. Προσδίδουµε σε όλα τα παιδιά,
ασχέτως οικονοµικών δυνατοτήτων και ασχέτως προέλευσης,
ίσες ευκαιρίες, για να αντιµετωπίσουν την ανταγωνιστική πλευρά
της σύγχρονης ζωής, ενισχύοντας και ενδυναµώνοντας τον
θεσµό των πρότυπων και πειραµατικών σχολείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα µε ωριµότητα και έχοντας συνειδητοποιήσει πλήρως και απολύτως την ανάγκη αλλαγής πλεύσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γνωρίζοντας τα
προβλήµατα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, αλλά και
πιστοί στο πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας και στη δέσµευση
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θέτουµε στο υπό
κρίση νοµοσχέδιο τα θεµέλια της αναθεώρησης του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που συζητήθηκε αναλυτικά, διεξοδικά και
µε άνεση χρόνου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
και το οποίο ρυθµίζει θέµατα πολλά εκ των οποίων επιδεινώθηκαν
κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων, θέµατα όπως είναι η παραγωγή και εφαρµογή της σχολικής
αυτονοµίας, η ενδυνάµωση των δοµών στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η αξιολόγηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών αλλά
και των στελεχών της εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισµός και η
αναδιάρθρωση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
Δυστυχώς κατά την τελευταία εικοσαετία οι ταχύτατες εξελίξεις στην επιστήµη και την τεχνολογία κατέδειξαν τη ζοφερή εικόνα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, που φαντάζει
παρωχηµένο και αναποτελεσµατικό. Ενός συστήµατος που δεν
µπορεί να συνεχίσει να πορεύεται στις γενικές συντεταγµένες
του παραδοσιακού χαρακτήρα του σχολείου της γνωσιοκεντρικής αποµνηµόνευσης και της αποσπασµατικότητας, του κατακερµατισµού γνώσεων και της παθητικής απόκτησής τους. Ενός
συστήµατος που παραµένει ίσως περισσότερο θεσµικά συγκεντρωτικό και εξαιρετικά κεντρικό και γραφειοκρατικό, µε πολύ
µικρό βαθµό διοικητικής αποκέντρωσης σε σχέση µε τα υπόλοιπα συστήµατα εκπαίδευσης στην Ευρώπη, σύµφωνα και µε
τα ευρήµατα του δικτύου «ΕΥΡΥΔΙΚΗ». Ενός συστήµατος, τέλος,
του οποίου η στερεοτυπική µορφή, το περιεχόµενο και η στοχοθεσία δεν συνάδουν µε τις απαιτήσεις της θωράκισης των παιδιών µας µε τρόπο συνεκτικό, µεθοδικό και ώριµο, ώστε να
επιβιώσουν στην πολυδιάστατη κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας, να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά δυναµικό
και παγκοσµιοποιηµένο, σε µια αγορά εργασίας µη στατική, αλλά
απίστευτα ανταγωνιστική και απρόβλεπτη, µε συνεχή και αέναη
διασύνδεση µε ό,τι συµβαίνει στον πλανήτη είκοσι τέσσερις ώρες
την ηµέρα, τριακόσιες εξήντα πέντε ηµέρες τον χρόνο.
Η πραγµατική κρίση που βιώνει το σχολείο τα τελευταία χρόνια
δεν αναδείχθηκε ούτε παρουσιάσθηκε σήµερα ξαφνικά. Οι αρχικές σκέψεις για το σύγχρονο σχολείο είναι ποικίλες. Οι προσπάθειες και οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν είναι αρκετές. Οι
προβληµατισµοί είναι έντονοι, οι δυσκολίες σοβαρές. Δυστυχώς,
όµως, το αποτέλεσµα ήκιστα ικανοποιητικό.
Καταδείχθηκε και µε τα καθόλου ενθαρρυντικά και δυσάρεστα
αποτελέσµατα και στοιχεία των επιδόσεων των µαθητών και µαθητριών στην έρευνα της PISA. Σήµερα ο κ. Λακασάς στην «Καθηµερινή» έχει µια ανάλυση και µια αναφορά, η οποία δεν είναι
καθόλου κολακευτική για τη χώρα µας. Με τα στοιχεία, λοιπόν,
των επιδόσεων των µαθητών και µαθητριών στην έρευνα της
PISA, η απάντηση και η επιτακτική λύση πλέον απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις δεν είναι άλλη παρά ο συντονισµένος σχεδιασµός και η υλοποίηση της στρατηγικής της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, η οποία αναδιαµορφώνει µια πολυδιάστατη δηµιουργική προσωπικότητα των µαθητών µε όχηµα τη σχολική αυτονοµία.
Η ποιότητα της διδασκαλίας, η αξιοποίηση της εµπειρίας των
εκπαιδευτικών και η ενδυνάµωση των δοµών υποστήριξης του
εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει να είναι θέµατα στα οποία τα ίδια
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τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων. Το σχολείο πρέπει να είναι πρωτίστως βιωµατικό και επίσης ένας χώρος
ελκυστικός, χώρος καλλιέργειας, ενθάρρυνσης, τόνωσης της δηµιουργικότητας των µαθητών µας, χώρος µε περισσότερες βαθµίδες ελευθερίας και αυτονοµίας, αλλά και µε µεγαλύτερη
διαφάνεια και λογοδοσία.
Τα παιδιά µας θα πρέπει να µάθουν να συνδυάζουν µε εξαιρετική επιτυχία, µαεστρία και συνθετική ικανότητα τα εφόδια της
κλασικής παιδείας, αλλά ταυτόχρονα ταχύτατα και µε ιδιαίτερη
συνθετική ευφυΐα, φαντασία και κρίση να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την εφαρµογή τους τη σύγχρονη επιστήµη και τεχνολογία. Θα πρέπει να αναπτύξουν και να συσχετίζουν επιτυχώς
µε συναισθηµατική νοηµοσύνη και ενσυναίσθηση τις δεξιότητες,
που δεν είναι άλλες από τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις ικανότητες, ενδεικτικά, της επικοινωνίας, της προσωπικότητας, της
ανάληψης πρωτοβουλιών, της συνεργατικότητας και της οµαδικότητας, της κατανόησης ενός µεγάλου εύρους εννοιών, της δυνατότητας συνεργασίας µε ανθρώπους µε διαφορετικά
πολιτισµικά χαρακτηριστικά, της ικανότητας επίλυσης προβληµάτων, της διαχείρισης των εντάσεων, της κινητοποίησης οµάδων µε θετικό τρόπο.
Και οι εκπαιδευτικοί µας -των οποίων την επάρκεια, την ικανότητα και τον ζήλο εµπιστευόµαστε εξαιρετικά, των οποίων αναγνωρίζουµε την αγωνία και τις καθηµερινές προσπάθειες για το
καλύτερο δυνατό επίπεδο του παραγόµενου εκπαιδευτικού
έργου και τους οποίους φυσικά θερµά ευχαριστούµε για τη µεγάλη αφοσίωση τους αλλά και τον ενθουσιασµό τους να αγκαλιάσουν τις προκλήσεις της τηλεκπαίδευσης των τελευταίων
χρόνων- θα πρέπει να µετουσιώσουν µε δικές τους πρωτοβουλίες, όχι άνωθεν συντονισµένες και κατευθυνόµενες, το σχολείο
σε ένα σχολείο του µέλλοντος, ένα σχολείο απελευθερωµένο
από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δεσµεύσεις, µε µεγαλύτερο βαθµό αυτονοµίας και ελευθερίας, προσαρµοσµένο στις
δικές του ιδιαιτερότητες και ανάγκες, ένα σχολείο που θα δίνει
δυνατότητες και βήµα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δηµιουργικές πρωτοβουλίες, ώστε το µάθηµα να γίνει
πιο ενδιαφέρον, µε την ανάθεση συνθετικής ή διαθεµατικής εργασίας, την οµαδική παρουσίαση ή την αξιοποίηση της µεθόδου
της ανεστραµµένης τάξης.
Επίσης θα πρέπει να ανασάνουν από τους παρωχηµένους περιορισµούς του παρελθόντος, να µεταγγίσουν τις σχολικές µονάδες µε καλές πρακτικές, να επιλέγουν µέσα από εγκεκριµένα
σχολικά εγχειρίδια ποιο είναι το κατά την κρίση τους καλύτερο
για τη διδασκαλία των µαθητών τους, να ενθαρρύνουν τη δηµιουργία και τη λειτουργία ενδοσχολικών και διασχολικών οµίλων,
να επιλέξουν τον αριθµό, τα κριτήρια, τη συχνότητα και τη χρονική διάρκεια αξιολόγησης των µαθητών τους, να ενδυναµώσουν
την καλύτερη οργάνωση και συνεργασία του εκπαιδευτικού προσωπικού, µε τη θέσπιση σχολικών συντονιστών τάξης και µαθηµάτων, µε τους µέντορες, µε τους συµβούλους, αξιοποιώντας
την εµπειρία, τις σπουδές και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους. Θα
πρέπει να γίνουν -µε µια λέξη- συνοδοιπόροι των µαθητών µας
στο ταξίδι της µάθησης.
Στον αντίλογο, µπορεί το σχολείο να λειτουργεί ανεξέλεγκτα;
Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι, ούτε ανεξέλεγκτα ούτε χωρίς
υποστήριξη. Για τον λόγο αυτό ενδεικτικά προχωρούµε σε αναδιάρθρωση των υποστηρικτικών δοµών εκπαίδευσης, καταργώντας έναν τελείως αναποτελεσµατικό θεσµό, εντελώς απόµακρο
από τις σχολικές µονάδες των ΠΕΚΕΣ και των συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και επαναφέρουµε µε βελτιωµένο θεσµικό
πλαίσιο τον θεσµό του Σχολικού Συµβούλου, που θεσπίστηκε το
1982 και είχε ως αρµοδιότητα την ουσιαστική επιστηµονική και
παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών
µονάδων.
Επαναφέρουµε τον θεσµό αυτό, βελτιώνοντας και διορθώνοντας ατέλειες, ενώ παράλληλα οργανώνουµε συστηµατικά και µεθοδευµένα τον θεσµό της επιστηµονικής και παιδαγωγικής
καθοδήγησης µε τη δηµιουργία Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης και φέρνουµε τον σύµβουλο πιο κοντά στη σχολική µονάδα,
για να µπορεί να τη στηρίξει αποτελεσµατικά.
Δεν περιοριζόµαστε απλώς στην αλλαγή του ονόµατος των
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ΚΕΔΗΚΕ, ΚΕΔΥΣΕ και ΚΕΔΑΣΥ, αλλά φροντίζουµε για την ορθολογική στελέχωση των χιλίων εκατόν είκοσι θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ θεσπίζουµε και οργανώνουµε τις οµάδες
σχολείων, µε στόχο τη συνεργασία όµορων σχολικών µονάδων,
τη συνέργεια και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Εκσυγχρονίζουµε και αναδιαρθρώνουµε την εκπαίδευση των παιδιών µας για
την αειφορία και το περιβάλλον, µετασχηµατίζοντας τα κέντρα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε κέντρα εκπαίδευσης για την
αειφορία και το περιβάλλον.
Παράλληλα, θεωρούµε ότι έννοιες όπως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, αυτοαξιολόγηση, αξιολόγηση της σχολικής µονάδας, δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης, οι οποίες λόγω
ιστορικών ανατροπών και σκόπιµα παγιωµένων πεποιθήσεων θεωρούνταν το νέο εννοιολογικό οπλοστάσιο του εκσυγχρονισµένου
επιθεωρητισµού, θα πρέπει επιτέλους να πάρουν την πραγµατική
τους διάσταση και αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η αξιολόγηση είναι µέσο ενδυνάµωσης των εκπαιδευτικών µας
σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον. Είναι αυτονόητη και επιβεβληµένη εκ των πραγµάτων. Έχει βελτιωτικό και όχι τιµωρητικό
χαρακτήρα και εµφανίζεται σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, συνδέοντας την αποτίµηση µιας οποιασδήποτε
ατοµικής ή συλλογικής δραστηριότητας µε το αποτέλεσµά της.
Με την αξιολόγηση καταγράφεται η υφιστάµενη κατάσταση. Εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύναµα σηµεία του έργου των εκπαιδευτικών και παρέχεται παιδαγωγική υποστήριξη όπου αυτή
απαιτείται. Είναι µηχανισµός ανατροφοδότησης και διασφάλισης
της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Μέσα
από την αξιολόγηση αναδεικνύονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί µας
και επιβραβεύεται το έργο τους.
Ταυτόχρονα µε τις νέες ρυθµίσεις αναδιαµορφώνεται ο χάρτης της δευτεροβάθµιας, µεταδευτεροβάθµιας και ανώτατης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, µε βασική επιδίωξη τη διαµόρφωση
ενός συνεκτικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
απαιτήσεις και στη συνολική αναβάθµιση του εκκλησιαστικού
προσωπικού, ώστε η διαχείριση σηµαντικών θεµάτων από τον
κλήρο, που άπτονται και της καθηµερινότητας των πιστών, να
είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χθεσινή του τοποθέτηση ο
Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους µας µε νηφαλιότητα και χαµηλούς τόνους να προσεγγίσουµε τα θέµατα της παιδείας. Προφανώς η πρόσκληση αυτή και η πρόταση δεν απευθυνόταν µόνο
στην Αντιπολίτευση. Κυρίως και πρωτίστως απευθυνόταν και σε
εµάς, τα δικά του στελέχη. Γι’ αυτό, λοιπόν, µε διπλή προσοχή
θα προσεγγίσω ένα θέµα που θέλω να θίξω και θα αναφερθώ
στην τοποθέτηση του κ. Φίλη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στην ανοίκεια επίθεση που έκανε στην Υπουργό.
Με τον κ. Φίλη είµαστε σχεδόν συνοµήλικοι. Φοιτήσαµε στο
ίδιο πανεπιστηµιακό ίδρυµα. Ο κ. Φίλης έχει πολύ µεγάλη εµπειρία στα αµφιθέατρα, στη δηµοσιογραφία και στη Βουλή. Είµαι
απολύτως βέβαιη ότι, όταν εκστόµισε τα λόγια που είπε, κατάλαβε την ίδια στιγµή ότι η επίθεση αυτή ήταν απαράδεκτη και ότι
διέπραξε ένα ολίσθηµα. Από τον Φίλη που γνωρίζω, από τον
πρώην Υπουργό, από τον κοινοβουλευτικό, τον δηµοσιογράφο,
τον ιδεολόγο της Αριστεράς, περίµενα εκείνη τη στιγµή να πει
µια λιτή και αφοπλιστική συγγνώµη, µια συγγνώµη που θα έληγε
το θέµα και δεν θα δηµιουργούσε κανένα πρόβληµα.
Κύριε Φίλη, ξέρετε καλύτερα από µένα ότι στα χρόνια της νεότητάς µας, αλλά και τώρα στην ωριµότητά µας, υπήρχαν θέµατα τα οποία ήταν πάντοτε εκτός πολιτικής συναλλαγής, για να
παραφράσω έναν νοµικό όρο, και αυτά ήταν η οικογένεια και τα
µικρά παιδιά.
Η Υπουργός δεν σας απάντησε. Πιστεύω, περίµενα -να σας πω
την αλήθεια- ακόµη και στην Ολοµέλεια ότι τη συγγνώµη αυτή
θα τη ζητούσατε.
Δεν την οφείλατε µόνο στην Υπουργό, κύριε Φίλη. Την οφείλετε στην ιστορία σας, γιατί είστε ένας πολιτικός ο οποίος µπορεί
να είναι άκαµπτος, µπορεί να είναι αυστηρός, καµµιά φορά µπορεί να είναι και άδικος, αλλά πάντοτε ήταν έντιµος και σοβαρός.
Την οφείλατε αυτή τη συγγνώµη στη δική σας σοβαρότητα.
Και θέλω να σας πω µε απόλυτη ειλικρίνεια -το λέω σε όλους
τους συναδέλφους- ότι ένιωσα και πολύ άβολα όταν δύο γυναί-
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κες συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ένιωσαν την ανάγκη -δεν ξέρω αν το
έκαναν αυτό γιατί ήταν σε διατεταγµένη υπηρεσία- να σας υπερασπιστούν, γυναίκες συνάδελφοι, οι οποίες είχαν και κυβερνητικές θέσεις.
Σας υπερασπίστηκαν σε αυτή την ανήθικη επίθεση σε µια πολιτικό, η οποία τιµά τη θέση, που και εσείς, κύριε Φίλη, είχατε κάποτε.
Σε ό,τι αφορά το θέµα της δέσµευσης του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για την αναδροµική κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, στην αρχή κατάλαβα ότι πρόκειται για
ένα απαράγραπτο δικαίωµα. Χθες στην τοποθέτησή του αντελήφθην ότι πρόκειται για ένα δικαίωµα το οποίο έχει µια αποσβεστική ετήσια προθεσµία. Άρα άνθρακες είναι ο οποιοσδήποτε
θησαυρός, ακόµη και για αυτούς που τυχόν θα τον πιστέψουν,
και νοµίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω πολιτικός σχολιασµός.
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, την οµιλία µου µε µια αναφορά
σε τρία παιδιά που ξεχώρισαν στις εξετάσεις φέτος.
Η κ. Πιπιλή ανέφερε έναν µεγάλο αριθµό παιδιών που ξεχώρισαν, που διακρίθηκαν. Ανέφερε και τα ονόµατά τους. Εγώ θα
επαινέσω τρία από αυτά.
Το πρώτο παιδί που θα επαινέσω είναι το παιδί το οποίο αυτοχαρακτηρίστηκε ως «αποτυχηµένος άριστος» και θα τον επαινέσω γιατί είναι πράγµατι άριστος. Είναι ένα παιδί το οποίο
καταφέρνει και περνάει, αν δεν κάνω λάθος, σε τρεις από τις
πέντε σχολές στις οποίες θα µπορούσε να περάσει. Άρα είναι
άριστος και η επίδοσή του και το περιθώριο που έχει να φοιτήσει
σε αυτές τις σχολές τον καθιστά άριστο. Κακώς αυτοχαρακτηρίζεται και θυµατοποιείται ως αποτυχηµένος, γιατί δεν είναι.
Και θα ήθελα να του πω σαν µητέρα µε πολλή αγάπη και προσοχή και σεβασµό, βεβαίως, στην προσπάθειά του ότι είναι ένα
παιδί που είχε την τύχη να φοιτήσει σε ένα πρότυπο σχολείο.
Πολλοί συνοµήλικοι ή συνυποψήφιοί του δεν την είχαν. Άλλωστε,
δεν υπήρχαν πρότυπα και πειραµατικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, µε την προσπάθεια του Υπουργείου µας, υπάρχουν
σε κάθε περιφέρεια. Φοίτησε, λοιπόν, σε πρότυπο σχολείο και
κατάφερε να πετύχει σε σχολή. Αν θέλει, βεβαίως, και το ίδιο,
έχει τα µόρια και τη δυνατότητα, ενώ άλλα παιδιά, ενώ ήταν εξίσου ικανά, δεν φάνηκαν το ίδιο τυχερά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε.
Θα συγχαρώ και το παιδί της πολύτεκνης οικογένειας, το
οποίο, καίτοι έχασε και τους δύο γονείς του, κατάφερε, πέτυχε,
διακρίθηκε µε εξαιρετικά υψηλή επίδοση και δεν επέτρεψε η
προσωπική του περιπέτεια να γίνει λαϊκό ανάγνωσµα.
Τελειώνοντας, θα συγχαρώ το παιδί βιοπαλαιστών, το οποίο
συγκέντρωσε δεκαεννιά χιλιάδες µόρια και η επιλογή του είναι
να έρθει να σπουδάσει και να γίνει παιδαγωγός.
Με αυτούς τους εκπαιδευτικούς, µε αυτά τα παιδιά, µε αυτούς
τους δασκάλους θα χτίσουµε το καινούργιο σχολείο. Αυτοί θα
εφαρµόσουν την εκπαιδευτική µας µεταρρύθµιση. Αυτοί είναι οι
δάσκαλοι που θέλουµε να εµπιστευόµαστε και θα βοηθήσουν τα
παιδιά µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και εγώ θα ήθελα
τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε
Σκουρλέτη;
Τι θέλετε, κύριε Φίλη; Κανονικά δεν έχετε δικαίωµα. Μόνο αν
είναι προσωπικό ή διαδικαστικό. Ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Επί προσωπικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και µένα προσωπικό
είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προσωπικό. Τέλος
πάντων, εγώ δεν αντελήφθην. Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα
λεπτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, άκουσα την Υφυπουργό,
την κ. Μακρή, και τα όσα είπε σχετικά µε ένα θέµα που µε αφορά.
Να την ευχαριστήσω για το πώς περιέγραψε την προσωπικότητά
µου.
Αναφέρθηκε σε ένα ζήτηµα, το οποίο προέκυψε στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων και το οποίο συζητήθηκε και νοµίζω ότι
λύθηκε. Δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις εκατέρωθεν και νόµιζα ότι το θέµα είχε λυθεί.
Όπως διευκρίνισα και τότε -το λέω και τώρα- δεν έχω καµµία
πρόθεση να κάνω επίθεση σε κανέναν. Κριτική πολιτική έκανα
προσωπικά στην κυρία Υπουργό. Δεν είχα πρόθεση να εµπλέξω
κανέναν από την οικογένειά της. Άλλωστε αυτό που είπα είναι
κάτι που αφορά και εµένα -το τόνισα- ως γονιό και όχι ως
Υπουργό Παιδείας. Όταν νοµοθετούν οι Υπουργοί Παιδείας,
έχουµε πάντα στο µυαλό µας εκεί στο βάθος της τάξης δύο µατάκια των παιδιών µας, που µας βλέπουν. Τι θα πουν, άραγε, όταν
µεγαλώσουν για την πολιτική την οποία νοµοθετούµε και ακολουθούµε; Τι θα πουν, για παράδειγµα, αν ο Φίλης ακολουθούσε
µια πολιτική σφαγής είκοσι χιλιάδων παιδιών από τα πανεπιστήµια µε την πολιτική του ή άλλα ζητήµατα;
Αυτό είναι το θέµα όλων. Η κυρία Υπουργός το υπέλαβε ως
προσωπική επίθεση και ως επίθεση στην οικογένειά της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Αυτά ελύθηκαν, όµως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα. Είµαι σαφής.
Θα ήθελα να πω κάτι, όµως. Επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, όµως, µε
αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µου αρέσει η προσωποποίηση των πολιτικών αντιπαραθέσεων και, αν έτσι εκλαµβάνεται κάτι, καµµία αντίρρηση να το
αποκαταστήσουµε.
Όµως, τι είδους πολιτική αντιπαράθεση είναι όταν η κυρία
Υπουργός, παρ’ ότι έχει ακουστεί από µένα πολλάκις απάντηση
στην επιτροπή και εδώ, επιµένει ότι η υπογραφή Φίλη είναι αυτή
που έφερε την ισοτίµηση των πτυχίων των κολλεγίων µε τα πτυχία των πανεπιστηµίων και παρέσυρε, δυστυχώς, και τον κύριο
Πρωθυπουργό σε αυτή την άποψη.
Είπα και τονίζω ότι είναι η υπογραφή Αρβανιτόπουλου, κυβέρνησης Σαµαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα είπατε και στην
οµιλία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Εµείς καταργήσαµε, όταν βγήκαµε από τα
µνηµόνια, πριν από τον διαγωνισµό αυτόν τον νόµο.
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Δεν µου αρέσει η προσωπική
αντιπαράθεση. Έχουµε πολλές πολιτικές και ιδεολογικές διαφωνίες. Δεν µου αρέσει, επίσης, η αυτοθυµατοποίηση, να εµφανίζω
τον εαυτό µου ως πολιτικό ότι είµαι θύµα. Δεν είµαι θύµα ως πολιτικός. Συνήθως οι πολιτικοί είµαστε δράστες και όχι θύµατα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, κλείστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και δεν µου αρέσει, επίσης, να αξιοποιώ
ή να εκµεταλλεύοµαι άλλες ιδιότητές µου για να παρακάµπτω
την αναγκαία πολιτική αντιπαράθεση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είχαν δοθεί οι διευκρινίσεις. Οξεία ήταν η επίθεση. Εγώ, βέβαια, ως παλιός πολιτικός, δεν δέχοµαι απόλυτα αυτό που είπατε. Είµαστε συνήθως
και θύµατα. Είµαστε και δράστες, αλλά είµαστε και θύµατα. Μην
απαξιώνουµε τελείως τον ρόλο του πολιτικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωράµε µε τον κ.
Ευάγγελο Αποστόλου. Μετά είναι η κ. Ευαγγελία Λιακούλη. Μετά
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κοντογιώργος, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης,
αν είναι στην Αίθουσα, γιατί είναι εισηγητής σε επιτροπή -δεν θα
διαγραφεί, θα κρατηθεί- και µετά ο κ. Ιάσονας Φωτήλας.
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
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ακολουθεί την ίδια τακτική που χαρακτηρίζει τις νοµοθετικές
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Δηµιουργείτε, κυρίες της Κυβέρνησης, και στον χώρο της παιδείας συνθήκες για τη διαµόρφωση πλαισίου κράτους-φέουδο
και µιλάτε για αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό. Ποιον νοµίζετε ότι
θα παραπλανήσετε;
Η δήθεν αυτόνοµη λειτουργία του σχολείου, οι αλλαγές στις
δοµές εκπαίδευσης, στην επιλογή στελεχών και η συγκεκριµένη
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελούν τα βήµατα για πελατειακό σύστηµα και στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Με τη φερόµενη αναβάθµιση το κλίµα των σχολείων θα αλλάξει προς αρνητική κατεύθυνση, θα γίνει τελείως διαφορετικό. Θα
είναι ένα σχολείο όχι µόνο µε εξαρτήσεις, αλλά και κυρίαρχο το
αίσθηµα της ανασφάλειας. Και όλα αυτά στην καθηµερινότητα
θα έχουν ως αποτέλεσµα τη διάλυση του παιδαγωγικού κλίµατος, της συναδελφικότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης του σχολείου. Είναι αυτό το σχολείο που η Κυβέρνηση
ουσιαστικά το αντιµετωπίζει σαν εταιρεία και τους εκπαιδευτικούς απλώς ως διεκπεραιωτές εντολών.
Η εκπαιδευτική κοινότητα να είστε βέβαιοι, κύριοι συνάδελφοι
της Νέας Δηµοκρατίας, ότι θα ορθώσει ανάστηµα απέναντί σας.
Η κακοποίηση των εννοιών «αυτονοµία», «ενδυνάµωση του
ρόλου των εκπαιδευτικών» και «αποκέντρωση» είναι προφανής.
Δεν µπορείς να έχεις αυτονοµία και αποκέντρωση χωρίς δηµοκρατία. Η συρρίκνωση των αρµοδιοτήτων του συλλόγου των διδασκόντων και ο περιορισµός του σε επουσιώδη πράγµατα σε
συνδυασµό µε τον διορισµό ουσιαστικά του σχολικού συµβουλίου δεν αποτελούν αποκέντρωση ούτε ενδυνάµωση του ρόλου
των εκπαιδευτικών. Ξαναγυρίζουµε όχι µόνο στον παλιό επιθεωρητή, αλλά έχουµε και τον διευθυντή επιθεωρητή πλέον.
Η ενίσχυση της δήθεν αυτονοµίας του σχολείου παραπέµπει
στην όλο και µεγαλύτερη απαλλαγή του κράτους από τις υποχρεώσεις του στη χρηµατοδότηση, στη στελέχωση, στην επιµόρφωση και στις άλλες λειτουργίες του σχολείου.
Εξάλλου, ανάµεσα στα κριτήρια της λεγόµενης «αυτοαξιολόγησης» της σχολικής µονάδας, που απορρίφθηκε µε συντριπτικά
ποσοστά από τους εκπαιδευτικούς, ήταν η διαχείριση των οικονοµικών πόρων και του προσωπικού σε επίπεδο σχολικής µονάδας.
Αυτονοµία µε βάση αυτή την εµπειρία σηµαίνει µεγαλύτερη
εξάρτηση των σχολείων από την τσέπη των γονιών και τις ανάγκες της αγοράς. Σηµαίνει µεγαλύτερη εµπλοκή µε διάφορους
φορείς, όπως ιδρύµατα, µη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις που αποκτούν λόγο ακόµα και στο τι θα διδάσκεται, µε τους
ταξικούς φραγµούς να υψώνονται όλο και περισσότερο.
Συνέπεια των παραπάνω θα είναι η ακόµα µεγαλύτερη κατηγοριοποίηση των σχολείων, κάτι που θα ενταθεί ακόµα περισσότερο και από το πολλαπλό βιβλίο. Ουσιαστικά η συγγραφή των
βιβλίων από ευθύνη του κράτους µεταφέρεται στους ιδιώτες.
Δεν εξασφαλίζεται από το κράτος η δωρεάν παροχή τους.
Όσο για τη δήθεν ευκαιρία επιλογής, αυτή υπονοµεύει την
ανάγκη για ένα ενιαίο, σύγχρονο και επιστηµονικά και παιδαγωγικά τεκµηριωµένο πρόγραµµα σπουδών, ενώ εντείνει την κατηγοριοποίηση των σχολείων.
Τα σχολεία, δυστυχώς, κατηγοριοποιούνται από γειτονιά ανά
γειτονιά και δήµο. Αντί για άριστα σχολεία για όλα τα παιδιά, τα
σχολεία θα διαχωρίζονται σε καλά και κακά σχολεία, ένα µέτρο
που αποτελεί το πρώτο βήµα για να επιβληθούν τιµωρίες µε τη
µορφή της στέρησης πόρων, όπως ήδη έχει συµβεί µε τα πανεπιστήµια.
Η ανισότητα των σχολείων ανάλογα µε το κοινωνικό, βιοτικό
επίπεδο κάθε γειτονιάς γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα για χιλιάδες µαθητές και οικογένειες.
Όσο για τη λεγόµενη «ατοµική αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών, αυτή καµµία σχέση δεν έχει µε την αναβάθµιση της διδασκαλίας και του περιεχοµένου της εκπαίδευσης. Θα
υπονοµεύεται την ίδια ώρα. Αφορά στην ουσία τον ασφυκτικό
έλεγχο ώστε να υλοποιούν κατά γράµµα τις αντιδραστικές κατευθύνσεις, όπως αυτές θα εξειδικεύονται κάθε φορά και από
την Κυβέρνηση.
Δεν είµαστε αντίθετοι στην αξιολόγηση. Είµαστε, όµως, αντί-
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θετοι σε αυτή την αξιολόγηση.
Το βασικό ζήτηµα είναι να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες εντός του σχολείου που θα αναπτύσσουν την αγάπη για
τη γνώση, συνθήκες που θα καλλιεργούν την αντίληψη για την
αναζήτηση της αλήθειας, µια αλήθεια που θα ερµηνεύσει και θα
αλλάξει τον κόσµο και αυτά τα σχολεία πρέπει να είναι δωρεάν,
ίδια και ενιαία και για όλα τα παιδιά.
Ασφαλώς και γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι καµµιά µεταρρύθµιση δεν µπορεί να πετύχει στην
εκπαίδευση, εάν δεν έχει τη στήριξη και την αποδοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων.
Κυρία Υπουργέ, είτε σας «παραιτήσουν» είτε παραιτηθείτε, να
ξέρετε ότι τελικά θα µείνετε µόνη σας σε αυτόν τον αντιεκπαιδευτικό δρόµο που ακολουθείτε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Γι’ αυτό και εµείς το καταψηφίζουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η ροή των συναδέλφων, όπως την είπα, θα διακοπεί, γιατί έχει έρθει -και δεν µίλησε
χθες- και έχει ζητήσει τον λόγο και θα τον πάρει ο Πρόεδρος του
ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τώρα, συγγνώµη, χθες γιατί δεν διαµαρτυρήθηκε κανείς µε
τους υπόλοιπους πέντε; Δηλαδή τι να πω στον κ. Βαρουφάκη,
ότι παραβιάζω τον Κανονισµό; Αυτό λέει ο Κανονισµός.
Ορίστε, κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κυρία
Υπουργέ, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί κανένας συνάδελφός σας
Υπουργός Παιδείας χωρών στις οποίες στέλνετε τα παιδιά σας
να σπουδάσουν, κανένας τους, δεν εισήγαγε ποτέ ελάχιστη βάση
εισαγωγής; Και µη διαµαρτυρηθείτε, µην πείτε άλλη µία φορά ότι
αυτό δεν ισχύει! Μην επαναλάβετε το λάθος που κάνατε τότε που
µιλούσαµε περί πανεπιστηµιακής αστυνοµίας και επιµένατε ότι
υπάρχει αστυνοµία στην Οξφόρδη! Σας αναγνωρίζω το δικαίωµα
στον εξευτελισµό, αλλά συγκρατηθείτε!
Στις χώρες που θαυµάζετε -να το πω απλά, για να είµαστε ξεκάθαροι- δεν υπάρχει a priori ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τελεία
και παύλα! Ούτε στις Ηνωµένες Πολιτείες ούτε στη Βρετανία
ούτε πουθενά! Αυτό που συµβαίνει είναι ότι η βάση, δηλαδή το
«cut-off point» που λένε, αυξοµειώνεται ανάλογα µε τις επιδόσεις.
Είτε µιλάµε για το GCE στην Αγγλία, για το SAT στην Αµερική,
για το HSC στην Αυστραλία, το IB, το International Baccalaureate
παγκοσµίως, επιβάλλεται µία κατανοµή βαθµών πάνω στο σώµα
των µαθητών και µαθητριών. Λένε, για παράδειγµα, είναι προαποφασισµένο -παράδειγµα είναι αυτά τα νούµερα, δεν είναι
αυτά τα νούµερα τα συγκεκριµένα, αλλάζουν αυτά τα νούµεραότι το 5% αυτών που θα δώσουν εξετάσεις θα πάρει «Άριστα»,
το 15% θα πάρει «Λίαν Καλώς», το 35% θα πάρει «Καλώς», το
45% θα κοπεί. Έχουν, λοιπόν, αυτή την κατανοµή, την επιβάλλουν πάνω στο σώµα των εξεταζόµενων και αυτό καθορίζει ποιος
µαθητής ή ποια µαθήτρια θα είναι ο οριακός µαθητής, αυτός δηλαδή που είναι ο τελευταίος που περνάει. Ο επόµενος ή η επόµενη κόβεται.
Το ότι, βέβαια, έτσι κάνουν στην Εσπερία δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι είναι και το σωστό, δηλαδή ότι δεν υπάρχει αδικία.
Υπάρχουν αδικίες. Για παράδειγµα, σε µια περίοδο, σε µια χρονιά, όπου µπορεί να έχεις πολύ καλούς µαθητές, το να επιβάλλεις
ένα συγκεκριµένο ποσοστό «Άριστα», 5%, µπορεί να σηµάνει ότι
κάποιοι άριστοι δεν παίρνουν «Άριστα». Όµως, όταν το δείγµα,
ο αριθµός των εξεταζόµενων είναι µεγάλος, είναι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, η πιθανότητα αυτής της αδικίας εξανεµίζεται, εκµηδενίζεται, αντίθετα µε το δικό σας σύστηµα, όπου
η αδικία είναι εγγυηµένη, για να µην πω σχεδιασµένη.
Ανακεφαλαιώνοντας, αντίθετα µε εσάς, στις χώρες που θαυµάζετε τα εκπαιδευτικά τους συστήµατα οι Υπουργοί Παιδείας
είναι αρκετά σοφοί, ώστε να γνωρίζουν ότι δεν ορίζεται διαχρονική αντικειµενική ελάχιστη βάση εισαγωγής για κανένα µάθηµα
και σίγουρα δεν ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, από τον
Υπουργό ή την Υπουργό, όσο καταρτισµένοι και να είναι, πόσω
µάλιστα από εσάς, κυρία Κεραµέως.
Στις χώρες, λοιπόν, που θαυµάζετε πρώτα επιλέγουν πόσοι θα
εισαχθούν και κατόπιν αφήνουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής
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να αυξοµειωθεί ενδογενώς, ώστε να εισαχθεί ο αριθµός που
έχουν επιλέξει. Ωραία και έντιµα! Αντίθετα µε εσάς, που µε κουτοπόνηρο τρόπο και στόχο να «κουρέψετε» κατά δεκάδες χιλιάδες τους εισαγόµενους αποφασίζετε εκ προοιµίου, a priori, ποια
θα είναι αυτή η ελάχιστη βάση εισαγωγής, µε αποτέλεσµα, βεβαίως, να µείνουν έξω από ΑΕΙ δεκάδες χιλιάδες παιδιά, να µην
πληρώνονται θέσεις που εσείς, το Υπουργείο σας, έχετε χαρακτηρίσει ότι είναι θέσεις προς πλήρωση.
Ο κόσµος εκεί έξω, κυρία Κεραµέως, σας έχει πάρει χαµπάρι.
Ξέρουν όλοι ότι η επιβολή αυτής της ελάχιστης βάσης εισαγωγής από εσάς, από το Υπουργείο, αποδεικνύει στην καλύτερη περίπτωση την ανεπάρκειά σας, στη χειρότερη περίπτωση την
ανοχή σας.
Χτες το πρωί εδώ απέξω, στην πλατεία Συντάγµατος, η νεολαία του ΜέΡΑ25 ανάρτησε ένα πανό στο οποίο έγραφε: «Την
ελάχιστη βάση εισαγωγής να τη βάλετε στα κολλέγια των φίλων
σας!». Με το σύνθηµά τους αυτά τα παιδιά µάς δίνουν την ευκαιρία να συνεχίσουµε την αντιπαράθεσή µας εκεί που την είχαµε
αφήσει εσείς και εγώ πριν από µερικούς µήνες.
Θα θυµάστε τότε που µου είχατε πει, όταν το είχα προτείνει,
«εµείς δεν θέλουµε ελάχιστη βάση εισαγωγής πουθενά», γιατί
σας εξήγησα ότι σε καµµία σοβαρή χώρα το Υπουργείο δεν αποφασίζει ποια είναι, αλλά σας είχα πει, αν είναι να τη βάλετε, τουλάχιστον αποδείξτε ότι δεν δουλεύετε υπέρ των κολλεγίων της
συµφοράς, ότι πραγµατικά πιστεύετε στην ορθότητα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, επιβάλλοντάς τη στα ιδιωτικά κολλέγια.
Kαι τι γυρίσατε και µου είπατε τότε; Τότε µου είχατε απαντήσει: «Μα, είναι δυνατόν εµείς να επιβάλλουµε κριτήρια επιλογής
φοιτητών σε ξένα πανεπιστήµια που λειτουργούν στην Ελλάδα;».
Όχι µόνο είναι δυνατόν, όχι µόνο είναι πρέπον, αλλά προκύπτει
και από το προεκλογικό πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας, το
οποίο το διάβασα χθες -ναι, το έκανα αυτό στον εαυτό µου- και
είδα ότι αναφέρει ρητώς τη δέσµευσή σας προεκλογικά για λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστηµίων, ξένων και ελληνικών, στην Ελλάδα, τα οποία -εσείς το λέτε αυτό- θα λειτουργούν, λέει, µε
αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, µε αξιολόγηση από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, από την ΑΔΙΠ και µε λογοδοσία, φαντάζοµαι, στην ελληνική πολιτεία.
Άρα εσείς στο προεκλογικό σας πρόγραµµα λέτε ότι θα επιβάλλετε αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις σε αυτά τα κολλέγια. Άρα, ναι, είναι µια λαµπρή ευκαιρία να κάνετε πράξη τις
προεκλογικές σας δεσµεύσεις, να συµµαζέψετε τα κολλέγια της
συµφοράς που λειτουργούν εδώ συµβεβληµένα µε τα αµερικανικά, µε κάποια αµερικανικά, και µε αρκετά βρετανικά πανεπιστήµια. Υπάρχει πιο εύλογη εφαρµογή της υπόσχεσης να τα κάνετε
να λειτουργούν υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις µε την
εφαρµογή και σε αυτά τώρα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής;
Κοιτάξτε, για να µην υπάρξει καµµία παρεξήγηση, θα πω για
άλλη µια φορά ότι η θέση του ΜέΡΑ25 είναι ότι είµαστε κάθετα
εναντίον οποιασδήποτε ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Δεν το προτείνουµε, θα το πολεµήσουµε, το θεωρούµε ανόητο -και εξήγησα
τους λόγους-, όπως το θεωρούν ανόητο στις Ηνωµένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στη Βρετανία, στην Αυστραλία.
Αυτό που πρέπει να συµβεί είναι το Υπουργείο Παιδείας να επιλέξει καθαρά, έντιµα, µε πολιτικά κριτήρια, µε κοινωνικά κριτήρια, µε εκπαιδευτικά κριτήρια, πόσοι θα πρέπει να εισάγονται
κάθε χρόνο στα πανεπιστήµιά µας και να αφήνει τις ελάχιστες
βάσεις να προσδιορίζονται, όπως γίνεται και στο IB, από το εξεταστικό σύστηµα, χωρίς παρέµβαση του Υπουργείου.
Όµως, αν θέλετε να πείσετε τους πολίτες εκεί έξω ότι η εµµονή σας στον αποκλεισµό δεκάδων χιλιάδων νέων µέσω της
ελάχιστης βάσης εισαγωγής δεν έχει σκοπό να στρέψει όλα αυτά
τα παιδιά στους «φίλους» σας των ιδιωτικών κολλεγίων, τουλάχιστον να την επιβάλλετε και στα κολλέγια. Αµ δε που θα το κάνετε! Θα καταστρέφατε το business model αυτών των κολλεγίων
της συµφοράς!
Κυρία Κεραµέως, έχετε την κακή τύχη να γνωρίζω εκ των έσω
αυτά που σας λέω. Τις προηγούµενες δεκαετίες είχα υπηρετήσει
σε επιτροπές εισαγωγής φοιτητών σε βρετανικά και αυστραλιανά
πανεπιστήµια. Συγκεκριµένα, θα αναφέρω και δύο, τα οποία
έχουν παραδείγµατα εδώ: Το East Anglia και το Exeter. Για να µι-
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λάµε µε ονόµατα! Σας λέω, λοιπόν, ότι στην επιτροπή που ήµασταν οι καθηγητές και σχεδιάζαµε το σύστηµα εισαγωγής των
φοιτητών στα πανεπιστήµια αυτά, σε αυτά τα δύο συγκεκριµένα,
εµφανίζεται αντιπρύτανης ο οποίος µάς είπε ξεκάθαρα ότι το πανεπιστήµιο χρειάζεται χρήµατα και ότι θα πρέπει να κάνουµε ένα
σκόντο όσον αφορά την εισαγωγή φοιτητών σε χώρες του τρίτου
κόσµου. Έτσι µας το είπε! Σε αυτές συµπεριέλαβε και την Ελλάδα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Και µας είπε πώς θα γίνει. Θα κάνουµε ένα deal µε κάποιον
κολλεγιάρχη στη Μαλαισία, στη Νότια Κορέα, στη Σιγκαπούρη,
στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία. Βεβαίως εκεί το µόνο που θα
χρειάζεται να ξέρουν οι µαθητές για να µπαίνουν µέσα και να γίνονται αποδεκτοί είναι να υπογράφουν την επιταγή. Σήµερα χρειάζονται κωδικοί στο Web Banking. Δεν χρειάζεται καν να ξέρουν
να υπογράφουν επιταγή, δεν υπάρχουν επιταγές.
Αργότερα, όταν δίδασκα στο Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ, το Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ, και συγκεκριµένα η Σχολή Οικονοµικών
Επιστηµών, µαζί µε εργολάβο στην πόλη Πενάνγκ της Μαλαισίας
χτίσανε το «Penang University College», στο οποίο τι σκαρφίστηκαν να κάνουν οι αθεόφοβοι, για να κερδίσει χρήµατα -µάλιστα,
το πανεπιστήµιο κέρδισε πολλά- το πανεπιστήµιο; Πρόσφεραν
το πρώτο έτος των µαθηµάτων του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών, στο οποίο δίδασκα, δηλαδή είχα τα ίδια εγχειρίδια και
τα λοιπά, βεβαίως όχι τους ίδιους καθηγητές, έπαιρναν όποιον,
όποιον, πάλι µόνο µε την ικανότητα να υπογράφει την επιταγή,
και έδιναν το δικαίωµα σε αυτούς που τελείωναν τον πρώτο
χρόνο σε εκείνο το κολλέγιο -βεβαίως µε κριτήρια εντελώς διαφορετικά από τους πρωτοετείς που έµπαιναν στο Σίδνεϊ- να µπαίνουν στο δεύτερο έτος του Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ. Γιατί το
έκαναν αυτό; Για να υπερβούν τους περιορισµούς του Υπουργείου Παιδείας της Αυστραλίας, που έλεγε ότι, για να µπεις στο
Πανεπιστήµιο του Σίδνεϊ χρειάζονται κάποιοι ελάχιστοι βαθµοί.
Αυτό είναι το πεδίο στο οποίο λειτουργούν τα ιδιωτικά κολλέγια
της συµφοράς! Το business model τους βασίζεται στο franchise
σε τριτοκοσµικές χώρες, σε χώρες όπου ο κόσµος, όπως στην
Ελλάδα, διψάει για ένα πτυχίο αγγλοσαξονικού πανεπιστηµίου,
ιδίως όταν πετάτε τα παιδιά έξω από τα ελληνικά ΑΕΙ, όπως κάνετε µε τον βαθµό εισαγωγής. Και οι τριτοκοσµικοί Υπουργοί Παιδείας, όπως εσείς, κυρία Κεραµέως, αυτών των χωρών
εργάζονται φιλότιµα για να µεγιστοποιούν την πελατεία των συµπράξεων των «φίλων» τους µε τα αγγλοσαξονικά πανεπιστήµια,
που ουσιαστικά πουλάνε τη σφραγίδα τους όσο-όσο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Και δεν τους πειράζει. Και ξέρετε γιατί δεν τους πειράζει; Διότι
όταν σε έναν εργοδότη στο Λονδίνο, στο Λάνκαστερ, στο Κάρντιφ, έρθει το χαρτί που θα λέει επάνω «University of Exeter», θα
ρωτήσει: «Πού το έκανες το πτυχίο;». Αν του πεις ότι το έκανες
σε ένα κολλέγιο στην Αθήνα, δεν σε προσλαµβάνει. Οι Άγγλοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να ξεσκαρτάρουν άτυπα αυτούς που
θέλουν να ξεσκαρτάρουν! Γι’ αυτό ήταν τόσο εύστοχο το πανό
της νεολαίας του ΜέΡΑ25, που σας καλούσε να βάλετε την ελάχιστη βάση εισαγωγής εκεί που ξέρετε, στα κολλέγια των φίλων
σας! Επειδή δεν είναι στη φύση σας να ξεφύγετε από το µοντέλο
της τριτοκοσµικής Υπουργού Παιδείας, βεβαίως δεν θα το κάνετε!
Κυρία Κεραµέως, είστε για την παιδεία αυτού του τόπου ό,τι
το ΤΑΙΠΕΔ για τη δηµόσια περιουσία: ταφόπλακα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Και είναι κρίµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, που έχετε αυτή την κυρία Υπουργό Παιδείας, γιατί η
αλήθεια είναι ότι τα πανεπιστήµιά µας καρκινοβατούν. Είναι
κρίµα, επειδή έχουµε πραγµατική ανάγκη ως κοινωνία να συζητήσουµε σοβαρά για τα προβλήµατα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων σε αυτή τη χώρα. Είναι κρίµα, γιατί δεκαετίες
τώρα όλες οι κυβερνήσεις έχουν επιφέρει µια διασπορά ατάκτως
ειρηµένων πανεπιστηµιακών τµηµάτων στην επικράτεια, κάτι που
ήταν λάθος. Αυτό το γνωρίζετε, όπως το γνωρίζουµε όλοι. Ήταν
ένα λάθος, το οποίο σήµερα έχει µετατραπεί σε πονοκέφαλο, σε
ηµικρανία. Και είναι κρίµα, γιατί η πολιτική σας απάντηση σε
αυτόν τον πονοκέφαλο, σε αυτή την ηµικρανία, είναι της κ. Κε-
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ραµέως το «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι». Διότι αυτό είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής! Θα ερηµώσουν ουσιαστικά αυτά τα τµήµατα, τα οποία κακώς έχουµε σπείρει ανά την επικράτεια, και θα
κλείσουν. Δηµιουργείτε άλλοθι στον εαυτό σας για να τα κλείσετε.
Είναι κρίµα, γιατί, αντί σ’ αυτή τη Βουλή δύο χρόνια τώρα να
συζητάµε για την απαραίτητη αναδόµηση των σχολών, των ιδρυµάτων, των προγραµµάτων σπουδών, της έρευνας, που αργοπεθαίνει χωρίς πόρους, δύο χρόνια τώρα, κυρία Κεραµέως, µας
έχετε εγκλωβίσει σε µια ατέρµονη, στείρα αντιπαράθεση για το
άσυλο, για την αστυνοµία στα αµφιθέατρα, τώρα για τις βάσεις
εισαγωγής, αύριο για µια αξιολόγηση σχεδιασµένη να καταστρέφει τις αξίες. Αν, όµως, κάτι µε στενοχωρεί ως πανεπιστηµιακό
αυτό είναι η αίσθηση -και για να είµαι δίκαιος µε την κ. Κεραµέως- ότι το πρόβληµα ξεπερνά κατά πολύ τα πρόσωπα.
Φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι σχέση έχει ο καλός µου συνάδελφος Κώστας Γαβρόγλου µε την κ. Κεραµέως; Καµµία! Κι όµως αυτό που
µε στενοχωρεί -και σας µιλάω και σας κοιτάω στα µάτια ειλικρινά
και φιλικά και αδερφικά- είναι ότι, παρά τις χαοτικές διαφορές
µεταξύ των προσώπων, τελικά αυτό που επικρατεί είναι η σιδηρά
λογική της ισοπέδωσης. Πάρτε παράδειγµα τη δήθεν πανεπιστηµιοποίηση των ΤΕΙ του κ. Γαβρόγλου. Τι έκανε; Πήρε ΤΕΙ, κάποια
εκ των οποίων λειτουργούσαν πολύ σωστά ως ΤΕΙ, ως τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, και τα πανεπιστηµιοποίησε. Και πώς
τα πανεπιστηµιοποίησε; Με τι προσωπικό; Δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίρνουν καθηγητές από τα λύκεια δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και να τα βάζουν στα ΤΕΙ, στα τµήµατα που τα έκαναν τύποις πανεπιστήµια. Έτσι, δηµιούργησαν δήθεν πανεπιστηµιακά τµήµατα. Από εκεί που πολλά από αυτά ήταν πολύ
σηµαντικά και χρήσιµα για την κοινωνία τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηµιούργησαν δήθεν πανεπιστηµιακά τµήµατα,
τα οποία όντως δεν αντέχουν στο φως της κριτικής ως πανεπιστηµιακά τµήµατα και είναι ευάλωτα στο σηµερινό «τσεκούρι»
της κ. Κεραµέως.
Πάρτε, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, την de facto ιδιωτικοποίηση εκ των
έσω, που πάντα είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα της δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε χώρα, είτε είναι η Βρετανία είτε η Αυστραλία. Η ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων δεν έγινε όπως έγινε η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ. Έγινε εκ των έσω. Τύποις είναι ακόµα δηµόσια, αλλά επί της ουσίας ξεκίνησε µια διαδικασία ιδιωτικοποίησης που ξεκινά µε την εισαγωγή διδάκτρων και την αυξοµείωση διδάκτρων ανάλογα µε το ποιος είναι ο φοιτητής, αν είναι
ξένος, αν είναι δικός µας, αν είναι στην κατηγορία α’ ή στην κατηγορία β’. Έτσι ξεκινά η ιδιωτικοποίηση στη Βρετανία και στην
Αυστραλία, τους πρώτους διδάξαντες της de facto ιδιωτικοποίησης των δηµόσιων πανεπιστηµίων.
Με τι ψυχή, φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα αντισταθείτε στη δηµιουργία
νέων προγραµµάτων σπουδών µε όλο και υψηλότερα δίδακτρα
όταν επί των ηµερών σας επικυρώσατε τη λειτουργία των περισσότερων µεταπτυχιακών προγραµµάτων µε δίδακτρα που γνώρισε ποτέ η χώρα;
Πάµε τώρα, κυρία Υπουργέ, στο µέγα θέµα της αξιολόγησης.
Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη να λέει -µπορεί να το είπατε κι εσείς,
έτσι κι αλλιώς από το ίδιο καρµπόν αντιγράφετε ο ένας τον
άλλον- ότι κανείς αξιόλογος δάσκαλος δεν πρέπει να φοβάται
την αξιολόγηση. Τόσα ξέρει τόσα λέει. Δείχνει την πλήρη άγνοιά
του -που είµαι σίγουρος ότι είναι και δική σας άγνοια- για το πώς
αναπαράγεται ο σκοταδισµός στα σχολειά και στα πανεπιστήµια.
Ο µεγαλύτερος εφιάλτης του καλού δάσκαλου Βιολογίας είναι
ένας αξιολογητής-επιθεωρητής που αµφισβητεί τον Δαρβίνο ή
τα επιστηµονικά δεδοµένα για τα εµβόλια. Ο µεγαλύτερος εφιάλτης του καλού δάσκαλου Ιστορίας, κυρία Κεραµέως, είναι ένας
αξιολογητής που θεωρεί ότι κινητήρια δύναµη της Ιστορίας είναι
οι µεγάλοι άνδρες. Ο µεγαλύτερος εφιάλτης του καλού δάσκαλου Μαθηµατικών είναι ένας επιθεωρητής-αξιολογητής που προκρίνει την ικανότητα των µαθητών να παπαγαλίζουν αποδείξεις
εκατοντάδων θεωρηµάτων χωρίς να καταλαβαίνουν τη σηµασία
τους. Ο µεγαλύτερος εφιάλτης του καλού δάσκαλου της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας είναι ένας αξιολογητής µε εµµονές
στο Συντακτικό, που δεν τον ενδιαφέρει η ερµηνεία των κειµένων
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ή η φιλοσοφική τους διάσταση. Ο µεγαλύτερος εφιάλτης του
καλού δάσκαλου Αγγλικών ξέρετε ποιος είναι; Είναι ένας αξιολογητής που µετρά τις επιδόσεις του καθηγητή ανάλογα µε τις
επιδόσεις των µαθητών στο Lower και στο Proficiency και δεν
δίνει δεκάρα για την ικανότητα των µαθητών να επικοινωνούν
αποτελεσµατικά στα αγγλικά.
Για να το πω στη γλώσσα του καλώς εννοούµενου φιλελευθερισµού, όπως το µέγα ερώτηµα σε κάθε κοινωνία είναι ποιοι θα
µας προστατέψουν από τους προστάτες, στον χώρο της εκπαίδευσης το µέγα ερώτηµα όσον αφορά την αξιολόγηση είναι ποιοι
θα αξιολογήσουν τους αξιολογητές. Είναι ένα ερώτηµα που σας
ξεπερνά, κυρία Κεραµέως. Αν θα περάσει µέσα από το µυαλό
σας θα λιποθυµήσετε σαν τον Ραν Ταν Πλαν. Δεν υπάρχει αµφιβολία γι’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Κυρία Υπουργέ, ως δάσκαλος που ήµουν επί δεκαετίες απαιτούσα να αξιολογούµαι. Σε πανεπιστήµια τριών ηπείρων αξιολογήθηκα κάθε χρόνο για δεκαετίες και αξιολόγησα. Γνωρίζω,
κυρία Κεραµέως, τι σηµαίνει αξιολόγηση και σας λέω ότι αυτό
που εσείς φέρνετε εδώ δεν έχει καµµία σχέση µε αξιολόγηση.
Πετάξατε στα άρθρα του νοµοσχεδίου σας και µια αξιολόγηση
για να υπάρχει. Βάλατε τους διευθυντές να αξιολογούν. Πώς;
Χωρίς πρόγραµµα, χωρίς κριτήρια, χωρίς ουσία, χωρίς πόρους
και βέβαια χωρίς απάντηση στο µέγα ερώτηµα «και ποιος θα
τους αξιολογήσει αυτούς;».
Εµείς θέλουµε αξιολόγηση. Ως δάσκαλος -το ξαναλέω- απαιτούσα να αξιολογούµαι από συναδέλφους µου, µε τρόπο όµως
ακριβό, όχι φτηνιάρικο σαν αυτούς που σκαρφίζεστε εσείς. Τι
ήθελα; Ήθελα να έρχονται συνάδελφοι µε κλήρωση, όπως συνέβαινε σε χώρες που έχω διδάξει, και να παρακολουθούν το µάθηµά µου και να µε βαθµολογούν στη βάση αυτών που είπα.
Ήθελα συνάδελφοι να διαβάζουν τα ερευνητικά µου άρθρα και
να µε βαθµολογούν στη βάση αυτών που έγραψα, όχι στη βάση
φτηνιάρικων ερωτηµατολογίων και ποσοτικοποίησης που σκοτώνει την ποιότητα. Αυτό είναι ένα ακριβό σύστηµα.
Εµείς ως ΜέΡΑ25 είµαστε ξεκάθαροι: Κανένα σώµα επιθεωρητών ή αξιολογητών, διευθυντών ή οτιδήποτε άλλο. Κάθε µόνιµος καθηγητής της µέσης εκπαίδευσης -το ίδιο θα έλεγα και για
τα πανεπιστήµια- κάθε καθηγητής ανά οκταετία να περνάει ένα
εξάµηνο µε το να είναι αξιολογητής συναδέλφων της ή του, σε
µια άλλη γωνιά της Γης, της επικράτειας, έτσι ώστε να ξέρουν
όλοι ότι για ένα εξάµηνο κάθε οκτώ χρόνια θα αξιολογούν τους
άλλους όπως οι άλλοι αξιολογούν αυτούς. Αυτό είναι ακριβό σύστηµα. Θέλει δουλειά, δηµιουργεί όµως µία εκπαιδευτική κοινότητα όπου µαθαίνουµε ο ένας από τον άλλον.
Πώς νοµίζετε ότι δηµοσιεύεται ένα άρθρο στο «NATURE» ή
στο «SCIENCE», που µπορεί να τα έχετε ακούσει ως σηµαντικά
περιοδικά των θετικών επιστηµών ή στο «ECONOMETRICA» στον
χώρο των οικονοµικών; Πώς νοµίζετε ότι από τα χίλια που κατατίθενται επιλέγονται τα τρία για δηµοσίευση; Όλοι όσοι καταθέτουν άρθρα προς αξιολόγηση κάποια στιγµή είναι και
αξιολογητές. Στέλνεις άρθρα σε ένα περιοδικό, σου έρχεται πίσω
η αξιολόγησή του, που συνήθως είναι καταδικαστική. Έτσι λειτουργεί ο χώρος του πανεπιστηµίου και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι πολύ σκληρά τα κριτήρια. Όµως κάποια στιγµή σού
έρχεται και ένα γράµµα από τον αρχισυντάκτη του ίδιου περιοδικού που σε πετσόκοψε και σου λέει «σας στέλνουµε το τάδε
άρθρο να το αξιολογήσετε». Αυτό σηµαίνει ακαδηµαϊκή κοινότητα. Αυτό θέλει χρήµατα, αυτό θέλει οργάνωση. Αυτό θέλει
Υπουργό που να µην έχει καµµία σχέση µε κάποια κυρία… Κεραµέως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Είναι ψιλά γράµµατα αυτά για σας, κυρία Κεραµέως. Εδώ κάθε
φορά που έρχεστε αξιολογείστε µε ακριβώς το µηδέν (0). Αν
υπήρχαν αρνητικοί αριθµοί θα αξιολογούσασταν µε αρνητικούς
αριθµούς.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόµενος όχι στην κ. Κεραµέως αλλά σε εσάς, τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Θα
ήθελα να σας παρακαλέσω για µια στιγµή να βάλουµε στην άκρη
όλες τις αντιπαραθέσεις µας, γιατί µας χωρίζουν πολλά -δεν
υπάρχει καµµία αµφιβολία γι’ αυτό- όµως αρνούµαι να αποδεχθώ
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ότι δεν µοιραζόµαστε εσείς και εµείς, και θα έλεγα όλο το Κοινοβούλιο, τον θαυµασµό µας για τους µαθητές και τις µαθήτριες
που η ζωή τούς έφερε στη δύσκολη θέση να πρέπει να εργάζονται οκτώ και δέκα και δώδεκα ώρες την ηµέρα και να φοιτούν το
βράδυ σε εσπερινό σχολείο πασχίζοντας να µπουν στο πανεπιστήµιο. Νοµίζω ότι τους πονάτε, όπως τους πονάµε και εµείς.
Είµαι σίγουρος γι’ αυτό.
Η πολιτεία, ακριβώς επειδή είναι καθολικός ο πόνος γι’ αυτά
τα παιδιά -όλες οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα- αναγνωρίζοντας τον
αγώνα τους αυτόν είχε προβλέψει για κάθε εκατό θέσεις στο πανεπιστήµιο σε οποιοδήποτε τµήµα να υπάρχει µία θέση για ένα
από αυτά τα παιδιά, για έναν από τους απόφοιτους αυτών των
εσπερινών σχολειών. Αυτή την πρόβλεψη του ενός στους εκατό
η κ. Κεραµέως την κατήργησε. Το ξέρετε; Την κατήργησε.
Το ΜέΡΑ25 καταθέτουµε ξανά και ξανά -δεν ξέρω πόσες
φορές το έχουµε καταθέσει, τέσσερις φορές, πέντε φορές;- την
τροπολογία ακύρωσης αυτής της κατάργησης και επαναφοράς
του 1% για τους απόφοιτους εσπερινών σχολειών. Στην αιτιολογική µας έκθεση τονίζουµε τρεις σηµαντικές παραµέτρους: Πρώτον, ότι ο συνδυασµός του ελάχιστου βαθµού εισαγωγής και της
κατάργησης του 1% αποτελεί τη χαριστική βολή γι’ αυτά τα παιδιά, δεν θα µπουν ποτέ στο πανεπιστήµιο. Δεύτερον, σε προηγµένες χώρες όπως στη Βρετανία και στις Ηνωµένες Πολιτείες,
που γνωρίζω πάρα πολύ καλά το σύστηµα και στην Αυστραλία είναι συστήµατα τα οποία τα ξέρω σαν την παλάµη µου- τα παιδιά
που φοιτούν σε εσπερινά σχολειά, που δουλεύουν, πριµοδοτούνται ακόµα πιο γενναιόδωρα κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής
διαδικασίας. Τρίτον, ότι εδώ στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα στατιστικά δεδοµένα τουλάχιστον του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που
τα ξέρω καλά, από τα παιδιά που έµπαιναν µε αυτό το 1% από
τα εσπερινά σχολεία, το ποσοστό αποφοίτησής τους αλλά και
αριστείας τους στο πανεπιστήµιο ήταν το µεγαλύτερο ποσοστό
από όλες τις άλλες οµάδες φοιτητών.
Και η κ. Κεραµέως απορρίπτει την τροπολογία µας ξανά και
ξανά! Μόνο ένας βαθύς µισανθρωπισµός µπορεί να το εξηγήσει
αυτό. Γι’ αυτό δεν απευθύνοµαι στην κ. Κεραµέως, απευθύνοµαι
σε σας απευθείας. Τουλάχιστον σε αυτό επιβληθείτε. Απαιτήστε
την αποδοχή της τροπολογίας µας. Επαναφέρετε το 1% για τα
παιδιά των εσπερινών. Είτε εσείς θα µαζέψετε την κ. Κεραµέως
είτε εκείνη θα σας κάνει συνενόχους της. Είναι επιλογή σας.
Κάντε τη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε συνάδελφε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Παρεµβάλλονται πολλοί.
Έχουµε φτάσει στις 11.30’ και δεν έχει µιλήσει κανένας Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς έχουν µιλήσει τρεις. Άσχετα, όµως, από αυτό, τι θέλετε δηλαδή, αφού ο
Κανονισµός λέει αυτό το πράγµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Να µιλήσουν κάποιοι
Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα µιλήσετε όλοι
µέχρι τις 19.00’. Πρώτη φορά γίνεται αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Να εφαρµόσετε κάποια
τακτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η τακτική είναι αυτή
που λέει ο Κανονισµός, κύριε συνάδελφε, που ορίζει ότι ο πολιτικός Αρχηγός ζητάει τον λόγο και τον παίρνει µόλις κατέβει ο
οµιλητής, όπως και οι πρώην Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων. Σας εξηγώ από τώρα, γιατί σε λίγο θα ανέβει στο Βήµα
η κ. Παπαρήγα µε αυτή την ιδιότητα που έχει.
Κυρία Παπαρήγα, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα
ξεκινήσω µε µια φράση µε την οποία κατά τη γνώµη µου µπορούµε να συµφωνήσουµε όλοι µεταξύ µας µέχρι την τελεία
αυτής της φράσης, δηλαδή ότι η κοινωνική εξέλιξη, η µακρόχρονη και η σύγχρονη απαιτεί αντικειµενικά τη συνεχή διεύρυνση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

της γνώσης, τη γνωστική ανάπτυξη. Μέχρι εδώ νοµίζω ότι θα
συµφωνήσουµε όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που θα πει ότι δεν
έχει σηµασία η γνώση. Και αν θέλετε να προσθέσουµε και κάτι
άλλο: Προκύπτει αυτή η ανάγκη για τη συνεχή εξέλιξη από τις
αλλαγές στην εργασία. Δείτε όλη την ιστορία και την εξέλιξη της
ανθρωπότητας. Έτσι ήταν τα πράγµατα. Και ακριβώς οι αλλαγές
στην εργασία απαιτούν συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αναθεώρηση των προγραµµάτων διδασκαλίας, επιστηµονικά πεδία µπορεί να εξαφανίζονται και να εµφανίζονται
καινούργια, συντονισµό των νέων τεχνολογιών µε τη γνώση και
ένταξή τους στη διαδικασία της γνώσης. Απαιτούν νέα προγράµµατα ειδίκευσης, συνεχή επιµόρφωση, συντονισµό ανάµεσα σε
διαφορετικά επιστηµονικά πεδία κ.λπ.. Δεν νοµίζω να υπάρχει κανείς µέσα σε αυτή την Αίθουσα να διαφωνεί.
Από εκεί και πέρα όµως το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ξεκαθαρίζει ότι η ανάπτυξη της γνώσης που ένα µεγάλο µέρος της
περνάει µέσα από την παιδεία όλων των βαθµίδων είτε µε τη
µορφή της έρευνας στα πανεπιστήµια είτε µε τη µορφή της µόρφωσης και της επιµόρφωσης, στις συνθήκες του καπιταλισµού
έχει έτσι κι αλλιώς ταξικό χαρακτήρα. Για να συνεννοούµαστε
πάνω σε αυτό το ζήτηµα.
Έρχεται ένα νοµοσχέδιο, που αν δεν κάνω λάθος, γιατί στο
τέλος µπορεί και να έχω µπερδευτεί, έχει ως θέµα την αναβάθµιση του σχολείου και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και αναφέρεται κυρίως στο δωδεκάχρονο σχολείο, στο γυµνάσιο, στο
λύκειο και στο δηµοτικό, δεν αναφέρεται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Και, βεβαίως, είναι ένα νοµοσχέδιο που, όπως
είπε ο κ. Μητσοτάκης κυνικά και ωµά, φέρνει αλλαγές που πρέπει
να γίνουν διότι πρέπει να πάρουµε υπ’ όψιν τις ανάγκες της αγοράς. Κυνικά το είπε και δεν µπορούσε να κάνει αλλιώς.
Και µην ξεχνάτε ότι όταν άρχισε η ζύµωση και µια πρώτη δηµοσίευση του νοµοσχεδίου υπήρχε ένα άρθρο που έλεγε ότι πρέπει να δηµιουργούνται οι τάξεις µέσα στο σχολείο µε βάση τις
µαθησιακές ικανότητες των παιδιών. Ξεφωνήθηκε -µε συγχωρείτε για την έκφραση- αυτό το άρθρο ακόµα και από φίλους και
οπαδούς της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίοι είτε γιατί έχουν µια
διαφορετική επιστηµονική - παιδαγωγική άποψη είτε γιατί δεν θέλουν έτσι καθαρά ανοιχτά και ωµά να βγαίνει η Νέα Δηµοκρατία
και να προκαλεί. Σου λέει: Έχετε µια σειρά από άρθρα στο νοµοσχέδιο, που οικοδοµούν νέους ταξικούς φραγµούς, που φέρνουν απόλυτα ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων. Τι θέλεις
τώρα να βγούµε και να το πούµε ανοιχτά; Άµα γίνει η βαθύτερη
ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων, µοιραία θα έχουµε σχολεία που θα ικανοποιούν τις άλφα µαθησιακές ικανότητες, τις
βήτα ή τις γάµµα, λέτε και τα παιδιά γεννιούνται µε το στίγµα ή
µε το προτέρηµα, ότι είναι µέσα στο DNA τους, ότι κάποια παιδιά
θα έχουν πολύ ανεπτυγµένες και προωθηµένες µαθησιακές ικανότητες και αλλά είναι καταδικασµένα να έχουν µέτριες, λιγότερες ή και κατώτερες. Εξαιρώ, βέβαια, κάποιες ειδικές
περιπτώσεις που γενετικά καθορίζονται ορισµένα πράγµατα, που
είναι περιπτώσεις πάρα πολύ λίγες.
Μου έκανε εντύπωση -βεβαίως δεν θα έπρεπε να µου κάνει εντύπωση- ότι κυριάρχησε στη συζήτηση του κ. Μητσοτάκη -ιδιαίτερα στις δευτερολογίες-, του κ. Τσίπρα, της κ. Γεννηµατά και
του κ. Βαρουφάκη σήµερα ότι ξεκινάνε όλοι από την ελάχιστη
βάση εισαγωγής στα πανεπιστήµια. Είναι ένα θέµα βεβαίως. Πήραµε θέση εναντίον αυτής της επιλογής. Σε τελική ανάλυση,
όµως, το πώς µπαίνουν και πώς είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις
στο πανεπιστήµιο είναι αυτό που καθορίζει τον ταξικό χαρακτήρα
της παιδείας; Είναι ένα. Αν θέλετε όµως δεν είναι και το πρωταρχικό. Ταξική παιδεία σηµαίνει ότι, ακόµα και αν καταργήσετε τις
εξετάσεις και πείτε να µπαίνουν ελεύθερα τα παιδιά στα πανεπιστήµια, η ταξική διάσταση θα υπάρχει και η κατηγοριοποίηση
διότι ήδη έχουν κατηγοριοποιηθεί τα πανεπιστήµια. Με την ανωτατοποίηση που έκανε ο κ. Γαβρόγλου και µε τον προηγούµενο
νόµο Διαµαντοπούλου κ.λπ., που το ψήφισε η πλειοψηφία της
Βουλής, έχουµε de facto και επίσηµη κατηγοριοποίηση των πανεπιστηµίων, διότι υπάρχουν σχολές που µπαίνεις µε «10», που
µπαίνεις µε «2», µε «3», µε «9» και σχολές που για να µπουν πρέπει να έχεις δεκαεννιά χιλιάδες µόρια και πάνω. Αυτό δεν είναι
κατηγοριοποίηση;
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Έχει γίνει ποτέ καµµία έρευνα από το Υπουργείο Παιδείας ή
από κυβέρνηση είτε ήταν νεοδηµοκρατική είτε πασοκική είτε συριζαίικη, για να µελετηθεί η κοινωνική σύνθεση στα πανεπιστήµια,
γιατί τα σχολεία είναι πιο συγκαλυµµένο το ζήτηµα µέχρι τώρα;
Περνάµε βέβαια σε µία φάση ελέω νόµου Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά και γενικότερα γενικών προδιαγραφών, ευρωπαϊκών και
παγκόσµιων, όπου πια θα είναι κατηγοριοποιηµένα επίσηµα τα
σχολεία. Έχετε κάνει έναν έλεγχο στην κοινωνική σύνθεση των
πανεπιστηµίων είτε αφορούν αστικά κέντρα είτε περιφέρεια ή
σχολή για να δείτε ποια είναι η κοινωνική προέλευση των παιδιών; Και θα δείτε ότι είναι ταξικά πράγµατα, προσδιορισµένα.
Εποµένως κάνει εντύπωση το εξής: Η αντιπαλότητα, η αντιπαράθεση δεν γίνεται επί της ουσίας, ότι εδώ οικοδοµούνται νέοι
ταξικοί φραγµοί -όχι µόνο στα σχολεία, οι ταξικοί φραγµοί ξεκινάνε και από το γνωστικό αντικείµενο-, αλλά µπήκε ένα θέµα,
αυτό της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, υπαρκτό πρόβληµα, που
από µόνο του, όµως, δεν είναι αυτό που θα λύσει το ζήτηµα της
ισότητας των παιδιών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας και των
παιδιών της αστικής τάξης στην ταξική κοινωνία.
Και έτσι έγινε µια συζήτηση -κατά τη γνώµη µου- χθες και σήµερα µε τα µάτια στην επόµενη κάλπη, είτε κάποιος προβλέπει
ότι θα είναι σε έναν χρόνο είτε σε δύο χρόνια, δεν έχει καµµία
σηµασία τουλάχιστον ο χρονικός προσδιορισµός της κάλπης.
Είναι µία συζήτηση η οποία στοχεύει -θα το πω καθαρά- ψηφοθηρικά και, το κυριότερο, στη ζύµωση των επόµενων κυβερνητικών συνεργασιών.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πρωθυπουργός τώρα τελευταία επιλέγει
να απαντάει στον κ. Τσίπρα και στην κ. Γεννηµατά. Αυτό δεν είναι
καθόλου τυχαίο. Λες και δεν υπάρχουν άλλα κόµµατα µέσα στη
Βουλή που λένε τα άλφα, βήτα, γάµµα πράγµατα ή δεν υπάρχει
και ένα κόµµα που εκφράζει µοναδικά ριζικά διαφορετική αντίληψη. Δεν έχει σηµασία αν την ασπάζεται ο κ. Μητσοτάκης. Σηµασία έχει ότι υπάρχει και αυτή η αντίληψη.
Εποµένως, όσον αφορά ό,τι συζητάµε τώρα, πιστεύω ότι ειδικά από τον Σεπτέµβρη και µετά θα είναι προσδιορισµένη η αντιπαράθεση µέσα σε συγκεκριµένα εκλογικά κριτήρια, που λένε
στον λαό: «Κοίταξε να δεις, δεν µπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτό
το σύστηµα που ζούµε είναι αιώνιο. Εσύ θα διαλέξεις ποιο κόµµα
θα διαχειριστεί καλύτερα τις ανάγκες του συστήµατος.».
Να προχωρήσω, όµως, παραπέρα µε βάση αυτό το νοµοσχέδιο. Εµείς καταλαβαίνουµε πάρα πολύ καλά αυτό που λέµε τη
σηµασία της διευρυµένης γνώσης και παλεύουµε οι ταξικοί
φραγµοί να µειώνονται -στον καπιταλισµό ζούµε, δεν καταργούνται, δεν υπάρχουν σοσιαλιστικές νησίδες- και στο περιεχόµενο
της γνώσης.
Ο κύριος Πρωθυπουργός σάς είπα ότι είπε καθαρά τι χρειάζεται η αγορά για γνώση. Δηλαδή, να µαθαίνεις σε λίγο χρόνο και
γρήγορα για να έχεις την ευκαιρία να βρεις µια δουλειά και όταν
ο εργοδότης θέλει κάτι άλλο, να µαθαίνεις γρήγορα και γρήγορα
και γρήγορα… για να πας να δουλέψεις, όχι να µάθεις να σκέφτεσαι, να µάθεις την ανάγκη κατάκτησης της αντικειµενικής
αλήθειας, να συνειδητοποιείς την ανάγκη ότι µπορείς να αλλάξεις αυτόν τον σάπιο κόσµο, να µη µαθαίνεις πραγµατικά τους
νόµους της κοινωνικής εξέλιξης.
Βεβαίως, η παπαγαλία τείνει να καταργηθεί και στη θέση της
µπαίνει η αποσπασµατικότητα, η διαθεµατικότητα, ο ανορθολογισµός, τα κουτάκια ληξιπρόθεσµων γνώσεων.
Όµως, υπάρχει και µια άλλη πλευρά. Καταγγέλθηκε η Νέα Δηµοκρατία -και είναι λάθος η καταγγελία που έγινε, την υιοθετούµε και εµείς- ότι ευνοεί την ιδιωτική εκπαίδευση. Βεβαίως, την
ευνοεί. Με συγχωρείτε, αλλά πώς απαντάτε τα άλλα κόµµατα σε
αυτό; Το ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο δεν καθιερώθηκε ποτέ στην Ελλάδα από καµµία κυβέρνηση ούτε από την
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, που µιλούσε για τον τρίτο δρόµο στον σοσιαλισµό ούτε και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα εργαλείο. Δεν θα καταργήσει εντελώς τους ταξικούς φραγµούς,
αλλά όλα τα παιδιά να τελειώνουν το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο.
Υπήρχε ταξική διαφοροποίηση, όταν είχατε ποτέ τα επαγγελµατικά λύκεια µέσα στο ενιαίο σχολείο και ποτέ τα βγάζετε απ’
έξω; Αυτό που όλοι υιοθετείτε αυτή τη στιγµή, αλλά δεν το οµο-
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λογείτε -η Νέα Δηµοκρατία, επίσης, δεν το οµολογεί- είναι ότι
πάµε για ένα σχολικό εκπαιδευτικό σύστηµα όπου θα είναι η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και τα παιδιά στα δεκαπέντε
τους χρόνια θα πηγαίνουν στην ευκαιριακή φθηνή µαθητεία και
θα µπαίνουν στην ουσία στα δεκαέξι τους στη δουλειά. Ξαναγυρνούµε, δηλαδή, στη δουλειά των δεκαπεντάχρονων και δεκαεξάχρονων.
Αυτό γίνεται σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και µου αρέσει που
µιλάτε για τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Ο κ. Βαρουφάκης, µάλιστα, έφερε κάτι περίεργα παραδείγµατα για κάποιες
χώρες που έχουν άλλο καθεστώς στην ιδιωτική εκπαίδευση και
κάτι τέτοια.
Εδώ να ξεκαθαρίσουµε το εξής: Είστε υπέρ ή όχι του δωδεκάχρονου υποχρεωτικού σχολείου; Αυτό είναι το ένα. Τα παιδιά,
δηλαδή, στα δεκαοκτώ τους χρόνια να αποφασίζουν αν θα πάνε
σε µια µεταλυκειακή βαθµίδα εκπαίδευσης ή στο πανεπιστήµιο,
µε κριτήριο αν χρειάζεται ή όχι επιστηµονικό αντικείµενο.
Δεύτερον, λέτε ότι η Κυβέρνηση ευνοεί κάποιους φίλους της
στα κολλέγια.
Εµείς δεν ασχολούµαστε, δεν µπορούµε να κάνουµε φάκελο
ποιοι είναι οι φίλοι της Κυβέρνησης και ποιοι δεν είναι. Δεν είναι
δυνατόν. Δεν µπορούµε να ψάχνουµε αυτά τα πράγµατα. Εµείς
είµαστε εναντίον της ιδιωτικής εκπαίδευσης οποιασδήποτε µορφής, οποιασδήποτε βαθµίδας. Βεβαίως, είναι ένα αίτηµα που δεν
µπορεί να γίνει πρακτικά εφικτό στις συνθήκες του καπιταλισµού,
αλλά είναι µέρος του αγώνα που κάνουµε και για όσο γίνεται άµεσες κατακτήσεις και για παρεµπόδιση νέων ταξικών φραγµών.
Είναι ένας αγώνας που συνδέεται µε την αλλαγή πραγµατικά και
την ανατροπή της καπιταλιστικής κοινωνίας. Αυτό το έχουµε πει
και το ξέρετε.
Είµαστε εναντίον γενικά. Βεβαίως, υπάρχουν και ιδιωτικά σχολεία και ιδιωτικές σχολές που µπορεί να παράγουν καλό έργο.
Δεν παύουν, όµως, να είναι ιδιωτική εκπαίδευση.
Όλοι βρήκατε, λοιπόν, την εύκολη λύση. Η Κυβέρνηση, βεβαίως, σου λέει: «αυτός είναι ο καπιταλισµός, θα έχουµε και δηµόσιο, θα έχουµε και ιδιωτικό». Ειρηνική συνύπαρξη δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα δεν υπάρχει. Ο ιδιωτικός τοµέας θέλει χώρο.
Δεν µπορεί να µην υπάρχει.
Ούτε εσείς πήρατε, ως ΣΥΡΙΖΑ, ή άλλα κόµµατα µέτρα εναντίον της ιδιωτικής εκπαίδευσης περιορισµού ούτε αναβάθµισης
της δηµόσιας παιδείας, ούτως ώστε αυθόρµητα τα παιδιά µε τη
βοήθεια των γονιών τους να πηγαίνουν µόνο στη δηµόσια εκπαίδευση. Και αν κλείνουν κάποια ιδιωτικά, είναι αυτά όπου δεν είναι
οι µεγαλοµέτοχοι, πιο µικρά, µικροµεσαία ιδιωτικά σχολεία, που
έκλεισαν, γιατί δεν αντέχουν τις µεγάλες -ή διότι δηµιουργούνται
και εδώ- µεγάλες αλυσίδες.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που είστε και υπέρ της ιδιωτικής παιδείας, ας µην κάνετε ότι σας χωρίζει χάος µε τη Νέα Δηµοκρατία,
γιατί τότε θα ψάχνουµε ποιοι µέτοχοι που είναι στο ένα ιδιωτικό
σχολείο ή κολλέγιο κ.λπ., είναι φίλοι της Νέας Δηµοκρατίας -άρα
θα κάνουµε την πολιτική της κρεβατοκάµαρας που κάνετε εσείςή θα είναι από θέση αρχών και θα λες ένα ενιαίο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα από τη στιγµή που γεννιέται ένα παιδί και πάει
στον βρεφονηπιακό σταθµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και ένα τελευταίο. Τις τελευταίες µέρες, ίσως εδώ και κάνα
µήνα, γίνεται µια ζύµωση από την Κυβέρνηση ότι θα φέρει νοµοσχέδιο για την προσχολική αγωγή από µηδέν έως τεσσάρων χρόνων. Κάποια στιγµή άκουσα και µέχρι έξι χρόνια, ανάλογα. Και η
κ. Κεραµέως έχει τοποθετηθεί και η κ. Δόµνα Μιχαηλίδου, αν δεν
κάνω λάθος.
Ειλικρινά, σας λέω, παρ’ ότι δεν είµαστε και τόσο ευαίσθητοι,
είµαστε «ξεροψηµένοι» στις συνθήκες του καπιταλισµού, ότι τρόµαξα. Το άκουσα, µάλιστα, στο ραδιόφωνο, σε µια συνέντευξη.
Ποιο ήταν το κεντρικό θέµα; Το είπε και η κ. Κεραµέως, το είπε
και η κ. Μιχαηλίδου. Ότι το παιδί από µηδέν έως τεσσάρων χρονών είναι σφουγγάρι». Εποµένως θα το οδηγήσουµε να αποκτήσει δεξιότητες από µηδέν έως τεσσάρων χρονών.
Οι δεξιότητες δεν είναι γνώση, κύριοι. Εντάσσονται µέσα στη
γνωστική διαδικασία -ναι- και αναπτύσσονται, αλλά δεν είναι
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γνώση. Δηλαδή, θα µπείτε να χειραγωγήσετε το κεφάλι και τις
επιλογές µε ταξικά κριτήρια των παιδιών από µηδέν έως τεσσάρων χρόνων;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το έλεγα σε µια µητέρα. Ρωτούσα σε κάποιες µητέρες που συναντήθηκα τώρα τελευταία πώς καταλαβαίνουν αυτό το πράγµα,
πώς βλέπουν τα παιδιά τους, τι ταλέντα δείχνουν στα δύο και στα
τρία και στα τέσσερα χρόνια. Η µία µου λέει: «Το παιδί µου, όταν
το ρωτάω «τι δουλειά θέλεις να κάνεις και µε τι θέλεις να ασχοληθείς;», µου λέει «εγώ θέλω να γίνω µπάτµαν».
Τα παιδιά από µηδέν έως τεσσάρων χρονών µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες; Υπάρχουν παιδιά που στα τρία χρόνια ζωγραφίζουν και στα έξι και εφτά χρόνια δεν µπορούν να κάνουν
ούτε έναν κύκλο!
Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι πάτε να χειραγωγήσετε, η Νέα Δηµοκρατία -και δεν κάνει λόγο κανένα άλλο κόµµα, γιατί επί της
ουσίας ξέρει ότι αυτή είναι η γενικότερη επιλογή- τα παιδιά και
τους γονείς τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό από µηδέν έως
τεσσάρων χρόνων. Αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει να ξεσηκώσει
τους πάντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα προχωρήσουµε
ως εξής. Θα µιλήσουν κ. Λιακούλη, ο κ. Κοντογεώργος, αν έχει
γυρίσει ο κ. Γιαννούλης από την επιτροπή, αλλιώς ο κ. Φωτήλας,
µετά ο κ. Σκανδαλίδης.
Υπενθυµίζω ότι τον κ. Σκανδαλίδη τον είχα καλέσει στο Βήµα
και τον κάθισα κάτω, γιατί ήταν δύο πολιτικοί Αρχηγοί µέσα και
πήρε τον λόγο ο κ. Κουτσούµπας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να
µιλήσει και η δική του Αρχηγός. Αποτέλεσµα αυτού είναι να χάσει
τον µισό του χρόνο. Θα έχει κάποια ανοχή. Το λέω εκ των προτέρων, για να µη σχολιαστεί.
Θα µιλήσουν µετά πάλι τρεις συνάδελφοι και ο κ. Σκουρλέτης,
που µου είχε ζητήσει τον λόγο για τη δευτερολογία του, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Κυρία Λιακούλη, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει τον λόγο
για λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με συγχωρείτε, κυρία
Λιακούλη.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, για δύο λεπτά έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο µετά
το πέρας της τοποθέτησης του Αρχηγού της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκη και οφείλω να το κάνω αυτό,
καθώς είναι γνωστή η οξύτητα µε την οποία τοποθετείται και η
εµπάθεια που καµµιά φορά χαρακτηρίζει τις τοποθετήσεις του
για πρόσωπα, όπως για την Υπουργό κ. Κεραµέως, όπως τοποθετήθηκε. Είναι γνωστή και η οξύτητα εναντίον της Νέας Δηµοκρατίας και των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας.
Είναι, επίσης, γνωστά η ασάφεια και ο καταγγελτικός λόγος
που διακρίνουν τις τοποθετήσεις του, κυρίως όµως η απουσία
κάθε πρότασης. Γενικολογίες και αοριστίες.
Αυτό είναι δικαίωµά του, κύριοι του ΜέΡΑ25. Αξιολογείστε.
Αυτό που δεν είναι δικαίωµά του είναι να αλλοιώνει την αλήθεια.
Αφιέρωσε τη µισή του τοποθέτηση, κουνώντας το δάκτυλο προς
τη Νέα Δηµοκρατία για την απουσία, υποτίθεται, της κοινωνικής
ευαισθησίας, ότι καταργήσαµε το 1% για τα εσπερινά σχολεία.
Και, µάλιστα, κατέθεσε το ΜέΡΑ25 τροπολογία να το επαναφέρει.
Λέω, λοιπόν, προς τους συναδέλφους του ΜέΡΑ25 ότι καλό
θα είναι να προφυλάσσετε τον Αρχηγό σας, διότι αυτό το ποσοστό, το 1% δεν καταργήθηκε ποτέ. Και όταν έρχεται εδώ Αρχηγός κόµµατος και τοποθετείται για πράγµατα τα οποία δεν
γνωρίζει, νοµίζω ότι εδώ χάνουµε τη σοβαρότητά µας.
Ας σοβαρευτείτε, λοιπόν.
Η Νέα Δηµοκρατία είναι κοινωνικά ευαίσθητη. Το έχει αποδείξει η Υπουργός, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το 1%, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει καταργηθεί. Άρα είναι στον αέρα η τροπολογία
του ΜέΡΑ25 και καλό θα είναι να είναι πιο προσεκτικοί όταν έρχονται και τοποθετούνται.
Ευχαριστώ.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για
ένα λεπτό.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γρηγοριάδη,
έχω καλέσει την κ. Λιακούλη. Μετά θα πάρετε τον λόγο. Δεν θα
κάνουµε πινγκ-πονγκ Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και να
ακούω εγώ από τους συναδέλφους, εν µέρει δικαίως, ότι δεν µιλάνε.
Τον λόγο έχει η κ. Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, ειλικρινά δεν
ξέρω αν η Κυβέρνησή σας και εσείς, αυτά που κάνετε στον χώρο
της εκπαίδευσης, πραγµατικά τα θεωρείτε υψηλή πολιτική, όπως
επαίρεστε. Ξεκάθαρα σας λέµε όµως ότι η δική σας υψηλή πολιτική στα µάτια τα δικά µας είναι πειραµατική κοµµωτική. Στου κασίδη το κεφάλι -έτσι έχετε µετατρέψει τη νέα γενιά- στους
επόµενους, αυτούς που θα κρατήσουν την τύχη της χώρας στα
χέρια και ενσωµατώνουν την ελπίδα για τον καλύτερο κόσµο που
αιώνια το γένος των ανθρώπων αγωνίζεται να φτιάξει, τη γενιά
που οφείλουµε να εκπαιδευτεί από εµάς, να εµπνευστεί από τις
ιδέες που θα της κληροδοτήσουµε το όραµα που θα εµφυσήσουµε στους νέους ανθρώπους και ήθος που θα καλλιεργήσουµε σε αυτούς, λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους εσείς
έχετε πράξει και έχετε πει όλα αυτά που έχετε πει τις τελευταίες
ηµέρες και µε το νοµοσχέδιό σας.
Πού βρίσκονται όλα αυτά στη δική σας πορεία, αναρωτιέµαι.
Μιλάτε για µεταρρυθµίσεις, για µεγαλόπνοα δήθεν σχέδια ριζικών αλλαγών. Αυτά που δήθεν περιµένουν οι νέοι και ολόκληρη
η κοινωνία και εµφανίζεστε µε έναν πρωτοφανή µεγαλοϊδεατισµό, που φτάνει µέχρι του να έχετε ανεβεί στο βήµα σας και να
στεφανώνεστε µε τις δάφνες µόνοι σας. Αλληλοσυγχαίρεστε µεταξύ σας. Επικρατεί θόρυβος, φασαρία, ταραχή, δυσφορία. Με
απλά λόγια το κοινό σάς αποδοκιµάζει και εσείς δεν προβληµατίζεστε καθόλου. Αλήθεια, αυτά θα έπρεπε να προκαλούν οι µεγάλες αλλαγές που όλοι περίµεναν; Οργή και θυµηδία; Δεν
βλέπετε τίποτα; Δεν ακούτε τίποτα; Δεν αντιληφθήκατε τι συµβαίνει στον πραγµατικό κόσµο;
Θα σας πω, λοιπόν, εγώ τι συµβαίνει, κυρία Υπουργέ. Μικρούς
εφήβους ήρωες έχετε παραγάγει και τους παράγετε κάθε ηµέρα,
τολµηρούς νεολαίους που άρπαξαν την πένα και την έκαναν
όπλο αγώνα. Δεν υπάρχει ηµέρα που να µην ξηµερώσει και να
µην υπάρχει ένας Διονύσης, µια Σταυρούλα, µια Ελένη, ένας
Γιώργος, µία Μαίρη, ένας Δηµήτρης και τόσα ακόµα νέα παιδιά
που να µη σας γράψουν ανοικτή επιστολή. Είναι επιστολές-κόλαφοι για την αδικία µε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, για τη χαµένη αριστεία, τη χαµένη προσπάθεια, την αδικία που νιώθουν
να τα πνίγει, το όνειρο που χάνουν.
Ποιος όπλισε τα χέρια αυτών των εφήβων µε αυτή την πένα,
µε πρωταγωνιστή το συναίσθηµα και κοµπάρσο το µυαλό; Τι κάνουν τα παιδιά µε τις επιστολές τους προς εσάς, κυρία Υπουργέ;
Άφησαν το συναίσθηµα να µιλήσει, να σας πούνε όλα όσα τους
στεναχωρούν. Όλα τα «θέλω να σου µιλήσω» µπήκαν σε µία
κόλλα χαρτί και στάλθηκαν στον παραλήπτη, δηλαδή σε εσάς.
Κι εσείς τι κάνατε; Αντί να ακούσετε, να συµµεριστείτε, να νιώσετε, απαντήσατε δηµόσια στα παιδιά. Είπατε ότι δεν φταίτε
εσείς για τη βάση εισαγωγής αλλά τα πανεπιστήµια. Είπατε αυτό.
Αλλά είπατε ακόµη: «Έτσι κι αλλιώς εσείς, παιδιά, δεν θα περνάγατε ούτε πέρυσι και πρέπει επιτέλους όλοι να αντιληφθείτε ότι
το σχολείο πρέπει να γίνει καλύτερο και θα γίνει µε εµάς».
Με απλά λόγια, λοιπόν, τσαλακώσατε τα χαρτιά, µαζί και τα
παιδιά, και τα πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων. Και ενώ θα
περίµενε κανείς -ακούστε- απογοητευµένα από τις απαντήσεις
σας, αυτά να σωπάσουν, κι όµως, αυτά τα παιδιά της ελπίδας
πάλι µε την πένα τους αντιστάθηκαν και διέψευσαν όλα όσα είπατε, ακόµη και τους υπολογισµούς σας για τα µόριά τους και
για το αν πέρναγαν πέρυσι, αφού πράγµατι ακόµη και σε αυτό
κάνατε λάθος. Ένα ακόµη λάθος, θα µου πείτε. Ε, και; Μέσα στα
πολλά, µέσα στα πολλά αλλά και στα µοιραία. Αφού πρώτα κοντέψατε να πνίξετε τα παιδιά µέσα στα τεντόπανα-µάσκες, που
τόσο διαφηµίσατε στην αρχή της καριέρας σας, λέγοντας πως
το επιτελικό κράτος προβλέπει για όλα και βρίσκεται εδώ, τώρα
ακόµη δεν έχετε αναλάβει την ευθύνη για τα εκατοµµύρια ευρώ
που σπαταλήθηκαν στα αλεξίπτωτα-µάσκες, ούτε εσείς ούτε το
Υπουργείο Εσωτερικών.
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Ψάχνουµε να βρούµε τις πταίει. Κανείς. Τα σχολεία-ακορντεόν,
που ανοίγουν και κλείνουν µέσα στην πανδηµία µε καµµία λογική
και κανένα συγκροτηµένο σχέδιο; Μήπως εσείς, η ηγεσία του
Υπουργείου σας, δεν ανακοινώσατε ότι οι µαθητές θα συλλαµβάνονται, ακόµη και στα παγκάκια των σχολείων και θα πληρώνουν πρόστιµα; Δεν διατηρήσατε όλες τις απαράδεκτες
νοµοθεσίες του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς; Την
ιστορία µε τα κολλέγια πού την πάτε; Την αντιδηµοκρατική αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών, που λειτουργούν τα υπηρεσιακά
συµβούλια χωρίς την παρουσία εκλεγµένων εκπροσώπων; Πείτε
µια λέξη γι’ αυτό. Δεν τους αξίζει; Τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, που τους ισοπεδώσατε; Τη «διαγωγή κοσµιωτάτη» παρακαλώ οι άριστοι στα απολυτήρια; Το γλέντι που σας έκαναν οι
πιτσιρικάδες στα social media; Αυτό πού το πάτε; Και, βεβαίως,
την ελάχιστη βάση εισαγωγής των τελευταίων ηµερών, που δεν
το έχετε ακόµη διορθώσει µε ένα πείσµα απίστευτο και µια εµµονή ανησυχητική, την ώρα που εσείς πήρατε τις αποφάσεις για
τα γαλλικά, για το σχέδιο και για όλα αυτά που αποτρέπουν τα
παιδιά να κερδίσουν τη βάση εισαγωγής;
Για το σηµερινό σας νοµοσχέδιο, φέρεται ως µεταρρυθµιστικό. Είναι µεταρρυθµιστικό; Πρέπει να συγκεντρώνει ορισµένα
χαρακτηριστικά, όπως ξέρετε, χαρακτηριστικά που κυρίαρχα
πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα της συναίνεσης του κλάδου.
Εδώ δεν προβαίνετε ούτε καν στην επανασύσταση του Εθνικού
Συµβουλίου Παιδείας. Εκπαιδευτική πολιτική χωρίς πολιτική και
κοινωνική συναίνεση. Πού πάει; Πουθενά δεν πάει. Πείραµα θα
είναι για άλλη µια φορά, για να έρθουν οι επόµενοι να το καταργήσουν. Κανένα µακρόπνοο σχέδιο δυστυχώς.
Εισάγετε µε το παρόν νοµοσχέδιο πράγµατι θετικές διατάξεις,
που φέρουν µεταρρυθµιστικό πρόσηµο, ωστόσο είναι δανεικό,
το ξέρετε κι εσείς. Είναι δανεικό, γιατί το βαφτίσατε. Για παράδειγµα, νιώσατε την ανάγκη τα πολυδιαφηµισµένα εργαστήρια
δεξιοτήτων µετατρέψατε σε αυτά τα προγράµµατα ευέλικτης
ζώνης, έργο του ΠΑΣΟΚ, αγωγή υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ούτω καθ’ εξής, ο µέντορας, το πολλαπλό βιβλίο,
δικές µας κατακτήσεις και προτάσεις και αυτές. Βεβαίως και ναι,
αλλά old news, κυρία Υπουργέ. Τώρα έχουµε ψηφιακό σχολείο
και αυτό είναι µόνο βοήθηµα.
Και για την περιβόητη αξιολόγηση βεβαίως, που το Κίνηµα Αλλαγής τάχθηκε πάντοτε εδώ και δεκαετίες υπέρ αυτής, µε τους
νόµους που πέρασαν και µε τους νόµους που ψηφίσαµε, δυστυχώς εσείς κατά καιρούς, αφού βεβαίως καταψηφίσατε µέχρι και
τον ν.3848/2010, φέρνετε µία φλύαρη και κολοβή αξιολόγηση,
φλυαρία δεκαοκτώ άρθρων στην οποία δεν λέτε τίποτα. Γιατί δεν
λέτε τίποτα; Γιατί µας λέτε αξιολόγηση των εκπαιδευτικών χωρίς
να αξιολογούµε τις δοµές, χωρίς να αξιολογούµε τα προγράµµατα, χωρίς να αξιολογούµε τους πόρους, χωρίς να εµπλέκονται
όλοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα τι είναι αυτό; Και βάλατε
και άλλα πολλά µέσα, όπως για παράδειγµα αδυνατούµε να κατανοήσουµε γιατί η αξιολόγηση των προϊσταµένων από τους υφισταµένους εξακολουθεί να παραµένει ανώνυµη. Καταδότες είναι;
Οι υφιστάµενοι προς τους προϊστάµενους; Τι είναι αυτό που εισάγετε πραγµατικά µέσα σαν νοοτροπία, σαν αντίληψη, σαν
τρόπο σκέψης;
Τελειώνοντας, στις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου θέλω να πω,
κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν οι τροπολογίες οι οποίες αφορούν τη δηµόσια εκπαίδευση, για όλους
εκείνους που συµµετείχαν στον γραπτό διαγωνισµό του 2008 και
έχουν υψηλότερες βαθµολογίες και αδικήθηκαν. Την πρότασή
µας για το ζήτηµα των διακοσίων πενήντα αδιόριστων πολύτεκνων εκπαιδευτικών της κλειστής λίστας του 2010, όπως επιτέλους και µια καθαρή κουβέντα για τις σεισµόπληκτες περιοχές
και τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις φέτος στον
πολυπαθή Νοµό της Λάρισας, κύριε Πρόεδρε.
Και τελειώνοντας, κυρία Υπουργέ, το µόνο που έχουµε να
πούµε είναι ότι εµείς αντιπολίτευση σε αυτό δεν κάνουµε. Αφήνουµε τα παιδιά µε τις ανοικτές επιστολές να µιλήσουν. Και όταν
δηλώνουν ότι είναι άδειοι µέσα τους, θα πρέπει να αναρωτηθείτε
εσείς πώς µε άδειες ψυχές των παιδιών µπορείτε να προχωρήσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλείται στο Βήµα ο
κ. Κοντογεώργος. Μετά τον κ. Κοντογεώργο ο συνάδελφος κ.
Αθανασίου, θα σταµατήσει τη διαδικασία για να πάµε στην άρση
ασυλίας του κ. Βελόπουλου και θα συνεχίσουµε µε τη σειρά που
είπαµε.
Μέχρι να ανέβει ο κ. Κοντογεώργος, τον λόγο έχει ο κ. Γρηγοριάδης για ένα λεπτό.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μιας και µεσολάβησε η οµιλήτρια, να θυµίσω στο Σώµα περί
τίνος πρόκειται. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης είπε ότι θα πρέπει να προφυλάξουµε τον
Αρχηγό της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, τον κ. Βαρουφάκη,
διότι είναι ανενηµέρωτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δώστε την απάντηση.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Η απάντηση για να δοθεί πρέπει να
είναι σε συνέχεια, για να καταλαβαίνει και ο κόσµος που µας
ακούει.
Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, η κ. Κεραµέως δεν τόλµησε να µετέλθει το ψέµα του κ. Βρούτση. Ο κ. Βρούτσης είναι εµπειρότατος πολιτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πείτε µας την απάντηση.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Είναι πολύ απλή η απάντηση, κύριε
Πρόεδρε. Η κατάργηση της βάσης και η άνοδός της από 0,8 έως
2 αυτοµάτως καταργεί την πριµοδότηση του 1%. Αυτό το ξέρουν
και οι πέτρες, όχι Γιάννης, Γιαννάκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Κοντογεώργος
έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν µπω στην οµιλία µου για το
σχέδιο νόµου που συζητούµε αυτές τις µέρες στη Βουλή, στην
Ολοµέλεια, θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, όταν ανεβαίνουν στο Βήµα, να σταµατήσουν επιτέλους να µας κουνούν το δάχτυλο συνεχώς. Δεν απευθύνονται σε
νήπια νηπιαγωγείου. Απευθύνονται σε συναδέλφους τους στη
Βουλή, που αντιλαµβάνονται πλήρως και τις υποχρεώσεις τους
και τα δικαιώµατά τους σε αυτή τη Βουλή, που πιστεύω ότι είναι
τα ίδια για όλους µας. Και το µέγα ερώτηµα που προκύπτει µετά
την έξοδο από του Βήµατος του Προέδρου του ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκη είναι ποιοι, επιτέλους, θα µας προστατέψουν από τους
αυτόκλητους προστάτες του λαού.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Νέα Δηµοκρατία, πιστή στις
προεκλογικές της δεσµεύσεις και µετά την ιστορική επιβεβαίωση
των Ελλήνων πολιτών στις 7 Ιουλίου του 2019, φέρνει στην Ολοµέλεια της Βουλής το παρόν σχέδιο νόµου για την αναβάθµιση
του σχολείου, την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις, σε συνέχεια µιας σειράς νοµοθετηµάτων για τη συνολική
αναβάθµιση της δηµόσιας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην πατρίδα
µας.
Η στασιµότητα, η ισοπέδωση, η συγκεντρωτική λειτουργία, οι
χρόνιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η έλλειψη λογοδοσίας και
αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, ιδίως στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, δεν ελκύει πλέον τη νέα
γενιά, µε αποτέλεσµα οι µαθητές µας να λειτουργούν µηχανικά,
αποστηθίζοντας µαθήµατα από το ένα και µοναδικό βιβλίο και
αυτό, ως αναγκαιότητα για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
Με το παρόν σχέδιο νόµου στοχεύουµε στην αλλαγή του σχολείου, στην απελευθέρωση της δηµιουργικής πρωτοβουλίας των
εκπαιδευτικών µας, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών µας, την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, µε τη µεταφορά αρµοδιοτήτων στο ίδιο το σχολείο και το
στελεχικό του δυναµικό.
Ειδικότερα, δείχνουµε εµπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς µας
δίνοντας τη δυνατότητα µε µεγαλύτερη ελευθερία να επιλέγουν
ευρεία γκάµα σχολικών βιβλίων, για να ξεφύγουµε επιτέλους από
την παπαγαλία. Να αξιολογούν τους µαθητές τους µε εναλλακτικούς σύγχρονους τρόπους, να αναθέτουν και να εκπονούν οµαδικές και ατοµικές εργασίες, να διοργανώνουν εκπαιδευτικές
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εκδροµές, να αξιοποιούν τις σχολικές εγκαταστάσεις και εκτός
ωραρίου προς όφελος των µαθητών και των τοπικών κοινωνιών,
να συνεργάζονται µε φορείς των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα
µε την τοπική αυτοδιοίκηση, διοργανώνοντας κοινές δράσεις.
Δεύτερον, ενισχύεται ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου και
των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Αυξάνονται οι αρµοδιότητες και ο ρόλος του διευθυντή στη διακυβέρνηση της σχολικής
µονάδας. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη οργάνωση ετήσιων εκπαιδευτικών επιµορφώσεων, την ανάθεση διδασκαλιών
και ενδοδιδακτικών εργασιών. Αξιολογεί το εκπαιδευτικό του
προσωπικό και αξιοποιεί τις σχολικές εγκαταστάσεις για εκδηλώσεις, συνέδρια και διάφορα προγράµµατα που προάγουν τη
γνώση και την καινοτοµία. Θεσπίζονται υποστηρικτικά όργανα
στον διευθυντή, µε αντικειµενικά κριτήρια, όπως οι ενδοσχολικοί
συντονιστές, οι µέντορες, ο υπεύθυνος διασύνδεσης µε τη µαθητεία, οι υποδιευθυντές κ.λπ..
Τρίτον, θεσπίζεται πλαίσιο αυξηµένης διαφάνειας και λογοδοσίας. Αφαιρούνται εξουσίες από τις κεντρικές υπηρεσίες και µεταφέρονται στο επίπεδο της σχολικής µονάδας, ενώ ταυτόχρονα
χτίζεται αντικειµενικό σύστηµα λογοδοσίας, που εγγυάται ότι η
αποκέντρωση των αποφάσεων λαµβάνεται µε το σωστό τρόπο.
Σε κάθε σχολική µονάδα δηµιουργείται ιστοσελίδα που δηµοσιεύονται οι πράξεις της διοίκησης, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ.
Συγκροτούνται πιο ευέλικτα και λειτουργικά σχήµατα σχολικών
συµβουλίων. Καθιερώνεται ολοκληρωµένο σύστηµα αξιολόγησης των διευθυντών των σχολικών µονάδων από τους προϊσταµένους τους, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς, ανώνυµα και σε
ετήσια βάση. Καθιερώνεται το ελληνικό διαγνωστικό τεστ PISA,
για την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, για
µαθητές της ΣΤ’ δηµοτικού και της Γ’ γυµνασίου, στα µαθήµατα
της Γλώσσας και των Μαθηµατικών, ανώνυµα και χωρίς τον
βαθµό να συνεκτιµάται.
Τέταρτον, ρυθµίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ως απαραίτητο µέτρο ενός µηχανισµού ανατροφοδότησης
του έργου τους, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δεν έχει
τιµωρητικό χαρακτήρα, αλλά τη δυνατότητα επιµόρφωσής του.
Λειτουργεί δε, ως κίνητρο και για την επιλογή θέσεων ευθύνης.
Πέµπτον, καθιερώνονται νέες δοµές υποστήριξης της εκπαίδευσης, όπως οι επόπτες ποιότητας εκπαίδευσης και ενισχύονται
υφιστάµενες, όπως το ΚΕΔΑΣΥ µε αύξηση κατά χιλίων εκατό
νέων οργανικών θέσεων, πεντακοσίων πενήντα ψυχολόγων και
πεντακοσίων πενήντα κοινωνικών λειτουργών.
Αναβαθµίζεται ο σχολικός επαγγελµατικός προσανατολισµός
µε τον ορισµό των υπευθύνων σε κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης
και την ίδρυση γραφείων συµβουλευτικής και προσανατολισµού
ανά οµάδα σχολείων. Θεσπίζονται αντικειµενικά κριτήρια και η
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διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης και, τέλος, αναβαθµίζεται και εκσυγχρονίζεται εκ βάθρων και στο σύνολό της η
εκκλησιαστική εκπαίδευση, ώστε να µπορεί να επιτελέσει ουσιαστικά τον ρόλο της.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι προφανές ότι για να εξέλθει
το εκπαιδευτικό µας σύστηµα από το τέλµα και τη στασιµότητα
απαιτούνται καινοτόµες λύσεις, αλλά και ο παραδειγµατισµός
από καλές πρακτικές άλλων χωρών µε πιο αποτελεσµατικά εκπαιδευτικά συστήµατα.
Οφείλουµε όλοι µας µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στις νέες
γενιές των Ελλήνων να αφήσουµε κατά µέρος τον λαϊκισµό και
τα λόγια του αέρα, να συµβάλουν στην κοινή προσπάθεια για ένα
καλύτερο σχολείο που εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα εφόδια
για το παρόν και το µέλλον των µαθητών µας που απελευθερώνει
το εκπαιδευτικό δυναµικό µας σε ένα περιβάλλον µεγαλύτερης
ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξηµένης λογοδοσίας.
Στα θέµατα εκπαίδευσης δεν υπάρχουν περιθώρια αντιπολιτευτικού λόγου, όταν µάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας απαιτεί λύσεις και προσαρµογές σε ένα σύγχρονο,
καινοτόµο και δηµιουργικό σχολείο οµοιόβαθµο των ευρωπαϊκών
χωρών.
Οι ακραίες κραυγές της Αντιπολίτευσης και η αναίσχυντη και
λυσσαλέα επίθεση στην Υπουργό Παιδείας, πέραν του ότι χαρακτηρίζει αυτούς εκτοξεύουν, επιβεβαιώνει την έλλειψη επιχειρηµάτων και εναλλακτικής πρότασης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Η πολιτική για την παιδεία του ΣΥΡΙΖΑ µε τις ακραίες ιδεολογικές αγκυλώσεις, τις φωνές, τις απειλές και τα συνθήµατα έχει
καταδικασθεί από τον λαό. Ανήκει στο παρελθόν και παίρνει τη
θέση που της αξίζει στον κάλαθο των αχρήστων.
Ωστόσο, µε συγκινεί αφάνταστα το αγωνιώδες ενδιαφέρον των
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα του πρώην Υπουργού Παιδείας για την εκκλησιαστική εκπαίδευση και δεν θα εκπλήξει κανέναν από εµάς εάν τους δούµε όλους µαζί να ανεβαίνουν
γονυπετείς την οδό που οδηγεί στη Μεγαλόχαρη της Τήνου εν
όψει του εορτασµού του Δεκαπενταύγουστου.
Τέλος, και πριν κατέλθω του Βήµατος, δηλώνω ότι υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου και σας καλώ όλους να πράξετε το
καθήκον σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για λίγο τη συζήτηση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ώστε να προχωρήσουµε στην άρση ασυλίας και θα
επανέλθουµε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αίτηση άρσης ασυλίας Βουλευτή: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το άρθρο
83 του Κανονισµού της Βουλής, για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Βουλευτή και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκου Βελόπουλου.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 21ης Ιουλίου 2021,
σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα την άρση της ασυλίας του κ. Κυριάκου Βελόπουλου. Να
σηµειώσω στο σηµείο αυτό ότι και ο ίδιος ο Πρόεδρος ο κ. Βελόπουλος ζήτησε την άρση της ασυλίας του.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του Κανονισµού.
Ο λόγος δίνεται πάντοτε εφόσον ζητηθεί στον Βουλευτή τον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της 7ης Μαρτίου 2018 για τη διαδικασία αυτή έχει
ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας. Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της περίπτωσης της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης θα
προχωρήσουµε σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως
σας προανάφερα.
Η υπόθεση, λοιπόν, αφορά τον συνάδελφο και Πρόεδρο της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκο Βελόπουλο. Εννοείται ότι µετά από τον Πρόεδρο µπορεί να ζητήσει
τον λόγο κάποιος συνάδελφος. Η υπόθεση αφορά την παράβαση
του ν.927/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή τον αντιρατσιστικό νόµο, για κάποιες δηλώσεις του, τοποθετήσεις µάλλον, που έκανε σε κάποια εκποµπή.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι σήµερα απεβίωσε ο Αντώνης Βεζυρόπουλος. Για όσους δεν τον ξέρουν ήταν ο βοσκός στα Ίµια,
που έδινε οικονοµική ζωή στη βραχονησίδα, δηλαδή αποκτούσε
η βραχονησίδα αποκλειστική οικονοµική ζώνη. Εµείς ως Ελληνική
Λύση αποτίουµε φόρο τιµής, να είναι ελαφρύ το χώµα που τον
σκεπάζει, έτσι ή αλλιώς. Για όσους ξεχνούν, εµείς δεν ξεχνάµε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ήµουν εγώ ο πρώτος που
ζήτησα την άρση ασυλίας µου, γιατί για εµάς τα λόγια γίνονται
πράξεις. Στο πρόγραµµά µας, στις καταστατικές µας αρχές λέµε
ότι δεν πρέπει να υπάρχει ασυλία Βουλευτών. Αυτή είναι η άποψη
της Ελληνικής Λύσης για οποιονδήποτε από εµάς και ισχύει και
το λέω καθηµερινά.
Θα ήθελα, όµως, να σας πω λίγο το ιστορικό της υπόθεσης για
να καταλάβετε περί ποίου πράγµατος οµιλούµε. Πριν αρκετούς
µήνες µπήκαν τρεις εγκληµατίες στο σπίτι ενός γέροντα στη
Μεσσήνη. Ο γέροντας είχε άδεια κυνηγετικής καραµπίνας.
Πήγαν να τον σκοτώσουν και την ώρα, πάνω στην πάλη, που
πήγαν να φύγουν αυτοί οι τρεις, πυροβόλησε ο γέροντας, τραυµατίζοντας θανάσιµα έναν από τους τρεις εγκληµατίες. Έτυχε
αυτός ο άνθρωπος, αυτοί οι τρεις εγκληµατίες να είναι Ροµά.
Λέω «έτυχε», γιατί η εγκληµατικότητα είναι δεδοµένη, επειδή
είναι στο περιθώριο πολλοί εξ αυτών. Ήταν αυτοάµυνα, πραγµατική αυτοάµυνα.
Ο άνθρωπος που πυροβόλησε συνελήφθη από την αστυνοµία,
αλλά ξαφνικά βγήκαν στους δρόµους οι οµόφυλοί του, οι Ροµά,
και άρχισαν να καίνε λάστιχα, να απειλούν κόσµο, να ζητάνε το
κεφάλι, µέσα απ’ το αστυνοµικό τµήµα, του ίδιου του ανθρώπου
που σε αυτοάµυνα πυροβόλησε. Στην περιοχή της Σπάρτης
πήγαν στον αντιδήµαρχο και τον έκαναν µαύρο στο ξύλο, οι ίδιοι
οι άνθρωποι που απειλούσαν θεούς και δαίµονες. Υπάρχουν και
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τα βίντεο, τα έχω έτοιµα να τα προσκοµίσω στο δικαστήριο, έτσι
κι αλλιώς. Στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης απειλούσαν καθηµερινά: «Θα πάρουµε το αίµα µας πίσω». Ένας δήθεν εκπρόσωπός
τους είπε: «Κλέβουµε, γιατί δεν µας δίνουν άδειες…», «…να είναι
σίγουροι ότι δεν θα εξαφανιστούµε µόνο εµείς, θα πάρουµε και
κόσµο µαζί µας.». Γυναίκα. δήθεν Ροµά: «Θα τους βάλω φωτιά
στο σπίτι και σε όλο το χωριό, θα τους σκοτώσω, όλο το χωριό
θα εξαφανιστεί και θα του βάλουµε φωτιά.». Αυτά λέγονταν. Επίσης: «Θα πάρουµε τον νόµο στα χέρια µας. Θα τα σπάσουµε
όλα. Θα τα κάψουµε όλα.». Δήθεν Ροµά: «Τελείωσε, δεν θα γλιτώσει κανένας από το χωριό.».
Αυτά γίνονταν στη Σπάρτη, ξέρετε. Απειλούσαν ότι θα πάρουν
τα όπλα και θα µπουν στα σπίτια των ανθρώπων του χωριού. Αναποδογύρισαν αυτοκίνητα, έβαλαν φωτιές, κλείνοντας τους δρόµους. Αυτό έγινε πριν µερικούς µήνες. Τα µέσα ενηµέρωσης,
περιέργως, δεν το έδειξαν πολύ το θέµα, ίσως για να µη ρίξουν
λάδι στη φωτιά και καλώς έπραξαν εκείνη την περίοδο.
Βλέποντας όλα αυτά και δεχόµενος από τους ανθρώπους του
χωριού προς την πλευρά ενός Προέδρου να αναγάγει το θέµα
ως µείζον θέµα καθηµερινότητας, φόβου και τρόµου του χωριού,
έκανα δηλώσεις, δηλώσεις ακριβώς ταυτόσηµες µε αυτές που
λέω κι εδώ, για οπλοκατοχή στους Έλληνες, για το δικαίωµα
στην αυτοάµυνα, για το δικαίωµα στον κάθε εγκληµατία. Δεν µε
ενδιαφέρει τι φυλή είναι, τι ράτσα, είτε είναι Έλληνας, Πόντιος,
Σαρακατσάνος, Πελοποννήσιος και µπαίνει και κλέβει, και βιάζει,
και σκοτώνει, η ποινή κατά την άποψή µου είναι δεδοµένη, ισόβια.
Αυτά τα είπα και στη συνέντευξη Τύπου την επόµενη µέρα. Μίλησα, δηλαδή, για τους συγκεκριµένους τρεις, που έτυχε να είναι
Ροµά. Μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Δεν µε απασχολεί το γένος και
η καταγωγή τους. Αυτούς όµως, σε αυτούς αναφερόµουν. Δεν
µε ενδιέφερε ούτε µε ενδιαφέρει η ράτσα κανενός. Ο εγκληµατίας, ό,τι χρώµα και να έχει, το έχω πει χίλιες φορές, είναι εγκληµατίας. Και το λέω εγώ που µεγάλωσα ως µετανάστης στη
Γερµανία από µικρό παιδί και οι γονείς µου ήταν εκεί.
Στη χώρα µας δεν νοείται απειλή κατά ζωών από οποιαδήποτε
οµάδα ανθρώπων. Απειλούσαν να σκοτώσουν κόσµο. Έτρεµαν
οι κάτοικοι. Μου έκαναν παράπονα, µου έστελναν επιστολές διαµαρτυρίας, και όλα όσα είπα, και στις εκποµπές, αλλά κυρίως
στη συνέντευξή µου, ήταν αυτό που πιστεύουµε.
Για την οπλοκατοχή κάναµε πρόταση νόµου. Δηλαδή µου έκαναν µήνυση στην έγκλησή τους, γιατί λέω εγώ υπέρ της οπλοκατοχής. Ο Βουλευτής δεν θα µπορεί να οµιλεί, ένα κόµµα δεν
µπορεί να έχει, µε βάση την καταστατική του αρχή, στο πρόγραµµά του δοµηµένο λόγο που να λέει θέλουµε οπλοκατοχή
στα σπίτια των Ελλήνων; Δεν απαγορεύεται από κανέναν νόµο.
Κι όµως µου έκαναν µήνυση.
Την επόµενη µέρα ανέλυσα το θέµα διεξοδικά σε άλλη συνέντευξη και είπα ακριβώς αυτά που ανέφερα και την προηγούµενη
µέρα. Κατά την άποψή µας -οι νοµικοί ή όσοι ξέρουν αρχαία ελληνικά θα ξέρουν- τι σηµαίνει αυτή η υπόθεση; «Τριχολογείν και
τρίχας αναλέγεσθαι.». Δηλαδή να ασχολείσαι µε τρίχες, γιατί
αυτή είναι η υπόθεση, να ασχοληθώ µε τρίχες. Δύο άνθρωποι,
από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, τους Ροµά, πήγαν
κι έκαναν µια έγκληση. Εδώ ισχύει πάλι η αρχαιοελληνική έκφραση «Σύρβα τύρβα». Όσοι ξέρετε αρχαία ελληνικά, «Επί των
ατάκτως και µετά θορύβου διαπραττοµένων», δηλαδή κάτι σαν
το «άρτζι, µπούρτζι και λουλάς». Θέλουν να βγουν από την αφάνειά τους δύο άνθρωποι. Το καταλαβαίνω. Θέλουν να δείξουν ότι
κάτι κάνουν. Το αντιλαµβάνοµαι.
Αλλά θέλετε να ακούσετε αλήθειες; Θα σας την πω τώρα, γιατί
έχω µαζέψει στοιχεία. Πηγαίνετε στη δυτική Αττική να δείτε τι γίνεται µε τους Ροµά, τι εγκληµατικότητα υπάρχει λόγω πενίας και
φτώχειας, τι εγκληµατικότητα υπάρχει η οποία οφείλεται στα
λάθη της πολιτείας, στην αποµόνωσή τους, στην περιθωριοποίησή τους, όχι στην αφοµοίωσή τους. Και το κυριότερο, γέµισε η
Ελλάδα µε Αλβανοροµά, Βουλγαροροµά, και Ρουµανοροµά, που
είναι επαίτες και βγαίνουν στους δρόµους. Πώς θα επιβιώσουν
αυτοί, αν δεν κλέψουν; Πείτε µου εσείς που τα ξέρετε όλα, πώς
επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτήστε την Αστυνοµία. Πάρτε
τα δελτία της Αστυνοµίας και δείτε πόση εγκληµατικότητα
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έχουµε στα πληµµελήµατα, µε κλοπές και διάφορα άλλα θέµατα.
Ακούστε, θα το πω ευθέως. Το πρόβληµα είναι πολύ µεγάλο
µε τους Ροµά, πολύ µεγάλο. Διότι την πληρώνουν κι οι Έλληνες
Ροµά, µε όλους αυτούς που αφήσατε να έρχονται από Ρουµανία,
Βουλγαρία, Αλβανία και να µπαινοβγαίνουν στην Ελλάδα και να
δηλώνουν Ροµά. Αυτό γιατί το λέω; Δεν θα επικαλεστώ τα άρθρα
του Συντάγµατος. Δεν θα επικαλεστώ το άρθρο 14, ο καθένας
µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά
του Τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του
κράτους. Δεν θα πω για το άρθρο 60 παράγραφος 1 του Συντάγµατος και άρθρο 75 παράγραφος 2, οι Βουλευτές έχουν απεριόριστο δικαίωµα της γνώµης και ψήφου κατά συνείδηση. Σύµφωνα
µε το άρθρο 62 η σχετική άδεια δίδεται στη Βουλή, εφόσον η αίτηση της εισαγγελικής αρχής αφορά αδίκηµα το οποίο δεν συνδέεται µε την άσκηση των καθηκόντων τους.
Δηλαδή, εγώ ζήτησα από την επιτροπή να γίνει κάτι που παραβιάζει το ίδιο το Σύνταγµα, την άρση ασυλίας µου. Διότι αυτό
έγινε στο πλαίσιο των καθηκόντων ενός Βουλευτή, ενός προέδρου κόµµατος. Αυτά που είπα -το επαναλαµβάνω- δεν τα
παίρνω πίσω και δεν θα τα πάρω ποτέ µου πίσω, γιατί τα εννοούσα. Και το λέω: Ο λόγος µου ήταν καθαρά πολιτικός. Αναφέρθηκα στις προγραµµατικές µας θέσεις. Μπορεί να διαφωνούµε,
µπορεί να µη συµφωνούµε, αλλά ρατσισµός; Αν ήταν Σαρακατσάνοι, αν ήταν κάτι άλλο; Μπορεί κάποιος να καίει, Πόντιος ή
Κρητικός, δεν µε ενδιαφέρει τι, µπορεί να καίει και να απειλεί
τους υπόλοιπους; Γίνεται να δεχτεί η κοινωνία η ελληνική τη φίµωση του πολιτικού λόγου ενός Βουλευτή στο πλαίσιο του προγράµµατος και των αρχών του κόµµατος που είναι κατατεθειµένα
στον Άρειο Πάγο; Αυτή είναι η προσωπική µου ένσταση.
Αλλά ζητώ την άρση ασυλίας µου. Ως Ελληνική Λύση δεν φοβόµαστε να µιλάµε και θα συνεχίσουµε να µιλάµε. Ήδη µας
έχουν κόψει από όλα τα κανάλια. Ήδη µας έχουν κόψει από
όλους τηλεοπτικούς σταθµούς τους ιδιωτικούς. Δεν πηγαίνει κανείς Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, δεν καλείται ο Πρόεδρος
του κόµµατος επί έτη. Αυτό δεν ενοχλεί κανέναν από όλους εσάς
εδώ µέσα; Για την πολυφωνία και τη δηµοκρατία; Βέβαια ισχύει
και για τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης αυτό, αλλά
κάπου εκπροσωπούνται. Στο Facebook, τα ανθελληνικά Hoaxes,
αυτή η οµάδα των σµηνιτών που κατεβάζει όλες τις αναρτήσεις
µας. Κοµµένοι από το YouTube. Και ρωτάω εσάς. Πραγµατικά
δεν σας ενοχλεί ότι κάποιος φορέας µπορεί και ελέγχει τις ειδήσεις, και φιλτράρει, και κατεβάζει δηλώσεις Βουλευτών, κοµµάτων, συγκεκριµένων απόψεων και αντιλήψεων; Δεν µιλώ για τα
επιδηµιολογικά χαριστικά, αλλά δεν σας ενοχλεί εσάς τους νεοδηµοκράτες, επειδή έχετε εξουσία τώρα και νοµίζετε ότι τα κάνετε όλα. Θα έρθει κάποια στιγµή που θα είστε πάλι
αντιπολίτευση και τότε να δω πώς θα σας αρέσει που δεν θα
βγαίνει κανείς από εσάς σε κανάλι, αν υπάρχει το καθεστώς που
υπάρχει τώρα, στα ελληνικά µέσα ενηµέρωσης.
Ως Ελληνική Λύση δεν φοβόµαστε. Θα µιλάµε, θα λέµε την
άποψή µας και θα πηγαίνουµε και στο δικαστήριο, γιατί ασυλίες
για µας δεν ισχύουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, δεν κρυβόµαστε πίσω από βουλευτικές ασυλίες, αλλά η πολιτική φωνή πρέπει να θωρακιστεί.
Το επαναλαµβάνω: Πρέπει να θωρακιστεί. Δεν µπορεί ο καθένας
εδώ µέσα που βγαίνει σε ένα ραδιόφωνο να φοβάται έναν πολίτη
που θα του κάνει µία µήνυση για κάτι που δεν του άρεσε. Ναι,
δεν του άρεσε κάτι, σου κάνει µήνυση. Αυτό είναι η διασταλτική
ερµηνεία του όρου, αλλά δεν µπορεί να λογίζεται το επαναλαµβάνω ασυλία σε άλλου είδους εγκλήµατα.
Αλλά στο δικαίωµα του Βουλευτή να υπηρετεί τις αρχές του,
να υπηρετεί τις αξίες του, να υπηρετεί το κόµµα του και την πατρίδα και το δικαίωµά του να οµιλεί φραγή δεν θα µπει ποτέ,
όποιος και αν είναι αυτός, ό,τι και να λέει, όσες µηνύσεις και να
του κάνουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Για την Ελληνική Λύση ισχύει ότι το καλό δεν είναι να τα λες
καλά, αλλά αυτός που τα λέει καλά, να τα πράττει και σωστά και
σοφά.
Εµείς, λοιπόν, ζητάµε την άρση της ασυλίας µας, τη δική µου
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την προσωπική, για έναν και µόνο λόγο, γιατί ό,τι λέµε πρέπει να
γίνεται και ό,τι γίνεται πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της
συνεπούς στάσης ενός πολιτικού απέναντι -λόγω και έργωστους πολίτες.
Υπάρχει, όµως, ένα µεγάλο «αλλά». Ανοίγουµε τον ασκό του
Αιόλου -το πιστεύω και εγώ αυτό και δεν µε ενδιαφέρει- αλλά
πρέπει να προστατέψετε το δικαίωµά µας να µιλάµε. Πρέπει
εσείς της Νέας Δηµοκρατίας -και παίρνω αφορµή από αυτό- να
πείτε στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς που δίνουν εκατοµµύρια ευρώ στα κανάλια ότι πρέπει και τα υπόλοιπα κόµµατα
να εκπροσωπούνται ισάξια ανάλογα µε το ποσοστό τους στα κανάλια.
Δεν µπορεί τα κανάλια της Νέας Δηµοκρατίας να έχουν φιµώσει όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και να µη διαµαρτύρεται
κανένας από εσάς. Αν θέλετε δηµοκρατία στη Νέα Δηµοκρατία,
να θυµάστε ένα πράγµα: Δηµοκρατία σηµαίνει πολυφωνία και όχι
καθεστωτική αντίληψη και αφωνία των υπολοίπων. Αυτό είναι αυταρχισµός. Το λέω ως φιλική κουβέντα και παραίνεση από την
πλευρά µου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει συνάδελφος ο οποίος θέλει να λάβει τον λόγο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού;
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Θα µπορούσα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μυλωνάκη,
τα είπε ο Αρχηγός σας. Αν θέλετε βέβαια, έχετε τον λόγο για δύο
λεπτά.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Κάθε Βουλευτής είναι ανεξάρτητος. Μπορεί να πει ό,τι θέλει. Τι πάει να πει ότι τα είπε ο Πρόεδρός µου; Πού ξέρετε τι θα πω εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εφόσον έχει πει
το µείζον ο εγκαλούµενος και ζητεί την άρση του, γι’ αυτό ακριβώς σας το είπα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Δεν θα πω γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, έχετε
τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θέλω να πω το εξής που το έχω πει και στον Πρόεδρο τώρα, τον
κ. Αθανασίου, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταµατήσει. Όταν η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγµή είπε -και νοµίζω ότι
συµφωνούµε όλοι- ότι ο Βουλευτής για αδικήµατα τα οποία κάνει
εκτός της βουλευτικής του ιδιότητας, εκτός του πολιτικού του
λόγου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Μυλωνάκη,
µε συγχωρείτε, αλλά αν θέλετε να µιλήσετε χωρίς µάσκα, να έρθετε στο Βήµα και σας µηδενίζω τον χρόνο, επειδή εγώ δεν σας
το είπα πριν ξεκινήσετε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή είπε κάποιος για το Βήµα και το εµβόλιο, εγώ πράγµατι
για κάποιους λόγους προσωπικούς δεν έχω κάνει εµβόλιο, αλλά
δεν αρρωσταίνω κιόλας από κορωνοϊό παρ’ ότι έχω γυρίσει µιάµιση φορά την Ελλάδα. Άλλοι κάνουν εµβόλια και πηγαίνουν στο
Προεδρικό Μέγαρο και αρρωσταίνουν και µεταφέρουν και τον
κορωνοϊό.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ας µπούµε στο
θέµα, παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Εντάξει, ηρεµήστε, παρακαλώ.
Μπορώ να µιλήσω για δύο λεπτά; Θα µιλήσω και θα κατέβω.
Έχουµε αντιµετωπίσει πολλές φορές, εµείς οι οποίοι ασχοληθήκαµε και µε τη δηµοσιογραφία τις αίθουσες των δικαστηρίων.
Πράγµατι ο Βουλευτής ισότιµα όπως όλοι οι πολίτες πρέπει να
πηγαίνει στο φυσικό του δικαστή ευθύς εξαρχής και ήµουν ένας
από αυτούς οι οποίοι υποστήριζαν πάντα ότι ούτε καν πρέπει να
περνάει από τις επιτροπές δεοντολογίας εάν υπάρχει ζήτηµα µηνύσεως-εγκλήσεως από πολίτη προς Βουλευτή, το οποίο αφορούσε την προ βουλευτική του ιδιότητα ή κατά τη διάρκεια που
είναι Βουλευτής αν δεν αφορά τα πολιτικά του καθήκοντα.
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Όµως είπα και στον κύριο Πρόεδρο, τον κ. Αθανασίου, έναν νοµικό έγκριτο, ότι πρέπει να σταµατήσει αυτό το παραµύθι. Το είχαµε δει και µε την Βουλευτίνα του ΜέΡΑ25 αυτό. Εµείς
ενεργήσαµε ανάλογα, όπως έπρεπε να ενεργήσουµε, παρ’ ότι και
η ιδία ζήτησε την άρση ασυλίας.
Αυτό, όµως, που πειράζει είναι ότι δεν κάνουµε τίποτα να αλλάξουµε τον Κανονισµό της Βουλής. Μου είπε ο Πρόεδρος κ. Αθανασίου, διότι δεν µπορούµε να µπούµε στην ουσία. Ωραία, δεν
µπορούµε να µπούµε στην ουσία διότι δεν το επιτρέπει ο Κανονισµός. Να αλλάξουµε τον Κανονισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Είναι από το Σύνταγµα.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Δεν είναι εκ του Συντάγµατος. Δεν
είναι από το Σύνταγµα, κύριε Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Εάν διαβάσετε το Σύνταγµα, θα το δείτε.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Όχι, κοιτάξτε εδώ, είναι Πρόεδρος
και µπορεί να σας απαντήσει. Εγώ, λοιπόν, δεν διαβάζω, όµως, ο
κ. Αθανασίου µπορεί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση που του
έκανα εγώ. Μπροστά του το λέω, δεν το λέω πίσω του.
Αν είναι στο Σύνταγµα, να το δούµε κι αυτό. Όµως άµα είναι
από τον Κανονισµό της Βουλής, πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι παραµύθι, να βγαίνει κάποιος να µιλάει εδώ πέρα για την άποψή του,
να λέει το ίδιο στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο και να έρχεται
ένας, δύο από τους Ροµά και να κάνουν µία µήνυση. Προσέξτε τι
µπορεί να γίνει στο δικαστήριο. Θα σας πω εγώ, επειδή έχω αντιµετωπίσει πάρα πολλά δικαστήρια µε αγωγές και µηνύσεις. Μπορεί να µαζευτούν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, που θα
είναι ο Πρόεδρος να δικάζεται, εκατόν πενήντα ή διακόσιοι Ροµά
και να αρχίσουν να φωνάζουν. Δηλαδή, περιποιεί τιµή; Είµαστε ευχαριστηµένοι;
Ζήτησε µόνος του ο κ. Βελόπουλος την άρση ασυλίας. Πολύ
ωραία. Εµείς τι πρέπει να κάνουµε, όµως, για να αλλάξουµε αυτό
το καθεστώς; Μόνο ό,τι έχει σχέση µε τα βουλευτικά µας καθήκοντα. Αυτό τελειώνει. Πρέπει να είναι µία φραγή, να σταµατήσει
αυτό το παραµύθι, διότι στο τέλος όλοι θα βρισκόµαστε σε αίθουσες δικαστηρίων για καθετί που δεν θα αρέσει σε κάποιον πολίτη.
Σας λέω δε ότι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας το δικό µας υπήρχε
υποψήφιος Ροµά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας είπα, η ψηφοφορία περιλαµβάνει µόνο µία υπόθεση σήµερα, του κ. Βελόπουλου. Αφού
καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε
ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία µπορείτε να απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου οι αρµόδιοι υπάλληλοι να σας συνδράµουν.
Παρακαλώ τώρα να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για να ψηφίσουν οι συνάδελφοι Βουλευτές επί της αίτησης άρσης ασυλίας.
Επειδή πολλοί συνάδελφοι συµµετέχουν αυτή την ώρα σε επιτροπές, το σύστηµα θα παραµείνει ανοιχτό για είκοσι λεπτά. Αµέσως µετά θα συνεχίσουµε το νοµοθετικό έργο.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο
Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες
γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα κατατεθούν για
τα Πρακτικά και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία
θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Μέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση και να ανακοινωθεί το
αποτέλεσµα, θα επανέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας.
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Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ κ.
Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Έχω την εντύπωση ότι ο
Πρωθυπουργός έχασε τη φόρµα του στην επικοινωνία. Ίσως έχει
παρασυρθεί από την αίσθηση αυτάρκειας και ανέξοδης ηγεµονίας που βιώνει.
Προχθές, µε το 2% στον κατώτατο µισθό και, µάλιστα, µε δυσανάλογη επικοινωνιακή προβολή, διασκέδασε αρνητικά το φιλολαϊκό του πρόσωπο και τον νεοκεϋνσιανό ηγέτη που θέλει να
εµφανίσει. Αναιρεί την εικόνα που πασχίζει να φιλοτεχνήσει µε
τα 13 ευρώ µηνιαίως.
Εχθές, ίσως για πρώτη φορά σχεδόν σε ολόκληρη την οµιλία
του, επιχείρησε να εµφανίσει ως προοδευτική και φιλελεύθερη
µεταρρύθµιση έναν νόµο, που, κατά την ταπεινή µου γνώµη, κινείται στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση.
Οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, µία προς µία, κονταροχτυπιούνται µε τη συνεχή και συνεπή, θα έλεγα, προσπάθεια του Πρωθυπουργού να φιλοτεχνήσει την εικόνα του φιλελεύθερου
πολιτικού, που τη θεωρεί και κάπως κληρονοµική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς σε αυτή την Αίθουσα δεν
µπορεί να αµφισβητήσει µια αυταπόδεικτη αλήθεια. Οι τεκτονικές
αλλαγές που ζούµε στις µέρες µας και οι λευκές σελίδες που ξεδιπλώνονται µπροστά µας φωνάζουν εκκωφαντικά ότι η παιδεία
-µε την ευρύτερη δυνατή έννοια- ίσως είναι η πιο επείγουσα
εθνική υπόθεση που θα σηµαδέψει ανεξίτηλα την προσπάθεια
του τόπου όχι µόνο για οικονοµική ανασυγκρότηση και ανάταξη
αλλά για πραγµατική αναγέννηση και κοινωνική προκοπή.
Λέτε και λέµε συχνά για αναπτυξιακά έργα µε ορίζοντα δεκαετίας και για δηµόσια έργα που εκτείνονται πολύ πιο πέρα από
τον στενό ορίζοντα µιας κυβερνητικής θητείας. Αν για την ανάπτυξη ισχύει µια φορά, για την παιδεία ισχύει εκατό. Αποτελεί
υπόθεση, κυριολεκτικά, εθνικής επιβίωσης που αφορά το µεγαλύτερο συγκριτικά πλεονέκτηµα της χώρας, το ανθρώπινο κεφάλαιό µας και τη νέα γενιά που θα ζήσει για να αλλάξει τα
πράγµατα στη νέα εποχή που ήδη ανέτειλε. Μια εποχή που κυριαρχεί η γνωσιοκρατική κοινωνία, όπου οι επιστήµες και οι κοινωνικές πρακτικές εξελίσσονται και µεταλλάσσονται διαρκώς,
όπου τα µέσα και οι συνθήκες πρόσληψης της γνώσης περνούν
από χιλιάδες δρόµους.
Θυµάµαι χαρακτηριστικά πριν από αρκετά χρόνια µια οµιλία
του Γιώργου Παπανδρέου εδώ στο Κοινοβούλιο. Όταν εµείς ψάχναµε να νοµοθετήσουµε το πολλαπλό βιβλίο, εκείνος µιλούσε
για το e-book, γι’ αυτό, δηλαδή, που σήµερα θα αντικαταστήσει
ουσιαστικά τα πανεπιστηµιακά συγγράµµατα.
Αν, λοιπόν, υπάρχει ένας χώρος που απαιτεί βαθιά και γενναία
µεταρρύθµιση είναι ο χώρος της παιδείας και της εκπαίδευσης,
όχι για λόγους δικαίωσης και επιστροφής σε παλιές επιλογές,
αλλά για λόγους που αφορούν το τρένο της ιστορίας και τη συµµετοχή µας σε αυτό.
Κυρίοι της Κυβέρνησης, ισχυρίζοµαι ότι η εκπαιδευτική πολιτική σας δεν υπηρετεί ούτε οραµατικά ούτε θεσµικά τις σύγχρονες ανάγκες του χώρου, δεν εκσυγχρονίζει ούτε εκδηµοκρατίζει
τις δοµές της εκπαίδευσης. Δεν προσαρµόζει το εκπαιδευτικό
µας σύστηµα στις πολλαπλές προκλήσεις των καιρών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσωπικά έζησα όλες τις µεταρρυθµίσεις και τις µεγάλες τοµές που επιχειρήθηκαν σε όλη
τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης και νιώθω βαθιά την περηφάνια
µιας παράταξης, που µε ελπίδα και όραµα τις τόλµησε: Το δηµοκρατικό και προοδευτικό σχολείο της δεκαετίας του 1980, τον
εκσυγχρονισµό της δεκαετίας του 1990, που ουσιαστικά εισήγαγε τις ιδέες της διαρκούς επιµόρφωσης και της αξιολόγησης,
το πλαίσιο του 2010, που αποτέλεσε συλλογική απόφαση και έκφραση µιας µεγάλης συναίνεσης.
Όλες προχώρησαν και άλλαξαν τα πράγµατα προς τα εµπρός
και όλες, ταυτόχρονα, άφησαν ανολοκλήρωτες προσπάθειες και
κενά. Ποιο είναι, όµως, το κεντρικό δίδαγµα από αυτή την εµπειρία; Ότι όλες βρήκαν αντίσταση σε κεκτηµένα, όλες προχώρησαν µετ’ εµποδίων.
Θυµάµαι την αξιολόγηση που σκόνταφτε την άρνηση και τον
Γεράσιµο Αρσένη να κατεβαίνει στις εκλογές του 2000, που
έχασε, µε προµετωπίδα το «Κάτσε καλά, Γεράσιµε».
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Όλες ανεξαίρετα είχαν µια προϋπόθεση επιτυχίας. Καµµιά αλλαγή δεν στέριωσε χωρίς τη συναίνεση τελικά της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Ο διάλογος ποτέ δεν ήταν εύκολος. Τα δικαιώµατα που διεκδικούσαν τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών συναντούσαν και κοινωνική αποδοχή. Όµως, δεν προχωρούν αλλιώς οι αλλαγές, αν
δεν πάνε κόντρα στο ρεύµα.
Σήµερα -ένας λόγος παραπάνω στη γνωσιοκρατική εποχή µαςείναι υπόθεση των παιδαγωγών να καθορίσουν τις λειτουργίες
και το περιεχόµενο του σχολείου. Είναι υπόθεση της εκπαιδευτικής κοινότητας όχι απλά να στηρίξει αλλά να συνδιαµορφώσει
τις µεγάλες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται και κανείς δεν µπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την ανάγκη και σε αυτή
την προσπάθεια.
Γι’ αυτό, η δική µας πρόταση επιµένει στις βασικές και αναντικατάστατες µεταρρυθµίσεις. Γίνεται συνολικός σχεδιασµός
χωρίς ένα πραγµατικά εθνικό συµβούλιο παιδείας, το οποίο θα
µπορούσε να χαράζει την εθνική στρατηγική; Γίνονται αλλεπάλληλες καταργήσεις, συγχωνεύσεις, εξοµοιώσεις πανεπιστηµιακών και σχολικών µονάδων χωρίς συµφωνηµένη συνολική
στρατηγική για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση; Γίνεται κατακύρωση και εµπέδωση της αναβάθµισης της µέσης εκπαίδευσης
χωρίς στήριξη από τους φορείς της του εθνικού απολυτηρίου,
του ολοήµερου σχολείου και αύριο του λυκείου θεσµών, που
είναι απαραίτητα και που ουσιαστικά θα δώσουν ποιότητα και
αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία; Ποια ουσιαστική διαβούλευση προηγήθηκε στη σειρά των νοµοσχεδίων που µετατρέψατε σε νόµους, είτε αφορά την εξοµοίωση των πτυχίων των
ιδιωτικών κολλεγίων µε τα δηµόσια πανεπιστήµια είτε αφορά την
πανεπιστηµιακή αστυνοµία είτε αφορά τη βάση εισαγωγής είτε
αφορά τη λειτουργία των σχολείων µέσα στην πανδηµία;
Όµως, ήδη η πολιτική σας στην εφαρµογή της δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα σε νέους ανθρώπους που έχουν όνειρο να
σπουδάσουν και οι κόφτες που θέσατε τους κλείνουν τον δρόµο.
Εσείς τι κάνατε στην πράξη µε τις πρωτοβουλίες που, µάλιστα,
τις ονοµάζετε «µεταρρυθµίσεις» και που δεν είναι τίποτε άλλο
από αποσπασµατικές ρυθµίσεις, που, όµως, έχουν έναν σαφή
προσανατολισµό; Αποφασίζονται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση
και στοιχειώδη διάλογο µε την εκπαιδευτική κοινότητα.
Παραµερίζετε από τα κέντρα λήψης απόφασης για τη λειτουργία του σχολείου κάθε συλλογικό όργανο, περιθωριοποιώντας
ουσιαστικά τον σύλλογο των εκπαιδευτικών. Διαµορφώνετε σχολικά συµβούλια, όπου το σχολείο δεν έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και τις αποφάσεις. Διορίζετε έναν πανίσχυρο διευθυντή
που υποκαθιστά τη συλλογική διεύθυνση. Επαναφέρετε από την
πίσω πόρτα έναν οιονεί επιθεωρητή που ακυρώνει κάθε προοπτική συνολικής αξιολόγησης και φροντίζετε ώστε τα µονοπρόσωπα και κατά κανόνα διορισµένα όργανα µέσα από αλισβερίσι
κοµµατικών διορισµών να υπακούουν πειθήνια στις εντολές της
πολιτικής ηγεσίας.
Είναι η αποθέωση της επιβολής του ατοµικού στο συλλογικό,
του κρατικού ελέγχου στην αυτονοµία του σχολείου, του διοικητικού στο παιδαγωγικό και πραγµατικά µου φαινόταν διαβάζοντας το νοµοσχέδιο ξένα αυτά που έλεγε χθες ο Πρωθυπουργός,
υπερασπιζόµενος την αυτονοµία του σχολείου και τον φιλελευθερισµό που δήθεν διακρίνει τη λειτουργία του.
Το ερώτηµα είναι ποιο µοντέλο ακολουθείτε, του φιλελεύθερου σχολείου της Αµερικής, όπου η αυτονοµία του παιδαγωγικού
επιβάλλει δηµοκρατικούς και συµµετοχικούς κανόνες λειτουργίας ή ακόµη και του αγγλοσαξονικού µε τις αυστηρές νόρµες
σε πλήρη, όµως, αυτονοµία από το κράτος; Θα σας πω εγώ: Τίποτα από τα δύο. Η ταµπέλα σας είναι ο φιλελευθερισµός, η πρακτική σας είναι ένας βαθύς κρατισµός και ένας αενάως
αναπαραγόµενος κοµµατισµός.
Αυτό για εµάς δεν είναι µεταρρύθµιση και γι’ αυτό ακριβώς
αδυνατούµε να το ψηφίσουµε επί της αρχής.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τη διαµόρφωση
µιας κοµµατικά ελεγχόµενης αλλά και αναξιόπιστης διοίκησης
της εκπαίδευσης υπονοµεύεται η πολύ σοφή και σωστή και ήδη
πολύ καθυστερηµένη -προσπαθώντας να τη νοµοθετήσουµεαξιολόγηση. Οι συγκεκριµένες όψεις της διοίκησης της εκπαί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δευσης -τρόπος διάρθρωσης και στελέχωσης, δοµή και λειτουργία- µε την απόλυτα κοµµατική και αναξιοκρατική εικόνα διαµορφώνουν ένα πλαίσιο χειραγώγησης της αξιολόγησης από τους
εκπαιδευτικούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα.
Το ότι η αξιολόγηση αυτή έχει κοινά στοιχεία µε την αξιολόγηση του 2002 δεν σηµαίνει απολύτως τίποτα, γιατί το 2002 δεν
είχαµε τέτοια αντίληψη και πρακτική στη διοίκηση της εκπαίδευσης ούτε είχαµε αυταρχικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Η δική µας µεταρρυθµιστική αντίληψη αποσκοπεί στη διαµόρφωση µιας κουλτούρας αξιολόγησης σε όλους τους συντελεστές
της εκπαίδευσης µε βασικούς σκοπούς τη βελτίωση της σχολικής λειτουργίας και στην εφαρµογή ενός συστήµατος εσωτερικής αξιολόγησης για την ενίσχυση της παρεχόµενης παιδείας.
Θεωρούµε την αξιολόγηση όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως πεδίο
έρευνας και πρωτοβουλίας που θα απελευθερώσει δηµιουργικές
εκπαιδευτικές δυνάµεις.
Ο πυρήνας της πρότασής µας είναι ο δηµιουργικός µετασχηµατισµός της λειτουργίας των συλλόγων διδασκόντων και η ενίσχυση της ευθύνης των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε το σχολείο και
οι εκπαιδευτικοί αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό
της να διαµορφώσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στις πολλαπλές
απαιτήσεις της µάθησης, της γνώσης, της παιδαγωγικής.
Πολύ φοβούµαι ότι η επιµονή σας σε αυτόν τον τύπο αξιολόγησης θα µείνει στα χαρτιά, όπως και πολλές από τις επιλογές
σας µέχρι τώρα.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, έχω αντιληφθεί ότι οδηγό στις αποφάσεις σας έχετε πάντοτε το λεγόµενο
«ρεύµα», το δηµόσιο αίσθηµα. Το µετράτε δηµοσκοπικά κάθε
µέρα και µε βάση την αντίληψη που έχει ή που φέρνουν οι δηµοσκοπήσεις νοµοθετείτε. Φροντίζετε, όµως, να διαµορφώνεται
αυτό το ρεύµα µέσα από µια επικοινωνιακή καταιγίδα.
Κανένας πολίτης –προφανώς- δεν είναι ευτυχισµένος µε έναν
εκπαιδευτικό που βαριέται να ασκήσει το λειτούργηµά του. Μην
προσβάλλετε, όµως, την εκπαιδευτική κοινότητα! Οι δάσκαλοι
που υπήρχαν πάντα στη χώρα και ήταν αγκωνάρια της ανάπτυξής της υπάρχουν και σήµερα.
Κανένας πολίτης δεν είναι ευχαριστηµένος µε ένα πανεπιστήµιο σε κατάσταση βίας και ανωµαλίας. Έχουµε πανεπιστήµια και
σχολές που βγάζουν, πραγµατικά, πάρα πολλή δουλειά µε ελάχιστα µέσα.
Και µε ένα εκπαιδευτικό έργο που γίνεται άνισα, επιλεκτικά και
διαχωρίζει τους διδασκόµενους σε πρώτης και δεύτερης κατηγορίας κανένας πολίτης δεν είναι ευχαριστηµένος.
Όµως, άρχισαν ήδη ρωγµές που µε νόµους, όπως αυτός που
σήµερα εισηγείστε, τις διευρύνουν καθηµερινά.
Δεν είναι καλός σύµβουλος οι δηµοσκοπήσεις και το δηµόσιο
αίσθηµα που φτιάχνεται από τα πάνω. Καλός σύµβουλος θα ήταν
να πάτε κόντρα στο ρεύµα για να κάνετε µεταρρυθµίσεις, γιατί
αν ισχυρίζεστε ότι είσαστε µια µεταρρυθµιστική δύναµη, εγώ θα
σας πω ότι αυτές είναι µικροδιευθετήσεις που µάλιστα δεν πρόκειται στην πράξη να εφαρµοστούν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Σκανδαλίδη.
Τον λόγο τώρα είχε ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ
και αµέσως µετά να ετοιµάζεται ο κ. Ιάσονας Φωτήλας από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξέρετε, αυτά τα πυκνά προγράµµατα αυτά προκαλούν και
ξεχνάς τα γυαλιά της πρεσβυωπίας σου και βλέπεις θολά.
Όµως, εξίσου θολά έχω την εντύπωση ότι βλέπει και η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την προοπτική ακόµα και του
ίδιου νοµοσχεδίου που φέρνει σήµερα.
Θέλω, πραγµατικά, να συστήσω σε αυτούς που γράφουν τους
λόγους του κ. Μητσοτάκη να προσπαθούν να εκτιµήσουν και την
απάντηση, γιατί ακούγεται ιδιαίτερα εύηχα αυτό που διατυπώ-
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θηκε, «αναζητήστε την αλήθεια στα επιχειρήµατα του αντιπάλου
σας». Ξεχάσατε, όµως, ότι είστε µαλωµένοι µε την αλήθεια. Ξεχάσατε ότι έχετε σοβαρό πρόβληµα µεταξύ αντιστοίχισης αυτού
που λέτε τουλάχιστον µε την αξιοπιστία ότι είναι αυτό και δεν
είναι ένα διογκωµένο ψέµα.
Δεν θα ξεκινούσα από την αξιολόγηση, αλλά µόλις τώρα έχω
µία προσλαµβάνουσα παράσταση από το πώς εννοείτε την αξιολόγηση στη δηµόσια σφαίρα. Πριν από λίγο στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας ο αρµόδιος Υπουργός γκρεµοτσάκισε,
αποδόµησε, στην ουσία εξουδετέρωσε το νοµοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας –σας το λέω ως παράδειγµα- όπου προέβλεπε διεθνή διαγωνισµό για τη στελέχωση
του εξαµελούς εκτελεστικού συµβουλίου, καταργήθηκε –είναι
για την ασφάλεια των πτήσεων αυτό- και αντ’ αυτού έρχονται
τέσσερις διορισµένοι –καθ’ όλα άξιοι- από τον έναν και µόνο
Υπουργό. Ενός ανδρός αρχή!
Έτσι θα γίνει και η αξιολόγηση; Με αυτές τις διαδικασίες οι εκπαιδευτικοί θα µπουν στη βάσανο της αξιολόγησης, την οποία όπως ακούτε- ακόµη και αν τη θέλουν, φοβούνται εσάς και τα
πολιτικά σας διαπιστευτήρια;
Επίσης, η κ. Κεραµέως είναι σε τέτοιο πανικό -παρ’ ότι λείπει
από την Αίθουσα και ελπίζω η κ. Μακρή να µην το θεωρήσει και
αυτό ως αήθη και ανοίκεια επίθεση- που άρχισε να απειλεί Βουλευτές µε µηνύσεις; Αστειεύεστε; Επειδή η έκφραση «είναι
πολλά τα λεφτά» είναι βγαλµένη µέσα από τον πυρήνα αυτού
που πάτε να κάνετε, απειλείτε µε µηνύσεις; Δεν έχετε ακούσει
και τον Πρόεδρο και πρώην Πρωθυπουργό να σας µιλά για τον
πραγµατικό πολιτικό σας στόχο, ότι θέλετε να ανοίξετε λεωφόρους κέρδους σε ιδιωτικά κολλέγια και επιχειρήσεις; Και σας
έπιασε η επιτηδευµένη σπουδή και ευθιξία για να απειλήσετε µε
µήνυση τη Ραλλία Χρηστίδου; Σοβαρά τώρα; Ξέρετε τι λέει ο
λαός µας; «Εκεί που µας χρωστούσαν…», δεν το συνεχίζω.
Αλήθεια, µε ποιο καταπίστευµα, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Κεραµέως, θα δώσετε εσείς υπόδειγµα πολιτικής αξιοπρέπειας και
πολιτικής εντιµότητας στους Έλληνες πολίτες, όταν εσείς ο ίδιος
ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης πετούσατε στον
δρόµο σχολικούς φύλακες; Εσείς που κόπτεστε για την κατάρτιση, είστε οι ίδιοι που απολύσατε σε ένα βράδυ τους καθηγητές
των ΕΠΑΛ. Ξεχνιούνται αυτά; Έχετε την εντύπωση ότι αυτό το
στίγµα σβήνεται µε σφουγγάρι, επειδή είναι γραµµένο µε κιµωλία; Είναι γραµµένο µε αίµα, ιδρώτα και αγωνία χιλιάδων εργαζοµένων που µε διάφορα τερτίπια, όπως αυτά που εφευρίσκετε
µέσα στο νοµοσχέδιο, τους πετάξατε στον δρόµο!
Θέλω να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε το εξής: Ούτε µε απειλές ούτε µε µηνύσεις ούτε µε τσαµπουκάδες ούτε µε παραφράσεις ούτε µε διαστροφές ούτε µε ωραίους λόγους πρέπει ή θα
έπρεπε να γίνεται αυτή η συζήτηση. Διότι εγώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω καρφωµένα πάντα απέναντί µου δύο µάτια, τα
οποία ανέφερε και ο κ. Φίλης. Είναι τα δύο µάτια του γιου µου.
Είναι δεκαεπτά ετών και είναι ένας από αυτούς που έχουν δοκιµάσει τις επιπτώσεις της προχειρότητας και της εκδικητικότητας
που φαίνεται και αποδεικνύεται ότι έχετε κατά των νέων ανθρώπων. Μα, γιατί τους µισείτε; Τους φοβάστε γιατί θα σας αµφισβητήσουν; Αυτό συµβαίνει ανά τους αιώνες και θα έπρεπε να είστε
ευτυχείς που συµβαίνει.
Αυτά τα δύο µάτια, λοιπόν, λένε κάτι πολύ απλό: Την ώρα που
θα ψηφίζετε, να σκέφτεστε ότι η υπογραφή σας µε την ευθύνη
και τη συνείδηση ενός Βουλευτή, προβάλλει το µέλλον ενός παιδιού που σε κάποια γωνιά θα γκρεµιστεί το όνειρό του. Είναι
αυτά που όταν σας τα παραθέτουµε, γελάτε ειρωνικά σαν να µην
υπάρχουν. Σας βεβαιώνω ότι ο κόφτης και οι κρυφοί κόφτες που
έχετε στους ειδικούς βαθµούς δεν έχουν χρώµα, δεν έχουν
κόµµα, αφορούν και ψηφοφόρους σας. Θα το βρείτε, όταν βγείτε
από τη γυάλινη σφαίρα του χωροχρόνου που σας έχει βάλει η κ.
Κεραµέως, η οποία προφανώς αυτό που έκανε µε την είσοδό της
στην πολιτική ως Βουλευτής Επικρατείας µπορεί να το ξανακάνει. Εσείς θα πάτε στον κόσµο! Εσείς θα έχετε την ευθύνη της
συνείδησης και την ευθύνη να κοιτάξετε στα µάτια τον αντίστοιχο
Πάρη, ο οποίος όµως δεν θα είναι γιος ενός Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είναι γιος ενός ψηφοφόρου σας και θα πει «Γιατί
µου το κάνατε αυτό;», «Γιατί µου στερήσατε το όνειρο;», «Με
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ποιο δικαίωµα προβάλλετε το µέλλον µου µε µια υπογραφή ρουτίνας;»
Εγώ το µόνο που βλέπω από τις εκφράσεις σας, είναι ότι σήµερα περιµένετε να εκτελέσετε το κοµµατικό σας καθήκον και
να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Για την παιδεία δεν είναι έτσι.
Για την παιδεία ισχύει αυτό που είναι και το «φάρµακο» για την
αξιοπιστία και της πολιτικής. Μη δικαιώσετε τον Σαββόπουλο,
όταν τραγουδούσε και έγραφε για τον πολιτευτή. Μη δικαιώσετε
τον Σαββόπουλο, αν και πολιτικός σας φίλος, για τους έρηµους
εκπροσώπους για την απρόσωπη Βουλή! Σήµερα έχουµε ευθύνη
ο καθένας ξεχωριστά απέναντι στα παιδιά µας και στις επόµενες
γενιές. Δεν έχουµε ευθύνη για το πολιτικό µέλλον της Κεραµέως,
θα τη βρει την άκρη! Έχοντας πολιτική φιλία µε τον Μητσοτάκη,
θα βρει την άκρη, όπως την βρίσκουν όλοι αυτοί που βρίσκονται
παρασιτικά στο επιτελικό κράτος του Μαξίµου εις βάρος των Ελλήνων Βουλευτών και της Νέας Δηµοκρατίας. Τα παιδιά µας δεν
θα έχουν πολλές ευκαιρίες και δεν πρέπει να τους τις στερήσουµε µε µία ψήφο ρουτίνας.
Σας θερµοπαρακαλώ πριν υποκύψετε στην κοµµατική πειθαρχία, βάλτε καλά στο µυαλό σας -θα επικαλεστώ και πάλι τον Σαββόπουλο- ότι τα µάτια των παιδιών δεν σου αφήνουν πολλά
περιθώρια να κρυφτείς. Δεν θα κρυφτείτε από τα παιδιά!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Ιάσονας Φωτήλας και αµέσως µετά θα
πάρει τον λόγο η κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την κ. Αναγνωστοπούλου και σύµφωνα µε το πρόγραµµα, θα µιλήσει ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος και
αµέσως µετά ο κ. Καστανίδης.
Ορίστε, κύριε Φωτήλα, έχετε τον λόγο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να συγχαρώ την Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας για τις καίριες διαδοχικές µεταρρυθµίσεις που
επιχειρούν στον τοµέα της εκπαίδευσης εν γένει, εκσυγχρονίζοντας και αναβαθµίζοντας συγχρόνως όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, κατά τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Είναι αυτό που
συνήθως λέω, ότι εµείς επιλέγουµε να στρέψουµε το βλέµµα µας
προς την Ευρώπη, όταν εσείς επιλέγετε να αλληθωρίζετε στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο συνιστά αναγκαία και λογική συνέχεια των ήδη ψηφισθέντων νοµοθετηµάτων του Υπουργείου
Παιδείας για τη συνολική αναβάθµιση του σχολείου, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου µάθησης. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην
πράξη ότι συγκρούεται µε τον καταστροφικό λαϊκισµό και τους
εκπροσώπους του στη Βουλή, διαµορφώνοντας τις κατάλληλες
συνθήκες για το σύγχρονο και αναβαθµισµένο σχολείο του
αύριο. Συγκρούεται µε όλους όσους µας κατηγορούν ότι δωροδοκούµε τους νέους µε το freedom pass, όταν οι ίδιοι τους τάζουν –άκουσον, άκουσον!- αναδροµική εισαγωγή στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Λύστε µου µια απορία: Εάν το να επιβραβεύεις όσους νέους εµβολιάζονται λέγεται «δωροδοκία», το να λες σε όλους τους δεκαοχτάρηδες που δεν έγραψαν καλά στις πανελλήνιες «ψηφίστε µε
και θα φροντίσω να εισαχθείτε σε όποια σχολή θέλετε χωρίς εξετάσεις» πώς λέγεται; Πρέπει να είστε οικτρά απελπισµένοι στον
ΣΥΡΙΖΑ για να εκµεταλλεύεστε την πικρία των µαθητών που δεν
κατάφεραν να περάσουν στην πρώτη τους επιλογή και να τους εργαλειοποιείτε στον βωµό των µικροπολιτικών σας συµφερόντων.
Εγώ, προσωπικά, ως πατέρας δύο ανήλικων παιδιών αισθάνοµαι ιδιαίτερα υπερήφανος αλλά και αισιόδοξος για το γεγονός
ότι συµβάλλω σήµερα κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δηµιουργία ενός
ακόµα καλύτερου σχολείου, το οποίο θα εξασφαλίζει περισσότερα και καλύτερα εφόδια για το µέλλον και για το παρόν τους.
Το ίδιο υπερήφανος και αισιόδοξος αισθάνοµαι για το ότι τα
εξαιρετικά µας πανεπιστήµια αναδεικνύονται επιτέλους και κατακτούν τη θέση που τους αξίζει στον διεθνή ακαδηµαϊκό χάρτη. Ενδεικτικά θα αναφερθώ στο αγγλόφωνο Τµήµα Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, το οποίο θα λειτουργήσει τη νέα
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ακαδηµαϊκή χρονιά µε περισσότερους από εννιακόσιους πενήντα
φοιτητές από τουλάχιστον είκοσι διαφορετικές χώρες. Επιτέλους,
τα πανεπιστήµιά µας γίνονται ακόµα πιο εξωστρεφή και προς την
ίδια κατεύθυνση και τα σχολεία µας. Διασφαλίσαµε την αυτονοµία
των πανεπιστηµίων και τώρα ήρθε η ώρα να διασφαλίσουµε και
να ενισχύσουµε την αυτονοµία και ελευθερία των σχολείων µας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο στοχεύουµε στην απελευθέρωση της
δηµιουργικής πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών και των στελεχών που βρίσκονται κοντά στους µαθητές. Στοχεύουµε, δηλαδή,
σε ένα αποκεντρωµένο σύστηµα, όπου οι αποφάσεις για την επιλογή του βιβλίου και της διδακτέας ύλης, για την επιλογή του
τρόπου και του χρόνου αξιολόγησης των µαθητών θα λαµβάνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όχι από τον εκάστοτε Υπουργό. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που αµφισβητεί το
γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός γνωρίζει σαφώς καλύτερα τις ανάγκες του σχολείου στο οποίο διδάσκει από οιονδήποτε κεντρικό
φορέα; Προφανώς όχι.
Ακόµα, στο πλαίσιο της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας
προβλέπεται το πολλαπλό βιβλίο το οποίο έχει δύο εκφάνσεις.
Η πρώτη έκφανση αφορά στην ελεύθερη επιλογή βιβλίου από
τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και η δεύτερη συνίσταται στο ότι όλα
τα εκπαιδευτικά εγκεκριµένα βιβλία θα είναι διαθέσιµα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, στην οποία ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να παραπέµπει τους µαθητές, προκειµένου αυτοί να συνδυάζουν
πηγές και βιβλία. Μέσα από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και το
πολλαπλό βιβλίο οι µαθητές ενθαρρύνονται και ωθούνται στην
καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης και απεγκλωβίζονται από
την παπαγαλία και τη στείρα αποστήθιση.
Ο δεύτερος πυλώνας του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου είναι η θέσπιση µηχανισµού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών.
Επτά στους δέκα Έλληνες πολίτες κρίνουν θετικά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αναµενόµενο, διότι κανένα εκπαιδευτικό σύστηµα, κανένα σύστηµα εν γένει δεν µπορεί να βελτιωθεί
αν πρώτα δεν αξιολογηθεί.
Η διαδικασία αξιολόγησης συνιστά καθοριστική προϋπόθεση
για να αποτυπωθούν τα θετικά στοιχεία, αλλά και οι αδυναµίες,
προκειµένου να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Η αξιολόγηση δεν προβλέπεται για να εκδικείται τους εκπαιδευτικούς,
όπως µονότονα αναπαράγουν κάποια «παπαγαλάκια» της Αντιπολίτευσης. Γιατί άραγε να αρνηθεί ένας εκπαιδευτικός να αξιολογηθεί όταν θα επιβραβευθεί γι’ αυτό; Κανένας τιµωρητικός
χαρακτήρας δεν υφίσταται, παρά µόνο βελτιωτικός. Στόχος µας
είναι η παροχή καλύτερου εκπαιδευτικού έργου µέσω της επαγγελµατικής -και όχι µόνο- ανέλιξης των εκπαιδευτικών.
Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει µε την ενίσχυση των δοµών
εκπαίδευσης προς όφελος της αποτελεσµατικής υποστήριξης
του αυτόνοµου σχολείου. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων µέσω νέων
θεµατικών, όπως σεβασµός στο περιβάλλον, ροµποτική, επιχειρηµατικότητα, τα νέα προγράµµατα σπουδών, τα Αγγλικά στο
νηπιαγωγείο, είναι µόνο ορισµένες από τις µεταρρυθµίσεις που
θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέµβριο και θα ενισχύσουν το παιδαγωγικό έργο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αναβαθµίζει το σχολείο, την ίδια τη µόρφωση, δηµιουργώντας προοπτικές ζωής για κάθε παιδί. Και διερωτώµαι σε αυτό το σηµείο εάν
αιφνιδιάζουµε κάποιον σήµερα µε το παρόν νοµοσχέδιο. Μας καθιστά το νοµοσχέδιο αυτό, έστω και στο ελάχιστο, ανακόλουθους σε σχέση µε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις; Το ακριβώς
αντίθετο. Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να εφαρµόσει κατά
γράµµα τις προεκλογικές εξαγγελίες της Νέας Δηµοκρατίας σε
σχέση µε τη συνολική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
Παρά την πανδηµία, προχωρήσαµε και προχωράµε σε τοµές
για ένα σύγχρονο και αναβαθµισµένο σχολείο, µεταρρυθµιστικές
τοµές για ένα σχολείο πιο ελεύθερο πιο αυτόνοµο προς όφελος
όλων των παιδιών. Θα τα καταφέρουµε. Στοχεύουµε ψηλότερα,
µπορούµε καλύτερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Φωτήλα, και για την τήρηση του χρόνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει η κ. Σία Αναγνωστοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Θα ήθελα µόνο µισό λεπτό εκτός του χρόνου της οµιλίας µου
για µία οφειλόµενη απάντηση στην κυρία Υφυπουργό.
Δεν
θα της ζητήσω να ανακαλέσει την απρεπή έκφραση ότι η κ.
Τζούφη και εγώ ήµασταν σε διατεταγµένη υπηρεσία. Ας µείνει
στα Πρακτικά της Βουλής. Ας µείνουν στα Πρακτικά της Βουλής
όλα όσα έχουν ειπωθεί και στις επιτροπές, για να καταλάβουν οι
Έλληνες πολίτες ποιοι θέλουν να χρησιµοποιήσουν, να εργαλειοποιήσουν το «Me too» για πολιτικές ευθύνες. Δεν θα πω τίποτα
άλλο.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο και σε όσα συµβαίνουν στην παιδεία.
Έχουν συγκεντρωθεί εξήντα τέσσερις χιλιάδες υπογραφές για
τις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήµιο εναντίον της Υπουργού Παιδείας. Θυµίστε µου µία και µοναδική φορά που να έχει
ξαναγίνει αυτό το πράγµα, να συγκεντρώνονται υπογραφές.
Και ξέρετε γιατί δεν έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές; Τουλάχιστον από τη Μεταπολίτευση και µετά µε τις εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες δεν ήταν απολύτως αταξικές -τα φροντιστήρια
έβαζαν φραγµούς ταξικούς-, αυτό το κράτος, οποιαδήποτε κυβέρνηση κατόρθωσε να φτιάξει µία κοινωνική ζώνη προστασίας.
Αυτή η κοινωνική ζώνη προστασίας ήταν οι νέοι άνθρωποι.
Έκλεινε το κράτος το µάτι στους νέους για να του δείξουν εµπιστοσύνη: «Περνάτε τις εξετάσεις, αυτοί είναι οι όροι». Όλοι εµπιστοσύνη. Ποτέ κανένας νέος -όλοι περάσαµε από αυτές τις
εξετάσεις- δεν διαµαρτυρήθηκε. Μπορεί να έλεγε ότι ήταν πιο
δύσκολα τα θέµατα µία χρονιά, να έλεγε οτιδήποτε, αλλά ποτέ
δεν διαµαρτυρήθηκε ότι ο ίδιος ο Υπουργός βάζει το χέρι του
και κάνει µία βίαιη ανακατανοµή, που βγάζει τον κόσµο απέξω.
Βίαιη ανακατανοµή. Όπως το κάνετε στο εισόδηµα, όπως το κάνετε στην εργασία, όπως το κάνετε παντού. Ναι, σε αυτό είστε
συνεπείς. Βίαιη, ανάλγητη και χυδαία ανακατανοµή, όταν µάλιστα αυτό αφορά νέους ανθρώπους.
Μη µου πει κανένας και από τους Βουλευτές της κυβερνητικής
πλειοψηφίας ότι είναι λογικό. Το είπα και στην επιτροπή. Χώρες
όπως η Γαλλία, που έχουν ένα καλό παιδαγωγικό σύστηµα -το
ξέρει και η κυρία Υπουργός, το ξέρω και εγώ- αναστέλλουν µετά
από δύο αιώνες τις εξετάσεις του Baccalaureate γιατί υπήρχε
πανδηµία. Ξέρετε τι είπε εκεί ο Υπουργός Παιδείας; «Δεν θέλουµε να αδικήσουµε τους µαθητές». Ένα σοβαρό Υπουργείο
Παιδείας, δηλαδή, το φως το ρίχνει στους µαθητές. Τι έρχεται
και µας λέει το δικό µας Υπουργείο Παιδείας; Ότι µε «2» και «3»
πέρναγαν. Δηµιουργεί στην κοινωνία την αντίληψη στοχοποίησης
των νέων, ότι είναι κάτι άχρηστοι που πέρναγαν µε «2» και «3».
Κυρία Υπουργέ, µέχρι να τελειώσει η ψήφιση του νοµοσχεδίου,
θέλω µελέτη από το Υπουργείο των τελευταίων είκοσι χρόνων
που να δείχνει αυτό.
Αντί να ρίξει το φως τις ίδιες τις εξετάσεις, το σύστηµα παρουσιάζει σηµεία εκφυλισµού. Στον 21ο αιώνα αν συνεχίζαµε µε αυτή
τη λογική εµπιστοσύνης προς τη νέα γενιά θα έπρεπε να µειωθούν τα φροντιστήρια και επειδή το απολυτήριο πιστοποιεί τις
γνώσεις, οι εξετάσεις είναι για την κατανοµή στα πανεπιστήµια,
θα έπρεπε να βελτιωθεί αυτό το σύστηµα ούτως ώστε να µειώνονται και οι ταξικές ανισότητες, να µειωθεί η παπαγαλία. Αυτό
είναι µεταρρύθµιση.
Τι έκανε η κ. Κεραµέως; Στέλνει τα παιδιά στα ιδιωτικά κολλέγια. Είναι, όµως, λάθος. Το χρησιµοποίησα και εγώ. Δεν είναι
κακό να στείλει τα παιδιά στα ιδιωτικά κολλέγια. Όχι. Το να νοµιµοποιηθεί η κρατική χρηµατοδότηση στα ιδιωτικά κολλέγια είναι
το µεγάλο ζήτηµα. Αυτό κάνει η κ. Κεραµέως, µειώνοντας συνέχεια το κύρος, τη χρηµατοδότηση από τα δηµόσια πανεπιστήµια.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Εδώ επίσης έχουµε µία παράδοση
στη Μεταπολίτευση, όλες αυτές τις δηµοκρατικές κατακτήσεις
που συµπύκνωσε η Μεταπολίτευση πολλές φορές χωρίς τον καλύτερο τρόπο, δηµιουργήθηκαν στρεβλώσεις στην πορεία των
αγώνων ενός λαού επί πάρα πολλές δεκαετίες γιατί δεν είναι
µόνο της Μεταπολίτευσης είναι και πριν. Αντί, λοιπόν, να πάµε
σε διορθωτικές κινήσεις, σεβόµενοι τη δηµοκρατική παράδοση
αυτού του τόπου, η κ. Κεραµέως, ο κ. Χατζηδάκης, οι πάντες –
ναι, είστε συνεπείς- έρχονται να κόψουν το νήµα, να αποκόψουν
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την κοινωνία, να της στερήσουν αυτά τα νήµατα που την κάνουν
να είναι αγωνιστική, διεκδικητική, συλλογική και αλληλέγγυα.
Αυτό κάνουν µε τους νέους. Φόβος. Να ψάξουµε τη βάση ακόµα
και για µαθήµατα που δεν διδάχτηκαν.
Και ερχόµαστε στην αξιολόγηση: «δεν θέλετε να αξιολογηθούν» και «συσχετισµός προς τα κάτω» και όλα αυτά. Τι κάνει η
κ. Κεραµέως; Νοµίζει ότι είµαστε εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος, δεν ξέρουµε εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων χωρών και έρχεται εδώ να µας διαφωτίσει. Κόβει ό,τι καλό έχει γίνει από τη
Μεταπολίτευση και µετά και τσαλαβουτάει, αυτό που κάνει ένας
αστισµός, ο οποίος θέλει να κόψει τις αντιστάσεις. Τσαλαβουτάει
σε παραδόσεις, υποτίθεται, σε µοντέλα ξένα χωρίς να τα ξέρει,
χωρίς να τα έχει αφοµοιώσει, χωρίς να κάνει τίποτα.
Τι µας έδειξε η πανδηµία, κυρία Κεραµέως; Τµήµατα µε είκοσι
επτά µαθητές. Σας καλώ όλους και τους Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας να µου πείτε: έχετε µπει ποτέ σε ένα τµήµα µε είκοσι επτά έφηβους να κάνετε µάθηµα; Ξέρετε εκεί τι µεγάλη επίδειξη δεξιοτήτων -που σας αρέσει- πρέπει να κάνει ένας
εκπαιδευτικός για να µπορεί µέσα σε δέκα τετραγωνικά να κρατήσει είκοσι επτά εφήβους;
Έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ τα ΠΕΚΕΣ. Δεν σας αρέσουν; Πατήστε
πάνω σ’ αυτή τη γραµµή. Μεταρρυθµίσεις σχολικών µονάδων,
χρηµατοδότηση, µεταρρυθµίσεις στην παιδεία θέλουν χρόνο και
λεφτά. Χωρίς αυτά δεν υπάρχουν µεταρρυθµίσεις.
Τι κάνετε; Εκφοβίζετε. Φόβος συνέχεια, ένας συντηρητισµός
απίστευτος. Ο επιθεωρητής, ο διευθυντής και µία ιεραρχία διορισµένη. Τι λέει η κ. Κεραµέως; «Απεµπολούµε εξουσίες. Θέλουµε αποκέντρωση». Απεµπολούµε εξουσίες -προσέξτε- τι είναι;
Απεµπολώ εξουσίες εγώ για να µην είµαι στο µάτι του κυκλώνα
να λογοδοτώ, αλλά τις µεταφέρω σε µία ιεραρχία η οποία φαίνεται σαν ανεξάρτητη, οι περισσότεροι όµως διορίζονται από
εµένα, φτιάχνω ένα κοµµατικό κράτος και εκφοβίζω τον εκπαιδευτικό. Αν αυτό το θεωρείτε µεταρρύθµιση! Και θα ήθελα, κυρία
Κεραµέως, να συζητήσουµε για άλλα µοντέλα αλλά και τις υποστηρικτικές δοµές που έχουν αυτά τα µοντέλα για τους εκπαιδευτικούς.
Μία τελευταία λέξη για το πολλαπλό βιβλίο, γιατί και εκεί φαίνεται σαν να κάνετε τη µεγάλη αλλαγή, πράγµα που ζητούσαµε
εµείς επί πάρα πολλά χρόνια. Προγράµµατα σπουδών ακυρώθηκαν από το 2018 και µετά, τα οποία είχαµε ξεκινήσει, αν δεν κάνω
λάθος. Ακυρώθηκαν χωρίς κανέναν λόγο. Δεν έχουν φτιαχτεί
ακόµα προγράµµατα σπουδών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Στην Ιστορία πρώτα-πρώτα.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η Ιστορία πάνω απ’
όλα. Ακριβώς.
Όχι µόνο καταργήθηκαν αλλά τώρα φτιάχνονται προγράµµατα
σπουδών και οι ίδιοι άνθρωποι που είναι εκεί θα πάνε να γράψουν
και βιβλία, θα µπούνε σε έναν ανταγωνισµό, θα έχουν το προβάδισµα στον ανταγωνισµό, όπου θα υπάρξουν βιβλία από σχολάρχες, δεν ξέρω κι εγώ από ποιον, από µεγάλους εκδοτικούς
οίκους και το πολλαπλό βιβλίο χάνεται.
Προγράµµατα σπουδών, για να είµαστε σοβαροί, ένα βιβλίο
οδηγός και βιβλιοθήκες αξιόπιστες κι αξιοπρεπείς σε όλα τα σχολεία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Συρίγος έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθώ στο θέµα της ανωτάτης εκπαιδεύσεως σε συνέχεια και
της χθεσινής συζητήσεως που έγινε εδώ στη Βουλή µε αφορµή
την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το βασικό ερώτηµα είναι εάν
υπάρχει πρόβληµα µε την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Για
να µπορέσουµε να απαντήσουµε πρέπει να προστρέξουµε σε
αριθµούς και στατιστικές. Χθες στη Βουλή ακούστηκαν δύο εντελώς διαφορετικά αριθµητικά στοιχεία. Ο Πρωθυπουργός, ανέφερε ότι το ποσοστό εκείνων που εγκαταλείπουν το
πανεπιστήµιο ανέρχεται περίπου στο 40%. Αντιθέτως, ο Αρχηγός
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της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως αναφέρθηκε σε ένα ποσοστό
4,1%. Η διαφορά είναι τεράστια για να µπορεί να περνάει απαρατήρητη. Δεν γίνεται να υπάρχει και το 40% και το 4,1%.
Αναζητώντας την πηγή από την οποία προέρχονται τα στοιχεία
του κ. Τσίπρα, διαπίστωσα ότι βασίζονται στην έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται και η σχετική έκθεση της
Τράπεζας της Ελλάδος. Εύκολα διαπιστώνεται ότι το 4,1% της
εκθέσεως της επιτροπής, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας,
δεν περιλαµβάνει την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αναφέρεται σε
εκείνους που εγκαταλείπουν πρόωρα τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και όπως λέει ρητώς το κείµενο, είναι µεταξύ δεκαοκτώ
και είκοσι τεσσάρων ετών. Είναι απολύτως σαφές από το κείµενο, το οποίο και θα καταθέσω στα Πρακτικά. Στα αγγλικά χρησιµοποιεί τον όρο «early leavers from education and training (age
18-24)». Η µετάφρασή του στα ελληνικά είναι «άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση από τα δεκαοκτώ ως τα είκοσι τέσσερα». Είναι προφανές ότι αφορά στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και όχι στην τριτοβάθµια. Είναι
άτοµα που εγκαταλείπουν το σχολείο µετά το γυµνάσιο. Άλλωστε
και µόνη η αναφορά στην ηλικία των δεκαοκτώ ετών θα έπρεπε
να προβληµατίσει την Αντιπολίτευση. Δεν είναι δυνατόν κάποιος
να εγκαταλείψει το πανεπιστήµιο πριν ακόµη εισέλθει στο πανεπιστήµιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Ευάγγελος (Άγγελος) Συρίγος καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα να δούµε τι, πραγµατικά, συµβαίνει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Θα χρησιµοποιήσω τα στοιχεία τα οποία προέρχονται από την έκθεση του Κέντρου Αναπτύξεως Εκπαιδευτικής
Πολιτικής της ΓΣΕΕ του 2021. Θεωρώ ότι η Αντιπολίτευση δεν
µπορεί να πει ότι η ΓΣΕΕ είναι όργανο της Κυβερνήσεως. Σύµφωνα µε την έκθεση της ΓΣΕΕ, το 2019 εισήλθαν στα ελληνικά
πανεπιστήµια ογδόντα µία χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία
άτοµα. Το ίδιο έτος αποφοίτησαν σαράντα οκτώ χιλιάδες τέσσερα άτοµα. Το ποσοστό των αποφοίτων, λοιπόν, βάσει της εκθέσεως της ΓΣΕΕ είναι 58,9%. Αυτή είναι κι η πραγµατικότητα.
Στη σχετική σελίδα, που θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής,
αναφέρονται και οι επιµέρους κλάδοι µε τους ρυθµούς αποφοιτήσεως από τα ΑΕΙ της χώρας. Εδώ βλέπουµε και στοιχεία, κύριε
Φίλη, που επιβεβαιώνει η κοινή πείρα. Επί παραδείγµατι διαπιστώνουµε ότι οι απόφοιτοι των σχολών που ασχολούνται µε την
εκπαίδευση ή µε τις επιστήµες της υγείας έχουν υψηλό ποσοστό
αποφοιτήσεως κυµαινόµενο γύρω στο 77%. Αντιθέτως, σπουδές
που σχετίζονται µε τη γεωπονία, τη δασοκοµία και την αλιευτική
έχουν ποσοστό αποφοιτήσεως γύρω στο 41%. Κατά συνέπεια,
έχουµε ένα σοβαρό πρόβληµα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο µέσος
όρος αποφοίτων ανέρχεται στο 76%, στην Ελλάδα ο µέσος όρος
αποφοίτων ανέρχεται στο 59%. Είναι τα στοιχεία από τη ΓΣΕΕ,
τα οποία και καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Ευάγγελος (Άγγελος) Συρίγος καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επιπλέον, είµαστε πρώτοι µετά την Τουρκία στον αριθµό των
προπτυχιακών φοιτητών.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή υποτίθεται ότι ενδιαφέρεστε πρωτίστως για τα κοινωνικά προβλήµατα, είναι σαφές ότι
έχουµε µπροστά µας ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβληµα.
Έχουµε αναλογικά τους περισσότερους φοιτητές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουµε επίσης αναλογικά τον µικρότερο
αριθµό αποφοίτων. Πού οφείλεται αυτό; Οφείλεται σε λόγους αντικειµενικούς. Εκ των υστέρων κάποιος που έχει µπει σε κάποιο
τµήµα µπορεί να µην έχει ενδιαφέρον για το αντικείµενο του συγκεκριµένου τµήµατος. Μπορεί να οφείλεται σε λόγους κοινωνικούς
ή οικονοµικούς, υποχρεώνεται να σταµατήσει τις σπουδές του.
Υπάρχει όµως και µια πραγµατικότητα την οποία µας αποκαλύπτουν και πάλι οι αριθµοί. Αρκεί µία έρευνα στα τριάντα τµήµατα
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που έχουν τις χαµηλότερες βάσεις εισαγωγής τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τµήµατα στα οποία οι καλύτεροι φοιτητές συνήθως εισέρχονται µε βάση λίγο πάνω από το «10». Υπάρχει όµως
σε αυτά τα τµήµατα και ένας πολύ µεγάλος αριθµός φοιτητών που
κινείται µεταξύ «0,6» και «5». Ενώ ο µέσος όρος αποφοιτήσεως
στην Ελλάδα είναι 59%, στα συγκεκριµένα τµήµατα, τα στοιχεία
των οποίων θα καταθέσω αµέσως µετά στα Πρακτικά της Βουλής,
είναι γύρω στο 20%. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και τµήµατα το ποσοστό αποφοιτήσεως των οποίων κινείται µεταξύ 3% και 8%.
Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι το πανεπιστήµιο δεν είναι η Δ’ λυκείου, αλλά µία άλλη βαθµίδα εκπαιδεύσεως, ας κοιτάξει αυτά τα
στοιχεία τα οποία καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Ευάγγελος (Άγγελος) Συρίγος καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Είναι κάτι αντικειµενικό όσο και προφανές: εάν κάποιος δεν έχει
την ελάχιστη ακαδηµαϊκή γνώση, το ελάχιστο ακαδηµαϊκό υπόβαθρο για να παρακολουθήσει το πανεπιστήµιο, δεν θα µπορέσει
ποτέ να αποφοιτήσει από το πανεπιστήµιο.
Για αυτούς τους λόγους ακριβώς επελέγη και η ελάχιστη βάση
εισαγωγής. Παλαιότερα ήταν ένας αυστηρός αριθµός, το «10».
Αυτό το σύστηµα είχε το εξής πρόβληµα: Αν έµπαιναν εύκολα θέµατα, τότε περνούσαν όλοι το «10». Αν έµπαιναν δύσκολα θέµατα,
τότε πολύς κόσµος κοβόταν, ως µη όφειλε, θα έλεγα.
Για αυτόν τον λόγο, η ελάχιστη βάση εισαγωγής που θεσµοθετήθηκε τον Φεβρουάριο, προκύπτει από τον µέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων στο καθένα από τα τέσσερα επιστηµονικά
πεδία των πανελλαδικών εξετάσεων. Φέτος, η ελάχιστη βάση εισαγωγής κυµάνθηκε µεταξύ 8,27 στο επιστηµονικό πεδίο της οικονοµίας και πληροφορικής και 9,7 στο πεδίο των σχολών υγείας.
Θα περίµενα να ακούσω από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση µια
άλλη πρόταση σοβαρή στο κοινωνικό πρόβληµα το οποίο µόλις
σας ανέφερα. Αντ’ αυτού, τι ακούσαµε από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως σε αυτή την Αίθουσα χθες; Ακούσαµε να
υπόσχεται του χρόνου είσοδο στα ΑΕΙ όσων φέτος απέτυχαν λόγω
της καθιερώσεως της ελάχιστης βάσεως εισαγωγής. Καµµία πρόταση για το πώς αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα των εισακτέων που
δεν τελειώνουν ποτέ.
Κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ηµέρες διαβάστηκαν σε αυτή
εδώ την Αίθουσα διάφορες επιστολές υποψηφίων φοιτητών.
Θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό, κυρία Υπουργέ, για το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα και για την ποιότητα των θεσµών µας ότι
σε καµµία από αυτές τις επιστολές δεν αµφισβητήθηκε το αδιάβλητο των εξετάσεων. Σε µια χώρα στην οποία έχουµε πρόβληµα
γενικά µε τους θεσµούς, αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Έχουν
περάσει πενήντα επτά χρόνια από τότε που ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ως Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας, εισήγαγε νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η
ευθύνη της διεξαγωγής έφυγε από τα πανεπιστήµια και πέρασε
στο Υπουργείο Παιδείας.
Ο λόγος που έγινε τότε αυτή η µεταρρύθµιση, οφειλόταν στο
ότι τη δεκαετία του 1960 υπήρχαν σοβαρότατες υποψίες για το
αδιάβλητο των εισιτηρίων εξετάσεων που γίνονταν εντός των πανεπιστηµίων. Από το 1980, έχει καθιερωθεί το σηµερινό σύστηµα
των πανελλήνιων εξετάσεων, που στη βασική τους σύλληψη παραµένει το ίδιο.
Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, για µια χώρα σαν τη δική µας, που
δεν διακρίνεται για τη σταθερότητα των θεσµών της, ότι έχει δηµιουργήσει έναν θεσµό αδιάβλητο, που αφορά στην είσοδο στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, που είναι και το βασικό σύστηµα κοινωνικής κινητικότητας στη χώρα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό παρακαλώ την ανοχή σας.
Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται επί ίσοις όροις για να διεκδικήσουν
θέση στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, µέσα από µια αυστηρή µεν αλλά
αντικειµενική και αξιοκρατική διαδικασία.
Οι επιστολές έθεσαν ζητήµατα που σχετίζονταν αποκλειστικώς
και µόνον µε την εξέταση των ειδικών µαθηµάτων, µε επίκεντρο
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τις αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας.
Τέλεια συστήµατα δεν υπάρχουν. Τα τέλεια συστήµατα τα φτιάχνουν µόνον ολοκληρωτικά καθεστώτα και είναι τέλεια, διότι κανείς δεν τολµάει να τα αµφισβητήσει. Στις δηµοκρατίες
κρινόµαστε διαρκώς αλλά κρινόµαστε σωστά βάσει του αποτελέσµατος.
Όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, εάν σε κάποιες εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις -αντικειµενικά, πολύ λίγες- υπάρχει κάποια στρέβλωση που δεν µπορούσε να προβλεφθεί, θα το
διαπιστώσουµε. Πότε; Όταν βγουν τα αποτελέσµατα του Σεπτεµβρίου, όχι µε επιστολές που διαβάζονται στην Αίθουσα της Βουλής. Τα αποτελέσµατα θα µελετηθούν µε προσοχή και εδώ
είµαστε, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, για να γίνουν, αν χρειαστεί, κάποιες διορθωτικές κινήσεις.
Κυρίες και κύριοι, οι υποψήφιοι φοιτητές και οι οικογένειές τους
είναι κάτι περισσότερο από πελατεία ψηφοφόρων για να τους πετάµε «µη στεναχωριέστε, εάν γίνουµε εµείς κυβέρνηση του χρόνου, θα µπείτε εκεί που θέλατε». Όσο και να θέλουµε να κλείνουµε
τα µάτια µας στην πραγµατικότητα τόσο θα έρχεται η πραγµατικότητα και θα διαψεύδει µε βίαιο τρόπο τις ψευδαισθήσεις και τις
ιδεοληψίες µας.
Ελπίζω σύντοµα σε αυτή τη χώρα να πάψουµε να µιλάµε µόνο
για τον αριθµό των εισακτέων σε κάποια πανεπιστηµιακή σχολή.
Θα πρέπει να ασχοληθούµε επιτέλους και µε τον αριθµό των αποφοίτων. Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής αντιµετωπίζουµε, επιτέλους, ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Καστανίδης έχει τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
επειδή όντως στη δηµοκρατία κρινόµαστε και εκ του αποτελέσµατος, υποθέτω ότι η Κυβέρνηση θα διορθώσει ένα παράξενο µέγεθος που παρήγαγε φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δηλαδή,
κάποιος υποψήφιος ο οποίος συγκέντρωσε περίπου είκοσι µία χιλιάδες µόρια δεν περνάει στη σχολή της προτίµησής του, αλλά
περνάει κάποιος που έχει τέσσερις χιλιάδες µόρια λιγότερα,
επειδή ο πρώτος, που δεν εισήχθη στη σχολή της προτίµησής του
και µε πολύ περισσότερα µόρια από τον δεύτερο, κατάφερε να
έχει ελάχιστη απόκλιση από την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ειδικά µαθήµατα, ενώ σάρωσε στα υπόλοιπα µαθήµατα.
Άρα, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, θα στοχαστείτε επί των αποτελεσµάτων και υπολογίζω ότι θα διορθώσετε, για να µη σας αναφέρω παραδείγµατα άλλα τα οποία µάλλον θα σας έκαναν να
είστε, ως Κυβέρνηση, πιο προσεκτικοί όλοι σας.
Επειδή εγώ παρακολουθώ τους συνοµιλητές µου -όπως ξέρετε,
δεν έχω γραµµένες οµιλίες- µου έκανε εντύπωση η χρήση των
στοιχείων της µελέτης της ΓΣΕΕ από τον Υφυπουργό. Τι είπε ο
Υφυπουργός; Το 2019, εισήχθησαν ογδόντα µία χιλιάδες άνθρωποι στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και αποφοίτησαν περίπου
πενήντα οκτώ χιλιάδες, αν θυµάµαι σωστά τον αριθµό. Αξιοπερίεργο, διότι οι πενήντα οκτώ χιλιάδες που αποφοίτησαν το 2019
είναι φοιτητές εισαχθέντες πολύ πριν από το έτος εισαγωγής των
ογδόντα µία χιλιάδων.
Αυτό που θα όφειλε να κάνει η Κυβέρνηση είναι να παρακολουθήσει αυτοί που εισήχθησαν το 2019, οι ογδόντα µία χιλιάδες,
µετά από τέσσερα, πέντε έτη -ανάλογα µε τη σχολή- έξι ή επτά τι
απέγιναν και ποιο είναι το ποσοστό που αποφοίτησε µετά τα χρόνια αυτά επί του αριθµού εισαγωγής το 2019. Τα υπόλοιπα υποδεικνύουν µια…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Είναι πολύ χειρότερο αυτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Αυτό δεν το ξέρω. Να φέρετε το
ανάλογο δικό σας στοιχείο και να το καταθέσετε, για να σας κρίνω.
Κρίνω αυτό που καταθέσατε. Μέχρις ότου να φέρετε αυτό που
υπολογίζετε ότι αποτελεί δικαίωσή σας, επιτρέψτε µου να ασκήσω
κριτική στον τρόπο µε τον οποίον κάνετε µαθηµατικούς υπολογισµούς και αναγωγές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο έχει τον βαρύγδουπο τίτλο «Αναβάθµιση σχολείου και ενδυνάµωση των εκπαι-
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δευτικών». Στην πραγµατικότητα, τίποτε από τα δύο δεν συµβαίνει.
Αυτό που επιχειρεί η Κυβέρνηση µε τις ρυθµίσεις της είναι να εισαγάγει έναν τρόπο διοίκησης και παιδαγωγικής εποπτείας του
εκπαιδευτικού µας συστήµατος στον πρώτο και στο δεύτερο
βαθµό. Αυτό κάνει. Πρέπει να το κάνει.
Βεβαίως, πρέπει να υπάρχει ένα σύστηµα παιδαγωγικής εποπτείας και διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά το κάνει µε τρόπο αρνητικό και µε πολλές αστοχίες. Θα αναφέρω µερικές εν συντοµία,
γιατί είναι άλλο το κεντρικό θέµα που θέλω να αναπτύξω.
Δίδει ιδιαίτερες εξουσίες σε µονοπρόσωπα όργανα, όπως είναι
ο διευθυντής εκπαίδευσης και ο διευθυντής της σχολικής µονάδας. Και όταν δίνουµε υπερεξουσίες σε µερικά µονοπρόσωπα όργανα, τα οποία µάλιστα δεν επιλέγονται και µε τις πιο αντικειµενικές και διαφανείς διαδικασίες, τότε πρέπει να φοβόµαστε το
κοµµατικό αποτέλεσµα των εκπαιδευτικών ρυθµίσεων.
Δεύτερον, σε µια σειρά από δραστηριότητες της σχολικής µονάδας αποδυναµώνουµε τον σύλλογο των διδασκόντων. Γιατί; Να
σας δώσω ένα παράδειγµα. Ο σύλλογος των διδασκόντων πρέπει
να έχει αποκλειστική -πάντοτε σε συνεργασία µε τον διευθυντή
της σχολικής µονάδας- αρµοδιότητα για τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες.
Αν θέλετε να µετρήσετε την ικανότητα του εκπαιδευτικού να οργανώνει την εξωδιδακτική δραστηριότητα, καταστήστε µέρος της
αξιολόγησης την ικανότητά του να τις οργανώνει σωστά µε φαντασία και µε αποτελεσµατικότητα, όχι να µεταφέρετε την αρµοδιότητα αλλού.
Εδώ πρέπει να προσθέσω και την ιδιαίτερη ισχύ που δίνετε στην
αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους µη σχολικούς παράγοντες σε ό,τι
αφορά το συµβούλιο της σχολικής µονάδας.
Η αυτοδιοίκηση πρέπει να συµµετέχει, αλλά δεν πρέπει οι µη
σχολικοί παράγοντες να αποτελούν την πλειοψηφία του σχολικού
συµβουλίου.
Οι αστοχίες µάλιστα φτάνουν µέχρι του βαθµού να υπάρχουν
αλλοπρόσαλλες επιλογές σε ό,τι αφορά, παραδείγµατος χάριν, τα
προσόντα ορισµένων στελεχών εκπαίδευσης που κρίνονται. Για
πείτε µου σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ο διευθυντής της σχολικής µονάδας όταν κρίνεται για να µοριοδοτηθούν τα τυπικά του προσόντα πρέπει προηγουµένως να
αξιολογηθεί στη γλώσσα, αν ο κρινόµενος έχει πάρει ισοτιµία του
πτυχίου του από τον ΔΟΑΤΑΠ, γιατί είναι πτυχίο άλλης χώρας.
Αυτό το δικαίωµα από που το αντλείτε; Διότι ο διευθυντής της σχολικής µονάδας ο οποίος θα κριθεί για τα τυπικά του προσόντα έχει
ήδη αναγνωρισµένη την ισοτιµία του πτυχίου που πήρε από κάποιο
βρετανικό, ας πούµε, πανεπιστήµιο και έχει ήδη αξιολογηθεί η
γλωσσική του ικανότητα. Εσείς τώρα του λέτε «Για να σας δώσω
τη δυνατότητα να κριθείτε για τα ουσιαστικά σας προσόντα, πρέπει να πάτε ενώπιον επιτροπής για να εξεταστείτε στη γλώσσα.».
Ποιος σας τα είπε αυτά; Κι αυτό το κάνετε µόνο για µια ορισµένη
κατηγορία εκπαιδευτικών όχι για τους ανωτέρους τους. Γιατί δεν
το κάνετε για τους διευθυντές εκπαίδευσης; Γιατί δεν το κάνετε
για τους περιφερειακούς διευθυντές; Καταλαβαίνετε τι ρυθµίζετε;
Λοιπόν, επειδή τέτοια πολλά θα µπορούσα να αναπτύξω, θα µου
επιτρέψετε να πω λίγα πράγµατα για την ουσία του ζητήµατος,
γιατί ακούω συνέχεια υπερβολές περί «εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων». Θα προσπαθήσω να συµβάλλω, στο τι συνιστά ουσιαστική εκπαιδευτική αλλαγή, τι συνιστά ριζοσπαστική
µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση. Άρα πρέπει να συµφωνήσουµε
για τις θεµελιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν µια προσπάθεια
ουσιαστική για την αλλαγή της εκπαίδευσης, για τη µεταρρύθµιση
στην εκπαίδευση.
Πρώτη αρχή: Ποιος κρύβεται πίσω από τις προτάσεις για τις αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση; Κρύβεται η σιδηρά
λογική, το σιδηρούν πνεύµα του Εξαρχόπουλου της Φιλοσοφικής
Σχολής των Αθηνών ή η φρέσκια µεταρρυθµιστική µατιά του Κακριδή; Πρέπει να συµφωνήσουµε πρώτα σε αυτό.
Θέλω να µου πείτε, εκεί στο επιτελείο της Κυβέρνησης, τι συµπέρασµα πρέπει να βγάλω για το ποιος κρύβεται πίσω από την
αποκαλούµενη µεταρρύθµιση σας, όταν παρακολουθώ τον ασύντακτο συντάκτη του νοµοσχεδίου σας, για να καταλάβουµε και την
ποιότητα των προτεινόµενων µεταρρυθµίσεων. Στο άρθρο 2, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορίζονται τα εξής θαυµαστά: «Σκοπός
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του δεύτερου µέρους είναι η αναβάθµιση της ποιότητας της δηµόσιας εκπαίδευσης, µέσω της ουσιαστικής αναδιάταξης της θεσµικής κατασκευής των δοµών της εκπαίδευσης.». Εάν αυτός είναι
ο συντάκτης του νοµοσχεδίου σας, τότε πρέπει να σας πω ότι
υπάρχει κατάρρευση οποιασδήποτε προσδοκίας για τις επιθυµητές αλλαγές στην εκπαίδευση. Γιατί έθεσα το ερώτηµα ποιος κρύβεται πίσω από τις µεταρρυθµίσεις. Θέλετε να σας το ξαναδιαβάσω; «Σκοπός του δεύτερου µέρους είναι η αναβάθµιση της ποιότητας της δηµόσιας εκπαίδευσης µέσω της ουσιαστικής αναδιάταξης της θεσµικής κατασκευής των δοµών της εκπαίδευσης.»
Ένα παράδειγµα σας δίνω, γιατί δεν έχω χρόνο.
Αρχή δεύτερη: Πώς γίνονται οι µεταρρυθµίσεις; Αυτό είναι ένα
πρόβληµα του νεοελληνικού βίου. Θα σας πω τι γίνεται σε ορισµένες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία. Σε διακοµµατική βάση σχεδιάζουν ένα σύστηµα αλλαγών στα εκπαιδευτικά
τους συστήµατα. Αφού καταλήξουν, µε πνεύµα διακοµµατικής συνεννόησης, ορίζουν µια µεταβατική περίοδο πειραµατικής εφαρµογής αυτών που σκέφτηκαν και που πρόκειται να εφαρµόσουν.
Τα συµπεράσµατα της πειραµατικής εφαρµογής τα ενσωµατώνουν, στα αρχικά τους σχέδια, αν χρειάζεται να επιφέρουν αλλαγές, και µετά από κάµποσα χρόνια εφαρµόζουν τη µεταρρύθµιση
που έχουν αποφασίσει. Αυτό δεν είναι µόνο πρόβληµα της σηµερινής Κυβέρνησης, είναι διαχρονικά του νεοελληνικού πολιτικού
βίου.
Τρίτη θεµελιώδης αρχή: Ποιο είναι το αναβαθµισµένο σχολείο;
Το αναβαθµισµένο σχολείο είναι, κυρίως, το σχολείο του αναβαθµισµένου και φωτισµένου δασκάλου, του δασκάλου που έχει πολύ
καλές σπουδές και ο οποίος σε όλη τη διάρκεια των εκπαιδευτικών
του υποχρεώσεων, έχει συνεχείς εισροές γνώσεων, βελτιώνεται
και παιδαγωγικά και επιστηµονικά. Θα σας παρακαλέσω πολύ να
µου βρείτε ποιο σύστηµα επιµόρφωσης προτείνει η Κυβέρνηση.
Δεν υπάρχει ολοκληρωµένη δοµή επιµορφωτική. Ακόµα και τα περιφερειακά επιµορφωτικά κέντρα στις δεκατρείς περιφέρειες της
χώρας, έργο του ΠΑΣΟΚ, που µπορούσαν να κάνουν σοβαρή επιµορφωτική εργασία, δεν υπάρχουν. Ποιο είναι, λοιπόν, το επιµορφωτικό σχήµα της Κυβέρνησης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε Καστανίδη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Μια τελευταία φράση, κύριε
Πρόεδρε.
Τέταρτη αρχή: Το αναβαθµισµένο σχολείο είναι το σχολείο που
έχει επιλέξει πολύ σοβαρές παιδαγωγικές µεθόδους. Έλεγε ο αείµνηστος Χρήστος Τσολάκης ότι ακόµη και η σχέση µέσα στην
τάξη µεταξύ του από καθ’ έδρας δασκάλου, καθηγητή και της εκπαιδευτικής κοινότητας των µαθητών πρέπει να αλλάξει. Όχι από
καθ’ έδρας, αλλά γύρω τα τραπέζια και στη µέση ο δάσκαλος, µε
συµµετοχή των µαθητών. Αν δεν συµφωνήσουµε σε αυτές τις θεµελιώδεις αρχές, δεν πρόκειται καµµία εκπαιδευτική µεταρρύθµιση να έχει σοβαρότητα, απήχηση και εφαρµογή σε βάθος
χρόνου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για λίγο τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, για να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της ψηφοφορίας για την αίτηση άρσης ασυλίας του κ. Βελόπουλου.
Για την υπόθεση του κ. Βελόπουλου εψήφισαν συνολικά 272
Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 263 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 9 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή κατά
πλειοψηφία.
Το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επανερχόµαστε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Σκουρλέτη, θα πω ότι όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ζήτησαν δευτερολογία, όπως δικαιούνται. Όµως αυτό αφορά όλους. Επειδή µίλησαν οι Αρχηγοί,
ο χρόνος είναι ο µισός. Όµως δεν θα τον τηρήσουµε, γιατί τον
έχουν καλύψει όλοι εκτός από τον κ. Παφίλη, ο οποίος δεν έχει
µιλήσει καθόλου. Θα τον δούµε τον χρόνο. Θα υπάρχει µια
ανοχή, εν όψει και της βαρύτητας του νοµοσχεδίου. Διότι αλλιώς
έχει υπερκαλυφθεί ο χρόνος που προβλέπεται από τον Κανονισµό.
Κύριε Σκουρλέτη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται πως στον κ. Συρίγο
έπεσε ο κλήρος στην εσωτερική κατανοµή να έχει τον άχαρο ρόλο
να µιλήσει µε βάση στατιστικές. Βεβαίως φαίνεται ότι συγκρίνει
ανόµοια πράγµατα. Συµφωνώ πάρα πολύ και προσυπογράφω τις
παρατηρήσεις του κ. Καστανίδη, οι οποίες έδειξαν µε πολύ σαφή
τρόπο ότι δεν προσφέρονται τα στοιχεία που µας κατέθεσε για να
οδηγηθούµε στα συµπεράσµατα τα οποία υποστήριξε. Αν θέλετε,
κύριοι Υπουργοί της Παιδείας, θα µπορούσατε –έχετε τα στοιχείανα τα ζητήσετε από τις σχολές και να δείτε ακριβώς κατά ένα έτος
τη χρονιά που εισάγονται υποψήφιοι πόσος είναι ο µέσος όρος
φοίτησης και αποφοίτησης ή ποιοι δεν ολοκληρώνουν. Έτσι θα
ήταν η συζήτηση πιο ασφαλής και δεν θα βοηθούσε στο να δηµιουργηθούν ψευδείς, τελικά, εντυπώσεις.
Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτηµα.
Κυρία Υπουργέ, η παράµετρος, το αφήγηµα που καταθέσατε για
να τεκµηριώσετε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, εισαγάγατε µία
παράµετρο πολύ κρίσιµη, αυτή της πανδηµίας.
Μας είπατε ότι τον Σεπτέµβρη θα µελετήσετε τα αποτελέσµατα, µετά τα τετελεσµένα, δηλαδή, τι ακριβώς έχει γίνει και θα
κάνετε τις ανάλογες διορθώσεις. Διάλογο δεν κάνατε όταν τον
ψηφίσατε σε προηγούµενο νοµοσχέδιο. Αγνοήσατε τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών φορέων, της εκπαιδευτικής κοινότητας, σας είχαµε προειδοποιήσει. Και έρχεστε τώρα –ειλικρινά
µου έκανε τροµακτική εντύπωση- αγνοώντας τις ειδικές συνθήκες και όλα αυτά -και σας είχαµε πει, αν δεν θέλετε να το αλλάξετε, τουλάχιστον µην το εφαρµόζετε κάπου φέτος, να έρθει πιο
ολοκληρωµένη αυτή η πρόταση- και µιλάτε µε την ψυχρή και λανθασµένη, τελικά, λογική των αριθµών. Δεν είναι πολύ δόκιµη µία
τέτοια λογική.
Επιχειρήσατε, ταυτόχρονα, όχι εσείς, όλοι που µιλήσατε εκ µέρους της Κυβέρνησης, να µας πείσετε ότι επάνω στις σηµαίες
σας υπάρχει η φράση της αξιολόγησης και την υπερασπίζεστε.
Βεβαίως, η παράταξή σας δεν έχει καλές σχέσεις µε την αξιολόγηση, διότι στο όνοµα της αξιολόγησης πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών δηµοσίων υπαλλήλων πριν το 2015 είχαν τεθεί σε
διαθεσιµότητα, όταν τότε προεξοφλούσε η αξιολόγηση που είχατε ψηφίσει, ότι το 20% είναι κάτω από τη βάση, ότι δεν µπορούν να περάσουν, ότι είναι εκτός αυτής της αξιολόγησης. Το
ίδιο επιχειρείτε, συγκεκαλυµµένα και τώρα, µε το άρθρο 56 που
ουσιαστικά εισαγάγει µία τιµωρητική αντίληψη αξιολόγησης η
οποία δεν σχετίζεται –το είπε και αυτό και πάλι ο κ. Καστανίδης,
πάρα πολύ αναλυτικά και δεν χρειάζεται να αναφερθώ και εγώσε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαρκούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Δεν µπορεί εάν δεν εισαγάγεις σε αυτή την παράµετρο της διαρκούς επιµόρφωσης τα νέα επιστηµονικά
δεδοµένα, τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, τα ζητήµατα διαχείρισης κρίσεων που είναι πολλαπλά και καθηµερινά και εισβάλλουν µέσα στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα, από γυναικοκτονίες, από εγκλήµατα, από χίλια δύο άλλα πράγµατα τα οποία
πρέπει να γίνονται αντικείµενο της συζήτησης µέσα στον χώρο
της εκπαίδευσης, εάν όλα αυτά δεν τα ενσωµατώσεις µε έναν
οµαλό, ολιστικό και τεκµηριωµένο τρόπο στα ζητήµατα της επιµόρφωσης των καθηγητών και των καθηγητριών, τότε για τι αξιολόγηση µιλάµε; Γι’ αυτό και ζητάµε και ονοµαστική ψηφοφορία
για το άρθρο 56.
Όσον αφορά δε την αυτονοµία της σχολικής µονάδας, ουσιαστικά πάει να συγκαλύψει την αυτονόητη οφειλή της κεντρικής
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πολιτείας για στήριξη όλων των εκπαιδευτικών µονάδων και εισαγάγει µία νέα λογική, νέων διακρίσεων και κάπου αφήνει να
εννοηθεί ότι κι οι σχολικές µονάδες θα πρέπει να αρχίσουν να
σκέφτονται για µία δική τους αυτοχρηµατοδότηση, να αναζητούν
πόρους.
Την έννοια, όµως, της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας την
ξεχνάτε στο άρθρο 185, όταν µιλάτε για τα ΑΕΙ, όπου εκεί παρεµβαίνετε µε απόφαση, µονοµερώς, του Υπουργού Παιδείας,
στο ίδιο το γνωστικό αντικείµενο. Εδώ υπάρχει µία κατάφορη αντισυνταγµατική διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Αναφέρθηκε ο κύριος
Πρωθυπουργός και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, για τους εκπαιδευτικούς, ότι δέχθηκε πρόταση για την υποχρεωτικότητα του
εµβολιασµού, ο ίδιος το απέρριψε, και είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχει ή αποδεικτικό για τον εµβολιασµό ή
να κάνουν τεστ. Τα τεστ ποιος θα τα πληρώνει; Θα σταµατήσει
αυτό το καλαµπούρι το να πληρώνει ο κόσµος τα τεστ από µόνος
του; Πρέπει να εξασφαλίσετε τον Σεπτέµβριο δωρεάν τεστ και
για τους εκπαιδευτικούς και σε πολλές άλλες κατηγορίες εργαζοµένων, όπου υπάρχει πολύς κόσµος. Τέρµα αυτό το πράγµα!
Έχετε σκορπίσει λεφτά δώθε και κείθε. Αυτό είναι προτεραιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έχετε πάει στα
έξι λεπτά, κύριε Σκουρλέτη, σας παρακαλώ, υπάρχει και µία
ανοχή, αλλά παρακαλώ να τελειώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Την ίδια ώρα, όµως, που εµείς συζητάµε εδώ το νοµοσχέδιο
µε αυτό το περιεχόµενο, την ίδια ώρα σε µία άλλη αίθουσα κατατίθενται τροπολογίες που αφορούν ζητήµατα που σχετίζονται
µε το περιεχόµενο αυτού του νοµοσχεδίου, στο όνοµα ότι είναι
εκπρόθεσµες. Κρυφτούλι θα παίζουµε, κύριε Υπουργέ; Κρύβεστε; Δεν καταλαβαίνω. Να τις αποσύρετε εάν δεν είστε προετοιµασµένοι. Όλα τα θέµατα των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί
αυτή τη στιγµή σε άλλη επιτροπή ήταν γνωστά από καιρό. Αν δεν
είστε προετοιµασµένοι να τις αποσύρετε.
Δεν µπορείτε να υπεκφεύγετε µε αυτόν τον τρόπο. Αυτός ο
αιφνιδιασµός, αυτός ο κλεφτοπόλεµος δεν είναι καλή νοµοθέτηση.
Θα ολοκληρώσω, θυµίζοντας ένα ερώτηµα που έχω θέσει στην
κυρία Υπουργό και δεν µου απάντησε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
όµως, κύριε Σκουρλέτη, γιατί έχετε φτάσει σε επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Τελευταία φράση,
κύριε Πρόεδρε, και βάζω τελεία.
Ίσως η κυρία Υπουργός να το έχει ξεχάσει. Δεν µου είπατε την
άποψή σας για την απρέπεια που έγινε σε σχέση µε τον διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλο, ο οποίος δεν τιµήθηκε από την Προεδρία της Δηµοκρατίας. Θα ήθελα και πάλι ως Υπουργός
Παιδείας σ’ αυτό µια θέση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ.
Παφίλης, έχει τον λόγο.
Κύριε Παφίλη, θα βάλω και σε εσάς τον ανάλογο χρόνο της
δευτερολογίας σας και σας παρακαλώ να τον τηρήσουµε. Αν
χρειαστεί, βέβαια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τώρα µπαίνω στον πειρασµό. Κύριε
Σκουρλέτη, για κλεφτοπόλεµο δεν είπατε; Πότε τα φέρατε εσείς
τα νοµοσχέδια για την παιδεία; Την Μεγάλη Εβδοµάδα, ο κ. Γαβρόγλου, και τον Αύγουστο αν δεν κάνω λάθος, δεύτερο νοµοσχέδιο. Εποµένως, κρείττον το σιγάν, για να το πω σε αρχαιοελληνική
γλώσσα. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα –όλες; Μα καλά,
δεν θα υπήρχε µια εξαίρεση;- ό,τι νόµους έφεραν συνολικά για την
εκπαίδευση, τα έφεραν όταν ήταν κλειστά τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, εν µέσω πανδηµίας. Η Νέα Δηµοκρατία το απογείωσε.
Όταν, δηλαδή, συνολικά η εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και γονείς
και άλλοι ήταν σε κατάσταση λειτουργίας όλων των βαθµίδων της
εκπαίδευσης.
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Γιατί το κάνετε αυτό; Τυχαίο είναι αυτό; Γιατί δεν συµφωνεί
κανένας µαζί σας και έρχεστε εδώ και µας δουλεύετε µε τις δηµοσκοπήσεις. Αν ρωτήσεις κάποιον αν είναι ευχαριστηµένος από
το σηµερινό σχολείο θα σου πει, όχι. Θέλεις να αναβαθµιστεί; Θα
σου πει, ναι. Λέει 80%, τόσοι του ΚΚΕ, τόσοι του ΣΥΡΙΖΑ, τόσοι
των υπολοίπων. Άρα, µε στηµένες δηµοσκοπήσεις και ερωτήµατα βγάζετε συµπεράσµατα ότι σας στηρίζει ο ελληνικός λαός.
Είστε µακριά νυχτωµένοι. Και θα είστε πολύ µακρύτερα όταν θα
εισπράξετε τα αποτελέσµατα, γιατί ακόµα δεν έχουν εισπραχθεί
τα αποτελέσµατα, από τον κόσµο, από τις ονοµαζόµενες µεταρρυθµίσεις που λέτε ότι κάνετε.
Ωραία λόγια, αναβάθµιση του σχολείου, ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών! Τι κρύβεται, όµως, πίσω από όλα αυτά; Για να
δούµε τι είναι. Εµείς θα το πούµε γενικά, γιατί κανένας άλλος δεν
µιλά γι’ αυτό και ορισµένοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους.
Άλλοι πάλι το υποστηρίζουν θαρραλέα, αλλά προσπαθούν να το
εµφανίσουν διαφορετικά. Κρύβεται µία ενιαία στρατηγική που
ακολουθείτε εδώ και χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Απλά,
τώρα επιταχύνεται και απογειώνεται από τη Νέα Δηµοκρατία,
αλλά είναι κοµµάτι της γενικής στρατηγικής η οποία λέει προσαρµογή της εκπαίδευσης και της ανάγκης της αγοράς και της
οικονοµίας. Δηλαδή, της καπιταλιστικής οικονοµίας. Ποιος είναι
ο κινητήριος µοχλός της καπιταλιστικής οικονοµίας, δεν είναι το
κεφάλαιο; Στις ανάγκες του κεφαλαίου, που τι απαιτεί σήµερα;
Φθηνό, ευέλικτο εργατικό δυναµικό, πλήρως υποταγµένο στις
ανάγκες της κερδοφορίας του και ταυτόχρονα θέλει και ένα επιστηµονικό δυναµικό, συµπληρωµατικό, που µπορεί να προέρχεται, κυρίως, από µεσοαστικά στρώµατα µε δεδοµένο ότι τα
στελέχη της αστικής τάξης που είναι στην κορυφή της οικονοµίας, κυρίως, προέρχονται από τα ξένα πανεπιστήµια. Και πώς
προέρχονται; Με ικανότητες και µε βάσεις εισαγωγής; Βεβαίως,
µε ικανότητες χιλιάδων ευρώ και εκατοντάδων χιλιάδων που δεν
µπορούν να πληρώσουν άλλοι. Γιατί δεν είναι µόνο το τι πληρώνεις στα πανεπιστήµια, είναι και το πού µένουν, τι τρώνε κ.λπ..
Αυτή είναι η συνολική στρατηγική που θέλει να πετύχει αυτά
τα πράγµατα και έτσι διαµορφώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστηµα
και εδώ υπάρχουν δύο πολιτικές, δεν υπάρχουν ούτε τρεις, ούτε
τέσσερις. Τι στόχο έχει η εκπαίδευση;
Πρώτα από όλα, να βγάλει µηχανάκια; Μόνο ό,τι ζητάει η οικονοµία; Τι λέτε τώρα; Δεν πρέπει ένα παιδί να έχει πολύπλευρη
γνώση; Δεν πρέπει να αποκτήσει τις γνώσεις του ανθρώπινου πολιτισµού; Δεν πρέπει να αποκτήσει κριτικό πνεύµα; Δεν πρέπει
να ξέρει τους νόµους της κοινωνικής εξέλιξης; Δεν πρέπει να
ξέρει και να σκέφτεται ότι µπορεί να αλλάξει αυτά που είναι
στραβά σήµερα;
Όχι λέτε εσείς. Αντικατάσταση. Θέλουµε µηχανάκια µε δεξιότητες που θα αποκτούν συνέχεια ανάλογα µε το πώς εξελίσσεται
η οικονοµία.
Και να σας πω και κάτι; Σταµατήστε να δουλεύετε όλον τον
κόσµο ότι θα βρουν όλοι δουλειές. Το αποδεικνύει η ίδια η βάρβαρη πραγµατικότητα σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες και στις
κορυφαίες που η ανεργία κυριολεκτικά είναι στα ύψη.
Θέλετε, λοιπόν, ανθρώπους τέτοιους και έτσι ξεδιπλώνεται
όλη αυτή η στρατηγική και υπάρχουν και τα ιδεολογικά ζητήµατα
που δεν είναι να τα υποτιµάς. Παράδειγµα, το καλοκαίρι του 2020
η Νέα Δηµοκρατία καταργεί τις κοινωνικές επιστήµες και την καλλιτεχνική παιδεία. Τι λέτε; Τα παιδιά τι είναι; Ζώα; Δεν θέλουν να
ξέρουν µουσική; Τα ακούνε όλα. Δεν θέλουν αθλητισµό; Δεν πρέπει να ξέρουν τις κοινωνικές επιστήµες; Βέβαια τις διδάσκετε κατεστραµµένες, αλλά δεν έχει σηµασία. Να ασχοληθούν και µε
αυτά και να ανοίξει το µυαλό τους. Και εδώ υπάρχει αντίφαση
στον ίδιο τον καπιταλισµό και θα πω ένα παράδειγµα παρακάτω.
Δεύτερο ζήτηµα. Λειτουργία εργαστηρίων δεξιοτήτων που
είναι εφήµερη γνώση, δεν έχει βάθος. Πρέπει να ξέρεις τη βίδα
και όχι συνολικά από πού έρχεται, τι κάνει και πώς εξελίχτηκε,
για να µπορείς να είσαι γρήγορος και αποτελεσµατικός.
Τι άλλο; Ανορθολογισµός! Απορείτε τώρα µε τους αντιεξουσιαστές, αλλά την ίδια στιγµή όλοι σας προωθείτε την ατοµική
ελευθερία, αυτό που λέγεται δικαιωµατισµός σε βάρος της κοινωνικής συνοχής. Τι λέτε στην πράξη; Και αυτό θα φανεί και στο
επόµενο. Λέτε: «Δικαίωµά µου να τραβάω πρέζα, δικαίωµά µου
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να κάνω ηρωίνη, δικαίωµά µου να τραβάει κοκαΐνη. Εγώ καθορίζω το σώµα µου, τι σε νοιάζει εσένα;». Λέω τα πιο ακραία και
υπάρχουν και άλλα βέβαια, όπως: Είναι δικαίωµά µου να καθορίζω το φύλο µου κόντρα στους φυσικούς νόµους στα δεκαοκτώ.
Θα τα προωθήσετε όλοι µαζί αυτά. Έρχονται.
Και µετά λέει κι ο άλλος: «Αφού δεν υπάρχει µια αντικειµενική
αλήθεια και αφού µπορώ να κάνω ό,τι θέλω, δεν κάνω το εµβόλιο». Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι θα βγάλουν κέρατα ή ότι
θα καταστραφεί το DNA τους. Είναι πλήρης ανορθολογισµός
κόντρα στην εξέλιξη της επιστήµης. Αυτά διδάσκετε και στα σχολεία, για να µην πω παραδείγµατα για να φρικάρετε για το πού
οδηγεί αυτή η λογική.
«Δεν υπάρχει αντικειµενική αλήθεια. Υπάρχουν πολλές αλήθειες». Τι λέτε τώρα; Πολλές αλήθειες υπάρχουν; Τι είναι αυτό;
Είναι ποτήρι ή επειδή εγώ το βλέπω διαφορετικά µπορεί να είναι
ένα αρχαίο αγγείο; Υπάρχει αντικειµενική αλήθεια, αλλά δεν τη
θέλετε!
Να το πούµε απλά τώρα για να µην το αναλύω άλλο. Τι κάνετε,
όχι µόνο εσείς αλλά όλος ο καπιταλιστικός κόσµος; Τα παιδιά
των εργατών θα γίνονται εργάτες µε ελάχιστες εξαιρέσεις που
θα ενισχύουν τον κανόνα. Τα παιδιά των µεσοαστικών στρωµάτων θα πηγαίνουν στο πανεπιστήµιο ή στο κολλέγιο.
Στα κολλέγια ποια είναι η βάση εισαγωγής, κυρία Κεραµέως;
Η τσέπη. Έτσι δεν είναι; Όποιος έχει πάει! «Με τον παρά µου και
την κυρά µου». Ενώ οι άλλοι πρέπει να ξεπατωθούν στα φροντιστήρια όλα τα χρόνια αν µπορούν, για να µπορέσουν να περάσουν. Γιατί µερικοί µπορούν, έχουν και χρήµα και µπορούν να
πληρώσουν και τα καλύτερα.
Τρίτον, οι ελίτ θα πηγαίνουν στο Χάρβαρντ και στο ΜΙΤ και στα
πιο γνωστά πανεπιστήµια όλου του κόσµου, που ένα εργατόπαιδο για πάει εκεί πρέπει να πεθάνουν εφτά φορές στη δουλειά
οι γονείς του. Αυτή είναι η αναβάθµιση, λοιπόν. Το είδαµε στις
εισαγωγικές εξετάσεις.
Και µια ερώτηση προς τον κ. Συρίγο, παρ’ ότι έφυγε. Πείτε
µας αυτό που σας ρώτησε και η Παπαρήγα. Κάνατε καµµία
έρευνα ποτέ -τα Υπουργεία όλων σας- για την ταξική προέλευση
των φοιτητών; Όχι. Κάνατε µια έρευνα τώρα για το ποιοι έµειναν
απέξω µε την ελάχιστη βάση εισαγωγής για να έχετε αποτελέσµατα; Όχι! Και οι στατιστικές του κ. Συρίγου είναι «µαγειρεµένες», γιατί πηγαίνουν στο σύνολο.
Να σας πω κάτι; Υπάρχει ένας άνθρωπος που µπαίνει σε µια
σχολή και δεν τα καταφέρνει να συνεχίσει για λόγους οικονοµικούς, πρέπει να πάει να δουλέψει, πρέπει να στηρίξει την οικογένειά του για λόγους συγκυρίας, -χτύπα ξύλο- πέθανε ο
πατέρας του ή η µάνα του και πρέπει να στηρίξει τα αδέρφια του
και σταµατάει εκεί. Θα πάει είκοσι πέντε ή τριάντα χρονών και
θα πάρει πτυχίο και µπορεί να γίνει και κορυφαίος. Γιατί του στερείτε αυτό το δικαίωµα; Αν θέλετε να µην υπολογίζετε έτσι, κάντε
µια έρευνα και βγάλτε µερικούς εκτός -όχι εκτός πανεπιστηµίουκαι δείτε ποια είναι η πραγµατική δύναµη του πανεπιστηµίου.
Και είστε άθλιοι, γιατί αντί να στηρίξετε τους εργαζόµενους
φοιτητές -πού ξέρετε από εργαζόµενους φοιτητές;- που λιώνουν
για να τα βγάλουν πέρα και σε δύσκολες σχολές, τους λέτε 4+2
και τους ζητάτε κι ένσηµα αφού ξέρετε ότι δουλεύουν σε µαύρη
εργασία. Τόσο σκληρή και βάρβαρη είναι η πολιτική συνολικά
στον καπιταλιστικό κόσµο. Δεν είναι θέµα µόνο της Νέας Δηµοκρατίας.
Τι έκανε, λοιπόν, η αναβάθµιση που κάνατε; |Αύξησε τον
αριθµό των µαθητών στα δηµοτικά και νηπιαγωγεία στους είκοσι
πέντε ανά τµήµα. Ναι ή όχι; Αυτό το λέτε αναβάθµιση όταν σου
λένε ότι πρέπει να είναι δεκαπέντε ή το πολύ είκοσι; Να η αναβάθµιση τι αποτελέσµατα έχει.
Τι άλλο έχει η αναβάθµιση στην επαγγελµατική εκπαίδευση;
Εδώ είναι η αθλιότητα στο µεγαλείο της! Επιβολή της ανήλικης
εργασίας και φτηνή µαθητεία από τα δεκαπέντε χρόνια, όταν
ακόµα και ο ΟΗΕ µε τα χάλια που έχει λέει όχι στην παιδική εργασία. Γυρίζετε στο 1900 και συγκρίνεστε µε την Αφρική. Βγάζετε στην παραγωγή κατευθείαν δεκαπέντε χρονών παιδιά. Γιατί
δεν κάνετε ενιαίο δωδεκάχρονο και υποχρεωτικό το σχολείο;
Γιατί θέλετε να δώσετε φτηνό κρέας και εννοώ εφηβικά σώµατα
και ψυχές στην υπηρεσία του κεφαλαίου.
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Ο κ. Παπαδηµητρίου -που δεν είναι εδώ και κρίµα γιατί ξέρει
γράµµατα και τα ξέρει και καλά, αλλά ο καθένας κάνει την επιλογή του- µας είπε ότι αυτά δεν έχουν σχέση ούτε µε τον ΣΕΒ
ούτε µε το κεφάλαιο. Τι είναι αυτά που µας λέτε; Αυτά είναι ταξικά από πάνω.
Ο δε ΣΥΡΙΖΑ σκίζει τα ιµάτιά του για την Ευρωπαϊκή Ένωση
ότι είναι καλά και ότι εδώ δεν είναι. Τι λέει το σχέδιο ανάκαµψης;
Ένα δισεκατοµµύριο στα κονδύλια για αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό των δεξιοτήτων είναι απαίτηση του ΣΕΒ και του κεφαλαίου σε όλη την Ευρώπη, 471 εκατοµµύρια για συγχρηµατοδοτούµενα έρευνα ΑΕΙ µε ιδιώτες -πάλι ιδιώτες-, 143 εκατοµµύρια
ευρώ για προγράµµατα µαθητείας του ΟΑΕΔ, 69 εκατοµµύρια
για δοµές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και καταρτίσεις που
προκρίνουν τη συνεργασία µε επιχειρήσεις, 364 εκατοµµύρια για
ψηφιακό µετασχηµατισµό για να «µασήσουν» οι εταιρείες και τα
σχολεία στενάζουν από υποχρηµατοδότηση!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάτε για αναβάθµιση; Καλά δεν ντρέπεστε; Το 50% των σχολείων από το 1950. Ναι ή όχι, κυρία Κεραµέως; Η συντριπτική
πλειοψηφία δεν έχει ελεγχθεί για σεισµούς, δεν υπάρχει προσεισµικός έλεγχος. Τρία στα τέσσερα νηπιαγωγεία δεν έχουν δικό
τους κτήριο και στεγάζονται σε ισόγεια καταστηµάτων που ενοικιάζονται και ορισµένα στον πρώτο όροφο και άρα σε κοντέινερ.
Και µιλάµε για αναβάθµιση µε τέτοιες υποδοµές; Τι µας λέτε
τώρα; Αντί να πάνε τα κονδύλια εκεί για να αναβαθµιστούν, τα
δίνετε εκεί που επιλέγει το ίδιο το κεφάλαιο.
Επιγραµµατικά, λοιπόν, για να τελειώνω, πρώτο θέµα: Αυτονοµούµε το σχολείο από τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου
Παιδείας. Τι κοροϊδία είναι αυτή; Πώς το αυτονοµούµε; Το καθένα θα είναι αυτόνοµο. Κατηγοριοποιούνται πρώτης, δεύτερης
και τρίτης διαλογής. Επίσης, πολλαπλό βιβλίο πρώτης, δεύτερης
και τρίτης διαλογής ανάλογα µε τις µαθησιακές ικανότητες, λες
και τα παιδιά γεννιούνται χαζά ή από ένα σηµείο και µετά δεν
έχουν µυαλό, δεν έχουν σκέψεις, δεν έχουν κοινωνικές παραστάσεις. Θα τα χωρίσουµε λέτε, άλλο βιβλίο θα κάνει η Κηφισιά,
άλλο βιβλίο θα κάνει η Αγία Βαρβάρα, άλλο το Κερατσίνι. Μη µας
πείτε εξαιρέσεις, γιατί οι εξαιρέσεις ενισχύουν τον κανόνα.
Διασπάται ο ενιαίος χαρακτήρας της εκπαίδευσης; Ναι ή όχι;
Θα µαθαίνουν όλα τα παιδιά τα ίδια; Όχι, δεν θα µαθαίνουν τα
ίδια. Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα; Αυτά που σας είπα πριν, τα
καλά, τα µεσαία και της εργατικής τάξης, γιατί εκεί µένει η εργατική τάξη και δεν µένει αλλού. Ίσως και κανένας από τους παλιούς στην Κηφισιά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Παφίλη,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αφήστε µε, κύριε Πρόεδρε. Δεν πειράζει. Θα µίλαγε και ο κ. Καραθανασόπουλος, αλλά έχει ένα
άλλο νοµοσχέδιο. Μας τα βάλατε όλα µαζί τώρα.
Με το πολλαπλό βιβλίο γίνονται τα ίδια. Άλλο βιβλίο αναβαθµισµένο, εκεί που υπάρχει µαθησιακό επίπεδο και λοιπά και
λοιπά. Τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών θα ακολουθήσουν τον
δρόµο της οικογένειας. Αυτό θέλετε. Δηλαδή θα γίνουν εργάτες
πέρα από κάποια εξαίρεση.
Πείτε µας, κυρία Κεραµέως -δεν είναι προσωπικό το θέµα, να
είµαστε καθαροί, είναι πολιτικό-,λοιπόν, αφού θα έχουµε τρεις
βαθµίδες σχολείων, Α’, Β’, Γ’, γιατί στις εξετάσεις θα βάλατε ενιαία
θέµατα σε όλους; Για πείτε µας. Ποιος θα βοηθηθεί σε αυτό; Τα
καλά σχολεία ή τα τελευταία σχολεία; Ενιαία τράπεζα θεµάτων,
ενιαίες εξετάσεις θα έχουµε. Κόφτης θα είναι, δηλαδή, κόφτης
αδίστακτος, ταξικός και εδώ, γιατί κανονικά η Νέα Δηµοκρατία συνεχίζοντας τα προηγούµενα, θα έπρεπε να είναι το κόµµα του
κόφτη σε σχέση µε την παιδεία και τα πανεπιστήµια και για αλλού.
Για την προετοιµασία –λέει- στο µάθηµα έχουµε νέες µεθόδους: προετοιµασία στο σπίτι, δουλειά στο σπίτι και στο σχολείο
θα κάνουµε συζητήσεις και τέτοια. Πείτε µας: Ένας εργάτης που
φεύγει το πρωί πέντε η ώρα και πάει στα Οινόφυτα και γυρίζει
µε το έκτρωµα-νόµο του Χατζηδάκη στις επτά και στις οχτώ το
βράδυ και η γυναίκα του είναι εµποροϋπάλληλος µε σπαστό
ωράριο, πώς θα βοηθήσει το παιδί αυτό στο σπίτι; Πώς; Θα έρθει
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πτώµα, δεν θα έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Στο έλεος, λοιπόν, θα
είναι αυτά τα παιδιά, ενώ τα παιδιά της αστικής τάξης θα πάρουν
και κάποιον δάσκαλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ, γιατί έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Σύµφωνοι, εντάξει.
Και εδώ θέλουµε να κάνουµε και µια υπόµνηση: Σταµατήστε
το παραµύθι της δηµόσιας δωρεάν παιδείας. Γελάει ο κόσµος.
Παντού πληρώνεις: Αγγλικά, αθλητισµό, πολιτισµό ό,τι θέλεις.
Σταµατήστε το αυτό. Και εδώ είναι δύο κόσµοι. Είµαστε εµείς και
τα υπόλοιπα κόµµατα. Εµείς λέµε ότι η παιδεία πρέπει να είναι
δηµόσια, δωρεάν και να καταργηθεί η ιδιωτική εκπαίδευση και
µετά λέτε για ισοτιµία. Σε ποιον τα λέτε, δηλαδή; Το παιδί του
βιοµήχανου, του τάδε, του τάδε έχει τις ίδιες προϋποθέσεις;
Εκτός αν γίνει τορναδόρος, κυρία Παπακώστα, και παίρνει
4.000 τον µήνα. Πόσοι τορναδόροι θα έρθουν στα Τρίκαλα;
Πέντε; Δέκα; Φέρτε µας διευθύνσεις και ονόµατα να τους ειδοποιήσουµε για να έρθουν µε 4.000 τον µήνα. Μη µιλάτε τώρα.
Και αν έρθουν δέκα, τι θα γίνει; Λύθηκε το πρόβληµα για όλους
τους τορναδόρους;
Εµείς δεν λέµε όλοι στα πανεπιστήµια. Λέµε όλοι µε µόρφωση
γενική και µετά επιλογή µέχρι τα δεκαοχτώ, όχι από τα δεκαπέντε, όχι από τότε που γεννιούνται, γιατί τώρα το φέρατε από
τότε που γεννιούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Για τη διεθνή πρακτική σε χώρες –η Φινλανδία, η Ευρωπαϊκή
Ένωση- σας είπε ο Γιάννης Γκιόκας κάµποσα. Έχουµε και άλλα.
Διαβάστε κανέναν «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» να ξεστραβωθείτε, όπως λένε
στο χωριό µου. Έρευνες είναι. Δεν είναι δικές µας.
Δείτε στη Γερµανία, στη Βρετανία, στη Γαλλία, τις ναυαρχίδες
του καπιταλισµού στην Ευρώπη, το ποσοστό υψηλών βαθµολογιών των παιδιών µε βάση την οικογενειακή προέλευση: Γερµανία
κοντά στο 20% τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών, 5,5% η µεσαία, 2,5% της εργατικής τάξης. Η Γαλλία είναι ακόµα πιο ψηλά.
Πάνω από 20% τα παιδιά ανώτερης κοινωνικοοικονοµικής τάξης,
όπως λένε, πιο κάτω από το 10% η µεσαία και στη Βρετανία
ακόµα χειρότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καταθέστε το στα
Πρακτικά, κύριε Παφίλη, καλύτερα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Αυτά είναι τα µοντέλα τα ευρωπαϊκά
που προπαγανδίζετε και ότι εδώ φταίει ο Μητσοτάκης και η Κυβέρνησή του µόνο. Όχι ότι δεν φταίει, αλλά εφαρµόζουν την ίδια
πολιτική παντού όλες οι κυβερνήσεις.
Όσον αφορά τη Φινλανδία, το µεγάλο σας µοντέλο, δεν διαβάζω την έκθεση της φινλανδικής Πρεσβείας. Θα την καταθέσω
για να υπάρχει. Μόνο θα διαβάσω ότι το Φινλανδικό Κέντρο Αξιολόγησης Εκπαίδευσης σε παρουσίαση έκθεσης το 2020 διαπιστώνει αύξηση της διαφοροποίησης της γνώσης και της
ικανότητας των µαθητών, τις οποίες συνδέει και µε το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της οικογένειας. Δυόµισι χιλιάδες σχολεία έκλεισαν. Θα τα πει ο κ. Γκιόκας για να µη λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελείωσα. Τη φράση µου µόνο.
Είναι σκληροί ταξικοί νόµοι. Ό,τι και να λέτε οι υπόλοιποι, είναι
οι νόµοι της καπιταλιστικής οικονοµίας, που τους θέλουν και
στην εκπαίδευση. Αυτό αρνείστε και λέτε ότι υπάρχει και καλός
καπιταλισµός, Μπάιντεν. Ακούσαµε και τον Μπάιντεν τώρα. Αν
πας στην Αµερική, θα φρικάρεις. Θα πας στο Χάρλεµ, θα πας σε
συνοικίες εργατικές λαϊκές και θα πας και στο Λονγκ Άιλαντ και
κάπου αλλού για να δείτε τι σχεδιάζετε για το µέλλον.
Δεν θα σας περάσει και θα είµαστε στην πρώτη γραµµή. Εµείς
θέλουµε προσωπικότητες και ανθρώπους που να σκέφτονται.
Εσείς θέλετε ροµποτάκια στην υποταγή των αφεντικών. Για αυτό
ο κόσµος πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Πλεύρης και να ζητήσω την κατανόησή σας,
κύριε Πλεύρη, γιατί έπεσαν µαζί οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσω-
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ποι ενώ είπαµε να πηγαίνουν εναλλάξ και αµέσως µετά θα µιλήσει ο κ. Γιάννης Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ
Εν πάση περιπτώσει, έχετε τον λόγο, κύριε Πλεύρη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι ωραίο να ακούς σε σειρά τον ΣΥΡΙΖΑ και το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, γιατί στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος
µε πλήρη διαφωνία καταλαβαίνεις ότι υπάρχει µια ιδεολογική αντιπαράθεση και ακούς πράγµατα µε τα οποία διαφωνείς αλλά
είναι κατανοητά, και µπαίνεις σε µια αντιπαράθεση να απαντήσεις. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, αντιθέτως, κάτι πάνε να πουν από αυτά που
λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος αλλά από την άλλη
πλευρά, επειδή έχουνε κάνει και όλα τα αντίθετα, εκφράζουν
έναν λόγο τον οποίο δεν µπορούµε να τον καταλάβουµε.
Και το ακούσαµε εδώ πέρα και χθες από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που έκανε και επίθεση κιόλας στα ιδιωτικά σχολεία, χωρίς να ξέρουµε ποιοι πάνε στα ιδιωτικά σχολεία.
Αν δεν υπάρχει κάπου δηµόσια δωρεάν παιδεία, να ξέρετε είναι
σε αυτούς που πάνε τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, διότι
ενώ πληρώνουν όλους τους φόρους που αναλογούν, είναι οι
µόνοι οι οποίοι δεν κάνουν χρήση της δηµόσιας δωρεάν παιδείας
για την οποία πληρώνουν. Και δεν έχουν καµµία παροχή από τη
δηµόσια δωρεάν παιδεία. Οπότε θα έπρεπε να υπάρχει ένας σεβασµός και σε αυτούς τους ανθρώπους, που άλλωστε µπορεί να
ντρέπεστε, αλλά πολλοί από εσάς, τα παιδιά σας τα στέλνετε σε
ιδιωτικά σχολεία. Να βγαίνετε να το λέτε εδώ πέρα.
Είπε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης αν είναι από
το κολλέγιο ο Πρωθυπουργός ή η Υπουργός Παιδείας. Να µας
πει αυτός ότι δεν θέλει, αυτό που λέει το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδος, την ιδιωτική παιδεία. Μπορεί να το πει και µπορεί να το
πει αυτό σε όσους από εσάς στέλνετε τα παιδιά σας σε ιδιωτικά
σχολεία;
Να δούµε, λοιπόν, τώρα για την παιδεία, γιατί ακούστηκαν
πολλά. Το Σύνταγµά µας τα έχει λύσει. Η παιδεία είτε αρέσει είτε
δεν αρέσει σε κάποιους, µε το άρθρο 16 παράγραφος 2 έχει ως
σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική, φυσική αγωγή των
Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διαµόρφωσή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Αυτό λέει το άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγµατος.
Και έχετε ένα προσωπικό µένος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Για µακεδονοµάχους λέει; Για χλαµύδες λέει;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Αυτό λέει το Σύνταγµα. Εµείς λέµε
ό,τι λέει το Σύνταγµα.
Εσείς λέτε άλλα πράγµατα, κύριε Γιαννούλη, τα οποία άλλοτε
τα καταλαβαίνετε, άλλοτε δεν τα καταλαβαίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μη διακόπτετε,
κύριε Γιαννούλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Πάµε, λοιπόν, τώρα. Η κυρία Υπουργός έχει γίνει στόχος προσωπικών επιθέσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ
γιατί σας έχει ενοχλήσει περισσότερο από όλους. Ξέρετε γιατί
σας έχει ενοχλήσει; Γιατί σε ένα πεδίο το οποίο νοµίζατε ότι είναι
προνοµιακό σας, µε νοοτροπίες καταλήψεων και επιβολής, γιατί
αυτή ήταν η λογική σας και στα πανεπιστήµια και στα σχολεία,
έρχεται και κάνει τοµές που ενοχλούν.
Σας ενόχλησε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη µε Υπουργό Παιδείας
την κ. Κεραµέως ότι κατήργησε αυτό το οποίο λέγατε άσυλο και
δεν είχε καµµία σχέση µε το άσυλο, που ήταν οι καταστροφές.
Σας ενόχλησε που έκανε αναβάθµιση στα ελληνικά πανεπιστήµια,
για να µπαίνουν µέσα οι φοιτητές και να µην µπαίνουν οι µπαχαλάκηδες να τα διαλύουν, ότι υπάρχει όργανο που ελέγχει τις παράνοµες πράξεις και σας ενοχλεί τώρα και το νοµοσχέδιο που
έρχεται για την παιδεία, για τα σχολεία που είναι µια συνέχεια που
είχε να κάνει και µε την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Ξέρετε τι σας ενοχλεί περισσότερο; Η αποδοχή που υπάρχει.
Δεν θα αναφερθώ στο 90% του ελληνικού λαού, που θέλουν τις
αλλαγές ή το 70% το οποίο θέλει την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Θα αναφερθώ στο 55% των ψηφοφόρων σας, που δεν µπορείτε
να τους πείσετε και οι ίδιοι αυτοί -το 55%- συµφωνούν µε τις αλλαγές που κάνουµε, γιατί όσοι είµαστε γονείς και έχουµε παιδιά,
θέλουµε τα παιδιά µας να πηγαίνουν σε ένα καλό σχολείο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι βασικό αυτό το µήνυµα που πρέπει να ειπωθεί, γιατί πάλι
άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
αναφέρθηκε στους εκπαιδευτικούς για τα τεστ, δεν άκουσα,
όµως, να τους λέει ότι πρέπει να πάνε να εµβολιαστούν. Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που πρέπει να πάνε να εµβολιαστούν,
διότι θα έχουν τα παιδιά µας που δεν έχουν την δυνατότητα λόγω
ηλικίας να είναι εµβολιασµένα. Η συνείδηση, λοιπόν, του εκπαιδευτικού θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο ισχυρή ως προς το κοµµάτι
του εµβολιασµού.
Αντί να δώσετε αυτό το µήνυµα, έρχεστε να πείτε τι θα γίνει
µε τον διαγνωστικό έλεγχο. Πείτε τους πρώτα «πηγαίνετε να εµβολιαστείτε» γιατί έχετε τα παιδιά µας, που τα παιδιά µας σε ηλικία έως δώδεκα ετών δεν θα είναι εµβολιασµένα και µετά δείτε
άλλα θέµατα, που έχουµε.
Τι γίνεται τώρα µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχουµε πρώτα από όλα µία αποκεντρωµένη
κατεύθυνση µε εµπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς και µεταφορά αρµοδιοτήτων, έχουµε µία αξιολόγησή τους όχι µε έναν τιµωρητικό χαρακτήρα. Σας τα εξήγησε πολύ καλά ο εισηγητής
µας κ. Γιώργος Κωτσός, σας τα ανέφερε ένα προς ένα. Έχουµε
αυτή τη στιγµή την αξιολόγηση, όχι ως τιµωρητική, αλλά προφανώς πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, για να µπορέσει να αναβαθµίζεται συνεχώς το εκπαιδευτικό δυναµικό της χώρας, που είναι
αυτοί που θα υλοποιήσουν τους στόχους της εκπαίδευσης τους
οποίους λέτε. ‘Έχουµε ενίσχυση όλων των δοµών.
Σε τι σχολεία θα πάνε τον Σεπτέµβριο τα παιδιά µας; Θα πάνε
µε έντεκα χιλιάδες επτακόσιους νέους διορισµένους -µόνιµουςστη βασική εκπαίδευση. Αν προσθέσετε και τις τεσσερισήµισι χιλιάδες της ειδικής αγωγής, είναι πάνω από δεκαέξι χιλιάδες κόσµος µε εκατόν είκοσι τρία νέα προγράµµατα.
Προσέξτε: Είναι ένα Υπουργείο το οποίο κατάφερε να διαχειριστεί επί έναν χρόνο κάτι το οποίο θα ήταν πρωτόγνωρο σε
οποιαδήποτε συζήτηση κάναµε, το ότι για πάρα πολύ µεγάλο διάστηµα έπρεπε να υπάρχει η τηλεκπαίδευση, που λειτούργησε.
Κατάφερε το συγκεκριµένο Υπουργείο να σε αυτές τις συνθήκες,
να έχει τις καλύτερες δυνατές βάσεις, προκειµένου τα παιδιά να
µπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν το πρόγραµµά τους.
Όλο αυτό το πλαίσιο είναι µία ολόκληρη ραχοκοκαλιά, που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο, που θα ξεκινήσει πιο νωρίς. Οι µελέτες δείχνουν πράγµατι, ότι σε όσες χώρες έχουν πιο νωρίς το
νηπιαγωγείο τα παιδιά τους έχουν πολύ καλύτερη προσέγγιση
στην κατανόηση κειµένων από τις εξετάσεις, οι οποίες γίνονται
και από τη µελέτη την οποία θα δούµε και αύριο στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων.
Παράλληλα, όσον αφορά το πολλαπλό βιβλίο που κατηγορήθηκε, από τη µία έρχεστε και λέτε για κριτική σκέψη και από την
άλλη, λέτε να µην υπάρχει η δυνατότητα των πολλαπλών πηγών
και επιλογών, που ακριβώς σε αποµακρύνει από την αποστήθιση
και σε πηγαίνει στην κριτική σκέψη.
Σε αυτό, λοιπόν, το σχολείο θα πάνε τα παιδιά µας τον Σεπτέµβριο.
Εδώ είναι µία ολόκληρη δοµηµένη εργασία, που γίνεται και µε
αυτό το νοµοσχέδιο, ώστε πραγµατικά, όπως είπε και η ίδια η
κυρία Υπουργός, το 2033 να µπορέσουµε να δούµε όλη αυτή την
κατεύθυνση σε µια ολόκληρη γενιά, που θα έχει ζήσει αυτές τις
σηµαντικές αλλαγές, οι οποίες γίνονται σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προφανώς, φτάνει -ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- ο πολιτικός
σας λόγος σε αυτό το οποίο κάνατε µε τα µνηµόνια και κοροϊδέψατε τον κόσµο, γιατί είναι και η ιστορία τώρα µε τα fake news,
που λένε ότι είµαστε, δυστυχώς, πολύ ευεπίφοροι οι Έλληνες
στο να πιστεύουµε fake news.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Εσείς τα πληρώνετε κιόλας καλά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Αυτό δικαιολογεί και την παρουσία
του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Δικαιολογεί την
παρουσία του στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί όταν είναι κάποιος ευεπίφορος στα fake news, µπορεί να ακούσει και τις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
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Είναι δυνατόν να είναι η πολιτική σας ότι όταν θα έρθετε στην
εξουσία θα ξανακάνουν µηχανογραφικό αυτοί, οι οποίοι δώσανε
τώρα εξετάσεις, για να µπούνε σε σχολή αρεσκείας τους; Τα
λέτε ανερυθρίαστα όλα αυτά και έρχεστε να παρέµβετε σε έναν
θεσµό, τον οποίον σέβεται απόλυτα ο ελληνικός λαός ως αδιάβλητο, τον θεσµό των πανελληνίων εξετάσεων, µόνο και µόνο για
να ψηφοθηρήσετε σε αυτά τα άτοµα. Και αυτό είναι ντροπή σας!
Στηρίζουµε και ψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Μπουρνούς από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ: Κύριε Πλεύρη, αν σας ενδιαφέρουν
οι εµβολιασµοί, να µαζέψετε τους Μακεδονοµάχους µε τους
οποίους συναγελαζόσασταν στο Σύνταγµα και τώρα έχουν γίνει
αντιεµβολιαστές.
Φέρνετε άλλο ένα νοµοσχέδιο, για να επεκτείνετε και να εδραιώσετε τη δεξιά αντιµεταρρύθµιση στην εκπαίδευση, πράγµα που
αποτελεί διακαή σας πόθο εδώ και δεκαετίες -ήδη από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη- γιατί η στόχευσή σας
είναι στρατηγική και ο αντίπαλός σας είναι όλες οι µεταρρυθµίσεις και τα βήµατα προόδου, που έγιναν από σειρά προοδευτικών κυβερνήσεων, ίσως ακόµη και από τότε που καθιερώθηκε η
δωρεάν φοίτηση στα πανεπιστήµια.
Θέλετε να µικρύνετε το κοινωνικό αποτύπωµα της δηµόσιας
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Την έχετε στοχοποιήσει σαν πυλώνα κοινωνικής κινητικότητας, κοινωνικού και οικονοµικού εκσυγχρονισµού, αλλά και πολιτικής αµφισβήτησης. Λιγότεροι
φοιτητές, άρα, αφορµή για κλείσιµο σχολών και τµηµάτων και
περισσότεροι πελάτες για τους φίλους σας των κολλεγίων, γιατί
τίποτε δεν κάνετε χωρίς συναλλαγή µε συµφέροντα. Νοµοθετείτε µε κυνισµό και θράσος.
Μόνο στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου υπολογίζουµε µείωση εισακτέων στο 86% των τµηµάτων. Σε περιφερειακό επίπεδο είναι η
δεύτερη µεγαλύτερη µείωση στη χώρα. Πανεπιστήµια σαν το Πανεπιστήµιο Αιγαίου είναι βασικός µοχλός περιφερειακής ανάπτυξης, γεγονός που εσάς σας αφήνει αδιάφορους.
Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ανεπαρκείς για φοίτηση υποψηφίους,
που µέχρι πέρυσι έµπαιναν στις σχολές, αλλά φέτος δεν µπορούν.
Με προκλητική άγνοια του τι είναι οι εισαγωγικές εξετάσεις,
αλλά και πώς δουλεύουν τα πανεπιστήµια νοµίζετε ότι είναι δική
σας δουλειά να αξιολογείτε την καταλληλότητα φοίτησης και να
το υποστηρίζετε µε καφενειακά επιχειρήµατα και υπερσυντηρητικές ιδεοληψίες, λες και τα πανεπιστήµια δεν έχουν δικές τους
διαδικασίες αξιολόγησης για το ποιος αξίζει να αποφοιτήσει,
πολύ αντικειµενικότερες και σοβαρότερες διαδικασίες από εξετάσεις λίγων ωρών στην ηλικία των δεκαεπτά και των δεκαοχτώ
ετών.
Αγνοείτε ότι τα πανεπιστήµια έχουν εξετάσεις κάθε εξάµηνο;
Τι ακριβώς πιστεύετε ότι κάνουν εκεί; Τι σας ενοχλεί αν µπαίνουν
πολλοί φοιτητές στα πανεπιστήµια; Πιάνουν χώρο; Μήπως καταναλώνουν παροχές ή επιδόµατα, όπως σε άλλες ανεπτυγµένες
χώρες; Ποιοι είστε εσείς, που θα αποφασίσετε προκαταβολικά
ποιος πρέπει να δοκιµάσει να σπουδάσει και ποιος όχι, ιδίως όταν
υπάρχουν πλέον εκατοντάδες τµήµατα µε τελείως διαφορετικές
απαιτήσεις, που χωράνε χιλιάδες φοιτητές και θα µείνουν κενά;
Μάλιστα είναι τµήµατα µε χαµηλή βαθµολογία που, όµως, παρέχουν εφαρµοσµένη τεχνολογική εκπαίδευση για την οποία -υποτίθεται- κόπτεσθε.
Πραγµατοποιείτε τη µεγαλύτερη µείωση εισακτέων στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, επειδή γαλουχηθήκατε µε άσχετες, παρωχηµένες, µίζερες ιδεοληψίες που κυκλοφορούσαν στα
δεξιά έντυπα εδώ και δεκαετίες από ανθρώπους, που απλώς,
σκανδαλίζονταν µε τη µαζικοποίηση της εκπαίδευσης. Τελικά,
βάλατε έναν αυθαίρετο κόφτη ακόµη και για άριστους.
Ακολουθείτε την πάγια τακτική σας να κουνάτε το δάχτυλο
στους νέους, όπως καθιερώσατε την αναγραφή της διαγωγής
στα απολυτήρια, όπως τους ρίχνατε το φταίξιµο για την πανδηµία, όπως τους κόψατε τα εισοδήµατα µε το εργασιακό.
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Μόνο για τα δικά σας παιδιά και τα golden boys θα υπάρχει
προκοπή. Οι υπόλοιποι θα πάνε σε µια υποβαθµισµένη ιδιωτική
εκπαίδευση, σε δουλειά χαµηλών προσόντων και στη µετανάστευση.
Παραδέχεστε ανοιχτά ότι θέλετε λιγότερους φοιτητές. Ποια
χώρα το κάνει αυτό, όταν ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι τουλάχιστον το 45% του πληθυσµού να είναι πτυχιούχοι;
Αναφέρεστε στα αποτελέσµατα της PISA για τις µαθητικές επιδόσεις. Βαρεθήκατε, όµως, να ρίξετε µια µατιά, να συγκρίνετε
µαθητικές επιδόσεις και ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Θα βλέπατε ότι οι χώρες που είναι υψηλά στη λίστα
της PISA είναι ταυτόχρονα οι χώρες µε τον υψηλότερο αριθµό
πτυχιούχων, µε ποσοστά 45% έως και πάνω από 50% του συνολικού πληθυσµού να είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Η Ελλάδα είναι µόλις στο 31%.
Γι’ αυτό λέµε ότι είστε ιδεοληπτικοί, αναχρονιστές και επιστρατεύετε ανίδεα επιχειρήµατα γραφικών, που µισούν καθετί δηµόσιο.
Είναι αστείο να µιλάµε όλοι για τη Δ’ Βιοµηχανική Επανάσταση και
εσείς να νοµίζετε ότι θα πετύχουµε την ψηφιακή µετάβαση, µειώνοντας τους πτυχιούχους πανεπιστηµίου.
Από την ίδια πηγή οπισθοδροµικών ιδεοληψιών προέρχονται
οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου σας. Θέλετε να εγκαταστήσετε
ένα πλαίσιο διοίκησης της εκπαίδευσης, που µας πάει δεκαετίες
πίσω, σίγουρα πριν τη δεκαετία του 1980 και τις προοδευτικές
µεταρρυθµίσεις, που καθιέρωσαν διαδικασίες συλλογικότητας
για τη διοίκηση του σχολείου και καλλιέργησαν δηµοκρατικό
ήθος.
Αποψιλώνετε από αρµοδιότητες τον σύλλογο διδασκόντων.
Αποστεώνετε τα σχολικά συµβούλια, ενώ µιλάτε για αυτονοµία
σχολικών µονάδων.
Φτιάχνετε µια καθετοποιηµένη δηµόσια υπηρεσία µε αυταρχικό έλεγχο από ένα µονοπρόσωπο όργανο του διευθυντή και τα
στελέχη εκπαίδευσης που θα είναι κοµµατικοί. Γι’ αυτό ακριβώς
καταργείτε τα περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασµού,
γιατί απλώς σας ενοχλούσαν τα µη µονοπρόσωπα όργανα, που
µπορούσαν να λειτουργήσουν ως κοινότητα σύνθεσης γνώσεων
και πεδίων για τη στήριξη του σχολείου.
Μας γυρίζετε στις εποχές των επιθεωρητών και κάνετε τον εκπαιδευτικό εφαρµοστή διοικητικών εντολών. Πολλαπλασιάζετε
στελέχη και συµβούλους, αλλά χωρίς αξιοκρατία και αντικειµενικότητα. Καθιερώνετε συµβούλια επιλογής χωρίς αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων, απλώς µε επιλογές του
Υπουργού. Πρόκειται για κανονική αντιµεταρρύθµιση, που βάζει
την κοµµατική σας ιεραρχία να καπελώνει τα σχολεία και προωθεί διευθυντές µε υπερεξουσίες για ανεµπόδιστες πελατειακές
συναλλαγές.
Χωρίς καµµία πρόνοια για δοµές επιµόρφωσης, η επιµόρφωση
του εκπαιδευτικού ως αποτέλεσµα µιας τιµωρητικής αξιολόγησης γίνεται στιγµατισµός. Θα θυµίζει µάλλον αναµόρφωση. Η
αξιολόγηση χρειάζεται µια κουλτούρα συλλογικής αυτοβελτίωσης και ελέγχου, χρειάζεται να είναι βίωµα της εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι επιβολή από τους ανθρώπους που διόρισε ο
Υπουργός.
Χωρίς επενδύσεις στην εκπαίδευση, χωρίς διεύρυνση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα συνεχίσετε µία πολιτική ταξική και
ελιτίστικη µε το δόγµα της ποιότητας για λίγους και τους πολλούς σε υποβαθµισµένα σχολεία και υποβαθµισµένο επαγγέλµατα.
Στο άτυπο µνηµόνιο, που εφαρµόζετε συστηµατικά και µε ζήλο
στο έργο της τρόικας, που αναλάβατε να συνεχίσετε από µόνοι
σας ξέρουµε ότι θα αναβιώσουν όλοι οι αναχρονισµοί, που νοµίζαµε ότι είχαµε αφήσει πίσω µας και θα παλέψετε να φτιάξετε
µια κοινωνία που ο καθένας θα ξέρει τη θέση του, αρκεί να είναι
κάτω από εσάς. Δυστυχώς για σας, όχι για πολύ ακόµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Μπουρνούς, σας ευχαριστούµε για τον χρόνο.
Συνεχίζουµε µε τον κ. Βολουδάκη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η λέξη «µεταρρύθµιση» τα τε-
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λευταία χρόνια στην πατρίδα µας, ενδεχοµένως χρησιµοποιείται
πιο συχνά απ’ όσο πρέπει. Σε αυτό το νοµοσχέδιο όµως, έχουµε
ουσιαστική µεταρρύθµιση µε όλη τη σηµασία της λέξης. Λέω ότι
είναι ουσιαστική, γιατί η παιδεία δεν είναι µόνο η διαχείριση τρεχουσών καταστάσεων, αλλά αφορά το µέλλον της πατρίδας.
Πολλές από τις σηµερινές παθογένειες της κοινωνίας µας, της
πατρίδας µας έχουν τη ρίζα τους σε στρεβλές νοµοθετήσεις της
δεκαετίας του 1980.
Σήµερα, λοιπόν, ερχόµαστε να διορθώσουµε πολλές από
αυτές τις στρεβλώσεις µε έναν τρόπο, που πιστεύω ότι θα δώσει
τη δυνατότητα στα σηµερινά Ελληνόπουλα να πάνε σε ένα καλύτερο σχολείο, σε ένα σχολείο που θα τους δίνει τη δυνατότητα
να αξιοποιήσουν το µέγιστο του προσωπικού δυναµικού τους και
να τους κάνει καλύτερους αυριανούς πολίτες.
Όσον αφορά στο τι κάνει επιγραµµατικά αυτό το νοµοσχέδιο,
θα ήθελα να πω πως, κατά τη γνώµη µου, υπάρχουν τρεις επικεφαλίδες. Πρώτον, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης, δεύτερον, δηµιουργία συνθηκών µιας
αυτονοµίας των σχολικών µονάδων και τρίτον, κάποιες αλλαγέςµεταρρυθµίσεις στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Αυτές είναι για
εµένα οι τρεις επικεφαλίδες.
Έρχοµαι, λοιπόν, σε αυτό που θεωρώ ότι χρειάζεται τη συντοµότερη δυνατή αναφορά, γιατί είναι το πιο αυτονόητο, δηλαδή
στην αξιολόγηση. Δεν µπορεί αυτό που συµβαίνει παντού στην
κοινωνία, παντού στη ζωή να µη συµβαίνει στα σχολειά. Όλοι και
παντού αξιολογούµαστε. Δεν µπορεί αυτοί, στους οποίους αναθέτουµε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών µας να µην αξιολογούνται. Ξέρετε, η αξιολόγηση είναι ένας όρος, ευρείας αποδοχής
µεν, αλλά πάντα στην εφαρµογή του αρχίζουν τα «ναι µεν, αλλά…
». Το κλασικότερο «ναι µεν, αλλά…» που θυµάµαι είναι ότι ναι, να
έχουµε αξιολόγηση, αλλά να µην είναι τιµωρητική.
Πράγµατι, η αξιολόγηση, όπως περιγράφεται στο νοµοσχέδιο
αυτό, δεν είναι τιµωρητική. Ούτε θα χάσει κανείς τη δουλειά του
ούτε θα µειωθεί ο µισθός του ούτε τίποτα τέτοιο. Όµως, όσοι τα
λένε αυτά, στην πραγµατικότητα έχουν στο µυαλό τους κάτι άλλο.
Δεν έχουν στο µυαλό τους αξιολόγηση, αλλά µια διαδικασία, η
οποία θα µοιράζει απλώς επιβραβεύσεις σε µια κατάσταση, στην
οποία δεν θα ξεχωρίζει κανείς και τίποτα, γιατί όλα θα είναι µια
οµοιόµορφη µάζα, που προκύπτει από µια λειτουργία του δηµοσίου σαν ένα εργοστάσιο. Στην πραγµατικότητα, αυτό είναι το µοντέλο της δεκαετίας του 1980. Τότε µάλλον βρήκε την ιδεολογική
του έκφραση στη νοµοθεσία και το υφιστάµεθα ακόµα.
Μέσα στα «ναι µεν, αλλά…» υπάρχουν και διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις, που αποτελούν, κατά τη γνώµη µου, κοροϊδία του
παρελθόντος, γιατί δεν µπορεί ούτε να αυτοαξιολογείται ο εκπαιδευτικός ούτε όµως και τα όργανα της αξιολόγησης να είναι
αιρετά, ώστε να υπάρχει η συναλλαγή «ψήφισέ µε, για να σε
αξιολογήσω θετικά». Αυτά ήρθαν στο πανεπιστήµιο και στη δεκαετία του 1980, αυτά πληρώνουµε και σήµερα. Μην τα βάλουµε
στα σχολεία, στην αξιολόγησή τους, ώστε αυτή να είναι πραγµατική και καθαρή.
Είναι περιττό να πω, όπως τόνισε και η Υπουργός, ότι µόνο σε
άλλες τρεις χώρες στην Ευρώπη -επαναλαµβάνω στην Ευρώπη
ως γεωγραφική ενότητα, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση- δεν έχουν
αξιολόγηση.
Έρχοµαι στην αυτονοµία που εισάγετε για τη σχολική µονάδα.
Σήµερα έχουµε ένα συγκεντρωτικό µοντέλο, όπου το Υπουργείο
παίρνει τη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων. Το 80% των
αποφάσεων στην Ελλάδα είναι του Υπουργείου, έναντι του 35%
του µέσου όρου του ΟΟΣΑ, για να δούµε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσµο. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε µια παιδεία βιοµηχανικής
οµοιοµορφίας. Αυτό ενδεχοµένως, να ήταν δικαιολογηµένο σαν
λύση ανάγκης τα πρώτα χρόνια συγκρότησης δηµόσιας παιδείας. Επαναλαµβάνω: σαν λύση ανάγκης. Σήµερα, όµως, που
υπάρχουν οι δυνατότητες του ελέγχου και της διάχυσης της πληροφορίας, που η τεχνολογία µάς το επιτρέπει, είναι αδιανόητο
να επιµένουµε σε τέτοια µοντέλα µαζικής παραγωγής, της βιοµηχανίας του «φορντισµού», θα έλεγα, µε οµοιοµορφία σε κάθε
δοµή. Διότι, ξέρετε, σε ό,τι έχει να κάνει µε ανθρώπους, δεν µπορεί να υπάρχει η λογική «ένα µέγεθος για όλους», κατ’ εξοχήν
δε, όταν αναφερόµαστε σε παιδιά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι εννοούµε µε την αυτονοµία; Ότι θα µπορούν οι σχολικές µονάδες, ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν κάποια βιβλία
από ψηφιακές και άλλες βιβλιοθήκες, να έχουν τη δυνατότητα
να αξιολογούν τους µαθητές µε διαφορετικούς τρόπους, να µπορούν να δηµιουργούν οµίλους, να µπορούν να συνεργάζονται µε
φορείς, προκειµένου το σχολείο να γίνει µια ζωντανή µονάδα
στην κοινωνία, που θα δηµιουργεί ολοκληρωµένες προσωπικότητες και όχι µηχανές, που θα αποστηθίζουν κείµενα.
Κυρία Υπουργέ, εδώ θα ήθελα να επισηµάνω ένα σηµείο στο
άρθρο 99, το οποίο πολύ σωστά φέρνετε και λέει ότι ο διευθυντής του σχολείου θα µπορεί να βρίσκει και δωρεές για το σχολείο. Αυτό είναι πολύ σωστό. Εδώ, όµως, κυρία Υπουργέ, πρέπει
να προσέξουµε, γιατί υπάρχουν σχολεία, στα οποία δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ενώ σε κάποια άλλα σε προνοµιούχες περιοχές αυτή η δυνατότητα θα είναι πολύ µεγαλύτερη. Εγώ δεν
θα µπω στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει να τα ισοπεδώσουµε
όλα, αλλά θα µπορούσε, για παράδειγµα, να προβλεφθεί ότι ένα
ποσοστό, ένα 5%-10% των ποσών που προσελκύει κάθε σχολείο
ως δωρεές, να πηγαίνει, για παράδειγµα, για τα δυσπρόσιτα ή
για άλλα σχολεία σε προβληµατικές περιοχές κ.λπ..
Πάµε τώρα στην εκκλησιαστική εκπαίδευση. Εδώ οφείλω να
πω ότι έχω µια ένσταση. Ορθώς αναβαθµίζεται η εκκλησιαστική
εκπαίδευση, ώστε οι υποψήφιοι κληρικοί να φοιτούν σε αναβαθµισµένες σχολές και να ανέβει το επίπεδο της παιδείας των κληρικών. Αυτό πολύ σωστά γίνεται. Όµως, κατά την άποψή µου, θα
έπρεπε να υπάρχει η πρόνοια, οι καθηγητές, που θα διδάσκουν
στις σχολές αυτές, τουλάχιστον στα θρησκευτικά και στα φιλολογικά µαθήµατα, να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ξέρω ότι υπάρχει πρόνοια και ότι αντιµετωπίζετε το θέµα µε τη διαδικασία των
αποσπάσεων των καθηγητών, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να
υπάρχει ρητή αναφορά. Δεν µπορεί, σε ένα σχολείο που εκπαιδεύει κληρικούς να ζητήσει να διδάξει ως θεολόγος, για παράδειγµα, ένας άνθρωπος άλλου θρησκεύµατος. Εδώ δεν βλέπω
καµµία παραβίαση συνταγµατικού δικαιώµατος, γιατί είναι κάτι
το αυτονόητο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, σας παρακαλώ, να συνεχίσω
για ένα λεπτό ακόµα.
Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι δεν µπορεί να είναι άλλου δόγµατος αυτός που διδάσκει θρησκευτικά, για παράδειγµα, σε κληρικούς. Γιατί να θέλει να ασκήσει τέτοιου είδους δικαίωµα;
Η συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού σκιάστηκε πραγµατικά,
από τις αντιπολιτευτικές κορώνες για το ζήτηµα της ελάχιστης
βάσης εισαγωγής. Είναι το πνεύµα και η νοοτροπία που µας έρχονται από τη δεκαετία του 1980, που έλεγα και πριν. Προσωπικά,
σε αυτά τα δύο χρόνια τουλάχιστον της θητείας αυτής της Βουλής, δεν έχω δει µεγαλύτερη πολιτική αθλιότητα από την προσπάθεια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να ψηφοθηρήσει πάνω στην
πίκρα των παιδιών που ενδεχοµένως απέτυχαν στις εξετάσεις.
Πάντα κάποια παιδιά αποτυγχάνουν στις εξετάσεις, πάντα υπάρχει
και άλλη ευκαιρία, πάντα ένα σύστηµα µπορεί να διορθώνεται και
να βελτιώνεται, αλλά δεν µπορεί να είναι αντιπολιτευτική τακτική,
πολιτικό σύνθηµα το «όλοι στο πανεπιστήµιο».
Το πανεπιστήµιο πρέπει να έχει κάποια κριτήρια. Η λογική να
έχουµε σχολές µε βάση εισαγωγής «3» και να βγάζουµε από εκεί
ανθρώπους, που δεν θα ξέρουν τι να κάνουν µετά, αδικεί πρωτίστως αυτούς που είναι οικονοµικά αδύναµοι, γιατί αυτοί καταλήγουν σε αυτές τις σχολές.
Δεν είναι, λοιπόν, όπως το παρουσιάζετε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης. Στην πραγµατικότητα, δικαιοσύνη φέρνει το να είναι η δηµόσια παιδεία τέτοιου επιπέδου, που
να επιτρέπει σε όποιον φοιτά στις σχολές αυτές να έχει ένα πτυχίο, το οποίο σηµαίνει κάτι είτε στον επαγγελµατικό είτε στον
ακαδηµαϊκό χώρο.
Σταµατήστε να κόπτεστε για την εξίσωση προς τα κάτω. Δεν
είναι αυτός ο δρόµος της προόδου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Βολουδάκη, έχετε φτάσει στα εννέα λεπτά.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ζητώ συγγνώµη. Δέκα δεύτερα, κύριε Πρόεδρε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Έχοντας φοιτήσει από το 1985 έως το 1989 στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών και θεωρώντας πιθανό -πρώτα ο Θεός- να σπουδάσουν
και τα παιδιά µου στο ελληνικό πανεπιστήµιο, θα ήθελα το πανεπιστήµιο αυτό να είναι καλύτερο και µε τον δρόµο που έχουµε
πάρει θα είναι.
Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώµη για την κατάχρηση του
χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει η κ. Παπακώστα - Παλιούρα από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια
ότι για ακόµα µία φορά άλλα είχα προγραµµατίσει να πω, αλλά
είναι πραγµατικά πολύ µεγάλη πρόκληση να προηγούνται συνάδελφοι, οι οποίοι να επιχειρηµατολογούν, κατά την άποψή µου
µε ακραία επιχειρήµατα και αυτά να µένουν αναπάντητα.
Θα ήθελα µόνο ξεκινώντας να πω ότι η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αποτελεί ενδεχοµένως την πιο χιλιοειπωµένη, την πιο
εύχρηστη έκφραση σε κάθε κοµµατική και προεκλογική ατζέντα.
Γιατί άραγε; Έχουµε αναρωτηθεί γι’ αυτό; Μήπως επειδή η εκπαίδευση αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα στην ανέλιξη και την
πρόοδο µιας κοινωνίας και µιας χώρας εν γένει ή µήπως επειδή
στη χώρα µας όλα αλλάζουν και εν τέλει όλα τα ίδια µένουν;
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε την τοποθέτηση του κ. Βαρουφάκη,
ο οποίος καταφέρθηκε µε ακραίες εκφράσεις κατά της Υπουργού µας, αλλά και των συναδέλφων της Κοινοβουλευτικής µας
Οµάδας. Είπε µάλιστα, την έκφραση ότι «είναι κρίµα που έχουµε
την κ. Κεραµέως Υπουργό Παιδείας».
Θα ήθελα, λοιπόν, από αυτό το Βήµα να του πω τα εξής:
Κρίµα είναι, κύριε Βαρουφάκη, που είχαµε εσάς Υπουργό Οικονοµικών και κατά τη διάρκεια της θητείας σας καταχρεώσατε
τη χώρα µας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο εξάµηνο µε
100 δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι κρίµα. Όση ώρα µιλούσατε κοιτούσα το βιογραφικό σας και είδα ότι σπουδάσατε στο Πανεπιστήµιο του Έσεξ και του Μπέρµιγχαµ στην Αγγλία και σε ένα
ιδιωτικό σχολείο, τη Σχολή Μωραΐτη, στην Ελλάδα, όταν από
τους εκατόν πενήντα οκτώ Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας οι
περισσότεροι σπουδάσαµε σε δηµόσια πανεπιστήµια. Δεν σας
επιτρέπουµε, λοιπόν, να ερχόσαστε εδώ και να µας κουνάτε το
χέρι, ωσάν να γνωρίζετε εσείς τα της δηµόσιας εκπαίδευσης παραπάνω από εµάς.
Επειδή µας είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ και αντιδηµοκράτες και
ότι χειριζόµαστε αντιδηµοκρατικές και καθεστωτικές µεθόδους
στο Υπουργείο Παιδείας, κοιτάξτε λίγο την Κοινοβουλευτική σας
Οµάδα και τη Βουλευτή σας που παραιτήθηκε προ ολίγων ηµερών, κατηγορώντας σας για αντιδηµοκρατικές και αυταρχικές
συµπεριφορές. Αυτά όσον αφορά το ΜέΡΑ25.
Όσον αφορά τώρα το ΚΚΕ, την κ. Παπαρήγα, τον κ. Παφίλη,
που δεν είναι παρών, και τους συναδέλφους της ευρύτερης Αριστεράς γενικότερα, να πω τα εξής: Είπε η κ. Παπαρήγα ότι η δήλωση του Πρωθυπουργού µας χθες ότι θα πρέπει η δηµόσια
εκπαίδευση να συνδεθεί επιτέλους µε την αγορά εργασίας είναι
ένας βαθύτατος κυνισµός.
Θα ήθελα, λοιπόν, να δώσω µια απάντηση επίσης από αυτό το
Βήµα. Το να προσπαθεί µία κυβέρνηση να συνδέσει τη δηµόσια
εκπαίδευση και την εκπαίδευση εν γένει µε την αγορά εργασίας
δεν είναι µε κυνισµός, είναι ρεαλισµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι ρεαλισµός και είναι απαίτηση χρόνια τώρα, της
ίδιας της κοινωνίας, γεγονός το οποίο προφανώς αδυνατείτε να
αντιληφθείτε, γιατί περιχαρακωµένοι δεκαετίες τώρα µέσα στις
ιδεοληψίες σας το µόνο, το οποίο σας ενδιαφέρει είναι να περιχαρακώνετε το κοµµατικό σας ακροατήριο σε στείρες εκφράσεις
και παρωχηµένο λεξιλόγιο.
Κουραστήκαµε από µικρά παιδιά µέχρι και σήµερα να ακούµε
για ταξικό κράτος, για καπιταλισµό, για εχθρικό κράτος, για εργοδότες - κτήνη και για εργαζόµενους που πάντοτε είναι τα θύµατα, των οποίων εσείς αυτοαποκαλείστε υπερασπιστές και
εµείς είµαστε οι εκδικητές τους.
Είπε η κ. Παπαρήγα ότι ακόµα κι αν καταργούσαµε τις πανελλήνιες εξετάσεις, η δηµόσια εκπαίδευση, το δηµόσιο σχολείο
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πάλι θα παρέµενε βαθιά ταξικό. Θα ήθελα ένα επιχείρηµα κάποια
στιγµή πάνω σε αυτό το κοµµάτι, για να το καταλάβουµε, διότι
στα δικά µου τα αυτιά αυτό ακούγεται ως µια τεράστια αντίφαση,
ως µια τεράστια υποκρισία. Βαθιά ταξικό το δηµόσιο σχολείο,
που όταν θεσπίσαµε µε τα πειραµατικά και τα πρότυπα σχολεία,
τα οποία διπλασιάσαµε φέτος, αναφανδόν το ΚΚΕ και η ευρύτερη Αριστερά ήταν αντίθετοι; Γιατί; Γιατί προσπαθήσαµε και
προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε αναβαθµισµένη δηµόσια εκπαίδευση και να δώσουµε στα παιδιά µας επιλογές; Είναι ταξικό
το δηµόσιο πειραµατικό και πρότυπο σχολείο, το οποίο θα µπορεί να δίνει όπως είπα αναβαθµισµένη εκπαίδευση µέσα από εργαλεία, µεθόδους και ποιότητα εκπαιδευτικών που δυστυχώς δεν
υπάρχει σήµερα στη γενικότερη δηµόσια εκπαίδευση;
Είπατε ότι πρέπει να γίνουν µελέτες, κάποιες έρευνες. Το είπε
και ο κ. Γιαννούλης.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Θα προλάβω. Μην ανησυχείτε. Θα περιορίσω τον λόγο µου.
Το πρόβληµα είναι όταν υπάρχει κείµενο, όταν µιλώ από συντεταγµένο κείµενο. Άλλωστε ο Πρόεδρος θα δείξει µια ανοχή γιατί
όλοι οι συνάδελφοί µου είχαν µια ανοχή στον χρόνο τους.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μα γιατί;
Δεν υπάρχει λόγος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Είπατε
ότι πρέπει να γίνουν έρευνες κάποια στιγµή -το είπαν και συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το KKE- για να δούµε αυτοί οι
φοιτητές, οι απόφοιτοι τελικά από ποια κοινωνικά στρώµατα προέρχονται.
Προσέξτε όµως, γιατί αν την κάνουµε ποτέ αυτήν την έρευνα
µπορεί να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα.
Το είπα, κύριε Φίλη, και σε εσάς στο προηγούµενο νοµοσχέδιο,
ότι είστε κατά της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά ο Πρόεδρός σας
στέλνει τα παιδιά του σε ιδιωτικό σχολείο. Η κ. Παπαρήγα -για
να ακούγονται κι αυτά κάποια στιγµή- είναι κατά της δηµόσιας
εκπαίδευσης, αλλά έστειλε την κόρη της σε ιδιωτικό σχολείο και
εµείς που είµαστε δεξιοί στέλνουµε τα παιδιά µας σε δηµόσιο
σχολείο, σε δηµόσια πανεπιστήµια. Αν αυτό δεν είναι µια βαθιά
υποκρισία, αν αυτό δεν είναι βαθιά ψευδές και όπως είπα, σε
προηγούµενη οµιλία µου χτύπηµα άκρατου λαϊκισµού στην
πλάτη της ίδιας της κοινωνίας, τότε τι είναι;
Μας αποκάλεσε ο κ. Φίλης άθλιους. Όχι, κύριε Φίλη, δεν είµαστε άθλιοι εµείς. Άθλιοι είστε εσείς, οι οποίοι έχετε µάθει να χαϊδεύετε αυτιά, χρόνια τώρα. Ο Πρωθυπουργός µας χθες είχε το
πολιτικό σθένος να πει ότι ενώ ξέρουµε ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής µάς προκαλεί πολιτικό κόστος, εµείς θα το αναλάβουµε. Γιατί; Γιατί κάποια στιγµή σε αυτήν τη χώρα θα πρέπει να
παίρνονται δύσκολες αποφάσεις προκειµένου επιτέλους, να την
απαγκιστρώσουµε από τις ιδεοληψίες και γιατί η χώρα αυτή έχει
δυνάµεις πίσω της που θέλουν να προοδεύσουν και να την κάνουν να φύγει µπροστά και όχι να την κρατάνε απαγκιστρωµένη
δεκαετίες τώρα πίσω. Γιατί εσείς µπορεί να νοµίζετε ότι όλα είναι
για όλους, όλοι στα πανεπιστήµια. Είπε κι ο πρώην πρωθυπουργός κ. Τσίπρας ότι η ίδια η Παιδεία είναι αυταξία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Δεν είναι;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Ναι,
βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο και δεν προσπαθούν
και όλοι το ίδιο. Γιατί υπάρχουν παιδιά, τα οποία «µατώνουν» για
να µπούνε στο πανεπιστήµιο και τους αξίζουν τα καλύτερα και
υπάρχουν παιδιά που τους έχουν µάθει να έχουν µόνο δικαιώµατα, να µην έχουν καµµία υποχρέωση και να τα θεωρούν όλα
δεδοµένα και ότι είναι υποχρέωση του κράτους.
Σε εσάς κύριε συνάδελφε, που µου κάνετε αυτήν τη χειρονοµία, σας την επιστρέφω και να είστε πολύ πιο προσεκτικός όταν
απευθύνεστε σε Βουλευτή γενικότερα. Γιατί δεν είµαστε όλοι το
ίδιο και δεν γνωριζόµαστε κι από χθες. Θα σας παρακαλούσα,
λοιπόν, να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικός, γιατί ο κόσµος, η κοινωνία ξύπνησε και καµµιά φορά αυτό που λέµε ότι «κάποιοι φτύνουν κάποιους, αλλά εκείνοι νοµίζουν ότι βρέχει» να το έχετε
βαθιά υπόψη σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ
κλείστε.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ: Κλείνω,
κύριε Πρόεδρε, µε το εξής. Είµαστε αποφασισµένοι να µεταρρυθµίσουµε τον δηµόσιο τοµέα, διότι γι’ αυτό µας ψήφισε ο ελληνικός
λαός και αυτό πράττουµε, από την πρώτη µέρα της εκλογής µας,
γιατί, όπως είπε ο Πλούταρχος, αυτό το οποίο µας ενδιαφέρει
εµάς είναι να ανάψουµε φωτιές στον νου των παιδιών µας και όχι
απλά να τα θεωρούµε δοχεία γνώσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να είστε πιο συνεπείς µε
τον χρόνο.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Πέρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, µετά την οµιλία
που µόλις ακούσαµε, δεν µπορώ παρά να κάνω και µερικά σχόλια.
Κατ’ αρχήν, το παράδειγµα του ποιος στέλνει τα παιδιά του σε
ιδιωτικά σχολεία όταν δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα δηµόσια θα
πρέπει να σας βάλει σε µία σκέψη. Όσο για τα 100 δις. που αναφέρατε, γιατί τόση τσιγκουνιά; Πείτε 200 ή 300. Δεν µετριέται
πουθενά, πετάτε νούµερα.
Εµείς δείχνουµε κατανόηση. Οι άνθρωποι που δεν έχουν προσαρµοστεί καλά στην κοινωνία, δεν ξέρουν πώς βιοπορίζεται, πώς
διασκεδάζει, πώς λειτουργεί, πώς ερωτεύεται το µεγαλύτερο κοµµάτι του λαού µας, είναι δυστυχείς. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που
νοµίζουν ότι δεν γεννιόµαστε όλοι ίσοι. Όπως και να το πεις, είναι
µια µορφής αναπηρία κι αυτό. ‘Όσο κι αν προσπαθείτε αυτό να το
κρύψετε γίνονται λεκτικές αστοχίες και φανερώνεται. «Ο υδραυλικός από το Περιστέρι», «η ισότητα είναι ουτοπία», «ας πάει στα
ΙΕΚ», αυτά λέγονται και αν δεν είχαµε και γραπτές οµιλίες θα ακούγαµε και άλλα µαργαριτάρια. Γιατί αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει
«αρίστους», έχει όµως «πρίγκιπες» και «πριγκίπισσες». Έτσι εξηγείται το πώς σκέφτονται και το πώς νοµοθετούν.
Προφανώς, δεν έχουν πάει κάποιοι από εσάς, κυρία Υπουργέ,
σε δηµόσιο σχολείο, για δηµόσιο πανεπιστήµιο ούτε λόγος. Οι
πρίγκιπες δεν δίνουν πανελλήνιες. Έχουν να απαντήσουν µόνο
σε ένα ερώτηµα: «τι θες να γίνεις, παιδί µου, όταν µεγαλώσεις;».
Απαντούν: «πρωθυπουργός, υπουργός, εισοδηµατίας» και τα
λοιπά. Είχαµε γνωρίσει τέτοιους γόνους από αφρικανικές χώρες
στο Πολυτεχνείο. Σπούδαζε ο άλλος ηλεκτρολόγος µηχανικός,
γιατί έπρεπε να πάει να αναλάβει το Υπουργείο Ενέργειας.
Γιατί τα λέω όλα αυτά; Πρώτα και κύρια, για να καταλάβουµε
πώς γίνεται µία Υπουργός, που ξέρει τι γίνεται στην Ευρώπη, για
παράδειγµα ποιες είναι οι τάσεις, να εισάγει τόσο αναχρονιστικές
διατάξεις. Γιατί το νοµοσχέδιο που συζητάµε ούτε την εκπαίδευση αναβαθµίζει ούτε ενδυναµώνει το έργο των εκπαιδευτικών. Τι κάνει; Ελέγχει, επιτηρεί µε το αναχρονιστικό βλέµµα του
ελεγκτή, δίνει υπερεξουσίες στους διευθυντές και µας παραπέµπει στο σχολείο του 20ού αιώνα. Καµµία σχέση µε αυτό που οι
σύγχρονες κοινωνίες έχουν καταφέρει ως σχολείο της ολόπλευρης ανάπτυξης, της ανακάλυψης, της συνεργατικότητας, της
παιδοκεντρικής προσέγγισης.
Δυστυχώς, µε διατάξεις που ενισχύουν την τιµωρητική αξιολόγηση ικανοποιείται ο στόχος της Κυβέρνησης, που είναι η καταστολή κάθε διαφορετικής φωνής και αντίληψης στους θεσµούς
της εκπαίδευσης και δεν προωθείται βέβαια, καµµία πολιτική
προόδου για τη δηµιουργία ενός σύγχρονου σχολείου. Οτιδήποτε περιορίζει την ελεύθερη κριτική σκέψη είναι επιλέξιµο,
αφού κυνικά έχει ειπωθεί ότι αυτό αποτρέπει από διάφορους κινδύνους. Πράγµατι, είναι επικίνδυνο οι πολίτες να µπορούν να διακρίνουν τον λαϊκισµό και την προπαγάνδα από τη σοβαρή
πολιτική πρόταση, είναι επικίνδυνο για εσάς. Έτσι καταργούµε
και τις κοινωνικές επιστήµες και τα καλλιτεχνικά. Η Ιστορία και
τα φιλολογικά µαθήµατα προς το παρόν την έχουν γλιτώσει.
Θέλουµε να σας ενηµερώσουµε, κυρία Υπουργέ, ότι η παιδεία
στην αρχαία ελληνική σήµαινε ό,τι περίπου σηµαίνει σήµερα η
κουλτούρα, δηλαδή γενικότερη πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια και πολιτισµό. Ενδύεστε τον συντηρητισµό, τη θρησκοληψία,
τον εθνικισµό και µε το «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» µας γυρίζετε ολοταχώς στις χειρότερες στιγµές του προηγούµενου
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αιώνα. Μια εξήγηση υπάρχει για όλα αυτά: δεν κατανοείτε και
δεν αγαπάτε ούτε τη χώρα ούτε τον λαό.
Μας λέτε, µε λίγα λόγια, ότι δεν είµαστε όλοι ίσοι, υπάρχουν
οι Λουδοβίκοι και οι αυλικοί τους, υπάρχει και ο λαός από την
άλλη µεριά. Αυτή την αντιδηµοκρατική ισορροπία τη διαταράσσει
διαχρονικά µια κατάσταση, όπου τι γινόταν; Ένα παιδί από
φτωχή οικογένεια µπορούσε να προσπαθήσει και να γίνει γιατρός, µηχανικός, όσο και αν ήταν άνιση και ακριβή αυτή η προσπάθεια. Παρ’ όλα αυτά, πάλι κάποια παιδιά τα καταφέρνανε και
µε τη βάση του «10». Έλα όµως, που τα παιδιά που πληρώνανε
στα κολλέγια δεν είχαν ισότιµα πτυχία. Λύθηκε κι αυτό από την
κυρία Υπουργό, µε νυχτερινή τροπολογία έγιναν ισότιµα τα κολλέγια µε τα ελληνικά πανεπιστήµια, καµµία διάκριση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όσο δεν απαντάται το ερώτηµα «πώς
γίνεται οι µαθητές που κόβονται από τα ΑΕΙ να µπορούν να φοιτήσουν στα κολλέγια και να γίνουν ό,τι θέλουν» δεν υπάρχει
λόγος για τέτοια συζήτηση. Δεν το απάντησε κανείς. Πολυλογείτε όλοι, κι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το ερώτηµα αυτό όµως
δεν απαντήθηκε, παραµένει στην Αίθουσα.
Το σχέδιο νόµου σας, λοιπόν, συναρτάται και θυµίζει το θατσερικό σχέδιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και την αυτονοµία των σχολικών µονάδων, µια πολιτική, που τότε οδήγησε
στη διόγκωση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, βεβαίως σε βάρος των µαθητών των χαµηλότερων οικονοµικών
στρωµάτων. Είναι διακριτό πλέον ότι το σχέδιό σας είναι µια αντιδραστική τοµή, που αφορά στη λειτουργία, το περιεχόµενο της
δηµόσιας εκπαίδευσης, βάλλει κατά της παιδαγωγικής της υπόστασης και επιχειρεί να αδικήσει και να ανακόψει την όποια προοδευτική εξέλιξη της κοινωνίας, διαµορφώνοντας ένα σχολείο
αυταρχικό, κοµµατικό, ταξικό.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για ένα προοδευτικό σχολείο της συµπερίληψης, που
θα προωθεί τη συνεργατικότητα και θα ενισχύει την πολυφωνία.
Διεκδικούµε βεβαίως και λεφτά από το Ταµείο Δίκαιης Ανάκαµψης για την αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων, ώστε
να παραπέµπουν στην Κοινωνία της Πληροφορίας του εικοστού
πρώτου αιώνα, µε τον εργαστηριακό εξοπλισµό, την προώθηση
της έρευνας και της καινοτοµίας. Το όραµά µας για τη δηµόσια
παιδεία σηµατοδοτεί και παραπέµπει στην πρόοδο, στοχεύει
στην ενίσχυση του αξιοκρατικού συστήµατος διοίκησης της εκπαίδευσης, σε εξεταστικό σύστηµα µε ελεύθερη πρόσβαση σε
σηµαντικό αριθµό τµηµάτων, στην επαναφορά της έρευνας στο
Υπουργείο Παιδείας, στην ενδυνάµωση του απολυτηρίου του λυκείου και της ολιστικής εκπαίδευσης αντί του εξεταστικού συστήµατος, που εξοντώνει τα µαθητικά µυαλά και οδηγεί στην
απογοήτευση, και βεβαίως, στην ενίσχυση των ΕΠΑΛ, της µαθητείας, των διετών προγραµµάτων στα ΑΕΙ και στην αξιοποίηση
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιφέρειας, συνέργειες της
τοπικής κοινωνίας µε τα οικεία πανεπιστήµια.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η Φλώρινα και η δυτική
Μακεδονία εδώ και δύο χρόνια, βλέπει να ξηλώνεται ο ακαδηµαϊκός της χάρτης και ζει την περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Πόσο
δύσκολο είναι να στηρίξετε τη φλόγα του πολιτισµού, της κινηµατογραφικής παράδοσης του Θόδωρου Αγγελόπουλου και ακυρώσατε την ίδρυση του Τµήµατος Κινηµατογράφου της Σχολής
Καλών Τεχνών; Πώς ενισχύετε το πανεπιστήµιο, τη Γεωπονική
Σχολή της Φλώρινας της πιπεριάς, των φασολιών και του κρασιού, µη ιδρύοντας και αυτό το τµήµα; Έχουµε απολιγνιτοποίηση
κι εδώ υποτίθεται ότι η οποιαδήποτε ανάκαµψη είναι αποτέλεσµα
ακαδηµαϊκών ερευνών και συνέργειας. Βεβαίως, πώς θα ενισχύσετε την τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση των νέων της περιοχής καταργώντας τα διετή προγράµµατα εξειδίκευσης των
ΕΠΑΛ αργυροχρυσοχοΐας, αµπελουργίας, οινολογίας στη Φλώρινα του κρασιού;
Αδικείτε µια περιοχή, που αγκαλιάζει µε θέρµη την επιστήµη,
τις τέχνες και τον πολιτισµό και επιµένετε να την έχετε ξεγραµµένη και αποµονωµένη. Η Φλώρινα έχει Παιδαγωγική Ακαδηµία
ογδόντα χρόνια και το Πανεπιστήµιο της Δυτικής Μακεδονίας
είναι σταθµός της διάδοσης της γνώσης στα Δυτικά Βαλκάνια
και το µέσο ανάκαµψης και ανάπτυξης της καινοτοµίας στο πλαίσιο της µεταλιγνιτικής εποχής.
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Συνεχώς το υποτιµάτε, αλλά αυτό έπρεπε να περιµένουµε από
µια Κυβέρνηση, όταν στους επιστήµονες δίνει το «σκοιλ ελικικού», καταργεί τα προγράµµατα για τους νέους επιστήµονες,
διαβάζει όπως θέλει τα διαγράµµατα, καταργεί µηχανισµούς
ελέγχου, λοιδορεί τα πανεπιστήµια, κάνει χατίρια στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, διορίζει διοικητές χωρίς πτυχίο,
καταργεί ως προαπαιτούµενο το πτυχίο για πρόσληψη λογής
συµβούλων και βεβαίως, ακαδηµαϊκά µέλη της Κυβέρνησης
χωρίς αιδώ εισηγούνται αντιεπιστηµονικές διατάξεις σε όλα σχεδόν τα νοµοσχέδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Αυτή, όµως, η υποτίµηση της
γλώσσας και των ακαδηµαϊκών προσόντων συνδέονται απολύτως µε µια ανάπηρη δηµοκρατία, που εγκαθιδρύεται ταχύτατα
µε την ευκαιρία της πανδηµίας.
Κυρία Κεραµέως, ως εδώ ο αναχρονισµός και ο σκοταδισµός
σας. Θα σας απαντήσει ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Θα συνεχίσουµε τώρα µε τον κ. Παναγή Καππάτο από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΠΠΑΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς ίχνος
υπερβολής ή ανακρίβειας, µπορούµε να πούµε πως το σηµερινό
νοµοσχέδιο για την αναβάθµιση του σχολείου και την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών είναι ένα εµβληµατικό νοµοσχέδιο.
Είναι εµβληµατικό, γιατί εισάγει διατάξεις και ρυθµίσεις που θέτουν στο επίκεντρο τις πραγµατικές ανάγκες της εκπαίδευσης,
αλλά και τις ελπίδες των στελεχών που την υπηρετούν.
Είναι, επίσης, εµβληµατικό, γιατί συζητείται σε ένα πλαίσιο τέτοιο, όπου οι µνήµες, οι εµπειρίες και τα αποτελέσµατα που η
απαξίωση του σχολείου από την κυβερνητική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µας κληροδότησαν.
Αν, λοιπόν, θέλαµε να σκιαγραφήσουµε τις κατευθύνσεις στο
πλαίσιο των οποίων το παρόν σχέδιο νόµου κινείται, εκείνες αφορούν στην ποιότητα, την αξιολόγηση και την αποτελεσµατικότητα του αγαθού που καλείται «εκπαίδευση». Ποιότητα στην
εκπαίδευση σηµαίνει µαθητές που αξιοποιούν τον σχολικό χρόνο
πιο αποτελεσµατικά και κυρίως, µε τρόπο χρήσιµο, που η µάθηση ως διαδικασία και ως αποτέλεσµα αξιοποιεί όλα εκείνα τα
εργαλεία που θέτουν τον µαθητή στο επίκεντρο της παιδευτικής
διαδικασίας.
Ποιότητα, επίσης, σηµαίνει εκπαιδευτικός που αναπτύσσει δεξιότητες και µεταδίδει το ιδιαίτερο κεφάλαιο που κατέχει ως δάσκαλος και µέντορας στη βάση των δεξιοτήτων και των
ευκαιριών που το δηµόσιο σχολείο πρέπει να του επιτρέψει να
αναπτύξει.
Χαρακτηριστική περίπτωση του αιτήµατος αυτού για ποιότητα
αποτελεί το υπ’ αριθµόν 6 άρθρο του σχεδίου νόµου. Εκεί προβλέπεται η σύσταση της θέσης του περιφερειακού επόπτη ποιότητας της εκπαίδευσης. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του, συγκαταλέγεται τόσο η µέριµνα για την εφαρµογή της εκπαιδευτικής
πολιτικής για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
όσο και η οργάνωση προγραµµάτων σε επίπεδο περιφερειακής
διεύθυνσης.
Αξιολόγηση, ακολούθως, σηµαίνει διαπίστωση των αδυναµιών
και βελτίωσή τους προς όφελος του µαθητή, του δασκάλου και
του εκπαιδευτικού συστήµατος, βελτίωση που δεν έχει στόχο την
τιµωρία, αλλά την ευκαιρία τα στελέχη της εκπαίδευσής µας να
γίνουν καλύτεροι και οι µαθητές να αποκοµίσουν πολλαπλό όφελος από τη βελτίωση αυτή.
Αξιολόγηση σηµαίνει και επιβράβευση του ικανού, του καινοτόµου και εκείνου που αναλαµβάνει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνολικά. Εδώ αξίζει η αναφορά
στο άρθρο 56 του σχεδίου νόµου.
Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης
και των λοιπών εκπαιδευτικών, των µελών ειδικού εκπαιδευτικού
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προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού αναδεικνύεται
σε κεντρική επιλογή, µια επιλογή που ως προϋπόθεση φέρει τη
διαρκή βελτίωση και τον συστηµατικό έλεγχο του προσωπικού,
που έχει την ευθύνη για την ποιότητα της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Όµως και µε το άρθρο 104 προβλέπεται µια νέα µέθοδος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη διενέργεια κάθε
σχολικό έτος σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα.
Οι δύο διαστάσεις που ανέφερα, δηλαδή η ποιότητα και η
αξιολόγηση, οδηγούν νοµοτελειακά στην τρίτη εξίσου σηµαντική
παράµετρο, που αφορά στην αποτελεσµατικότητα, µια αποτελεσµατικότητα, που τόσο η βελτίωση των δεικτών ποιότητας όσο
και η διαδικασία της αξιολόγησης µπορούν να επιταχύνουν.
Εδώ, όµως, ισχύει το επιχείρηµα που θέλει και τις δύο πλευρές
να συµβάλλουν στην προώθηση του αιτήµατος αυτού για αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας, που εργάζεται
προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά και της πολιτείας, που παρέχει
τα θεσµικά περιθώρια της ανεξαρτησίας, που θα απελευθερώσει
τις δυνάµεις, τις προτάσεις και τη θέληση της δηµόσιας εκπαίδευσης να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα.
Ένα τελευταίο σηµείο του σχεδίου νόµου, που θέλω να αναδείξω αφορά στη δυνατότητα επιλογής διδακτικού βιβλίου. Συγκεκριµένα, µε το άρθρο 85 καθιερώνεται η δυνατότητα αυτή σε
κάθε µάθηµα που διδάσκεται στις σχολικές µονάδες της δηµόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων, που χρησιµοποιούνται
από τη σχολική µονάδα πραγµατοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν τα αντίστοιχα µαθήµατα και γίνεται µεταξύ
των διδακτικών βιβλίων, που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων. Την ίδια στιγµή, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να χρησιµοποιούν, παράλληλα µε το διδακτικό βιβλίο, που έχει επιλεγεί
και διανεµηθεί στη σχολική τους µονάδα, το σύνολο των διδακτικών βιβλίων του αντίστοιχου µαθήµατος σε ψηφιακή µορφή και
των ψηφιακών αντικειµένων, που έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιµα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων.
Η δυνατότητα επιλογής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διδακτικού βιβλίου είναι ένα γενναίο βήµα στην απαραίτητη ανάγκη
για αυτονοµία του σχολείου και ελευθερία των επιλογών στη δηµόσια εκπαίδευση. Χωρίς να απορρίπτεται η πρωτοκαθεδρία της
οργανωµένης πολιτείας στη χάραξη της πολιτικής στον τοµέα
της παιδείας, είναι σηµαντικό οι εκπαιδευτικές µονάδες να αποκτούν το δικαίωµα και την ευκαιρία να αναπτύξουν µεµονωµένες
στρατηγικές σχετικές µε τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών και τις δυνατότητες των σχολικών µονάδων.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω
την εισήγησή µου µε ένα αίτηµα, που αφορά στην τοπική µας
κοινωνία και συνολικά τα Ιόνια Νησιά. Στην τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1007 και ειδικό αριθµό 72 προβλέπεται η παροχή στεγαστικού επιδόµατος σε προπτυχιακούς φοιτητές Πανεπιστηµίων
Θράκης, Αιγαίου και δυτικής Μακεδονίας.
Όπως ήδη γνωρίζετε, µε κοινή µας επιστολή, οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη, την Κέρκυρα, τη
Λευκάδα και τη Ζάκυνθο σας ζητούµε να ενταχθεί και το Ιόνιο
Πανεπιστήµιο στην εν λόγω στρατηγική. Καταθέτω στα Πρακτικά
την επιστολή µας αυτή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγής Καππάτος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ως ίδρυµα πολυνησιωτικού χαρακτήρα, στο δυτικότερο άκρο
της χώρας, εισάγει πολυπλοκότητα στην ίδια τη λειτουργία του,
αλλά και τη διαδικασία εγκατάστασης των φοιτητών.
Για το ίδιο ζήτηµα ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστηµίου σάς
έχει και µας έχει αποστείλει αντίστοιχο αίτηµα. Καταθέτω στα
Πρακτικά το σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παναγής Καππάτος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι λέει, επί της ουσίας, ο κύριος Πρύτανης; Επιβεβαιώνει το
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δικό µας επιχείρηµα περί πολυνησιωτικότητας, εισάγοντας παράλληλα το αίτηµα για ισότιµη µεταχείριση των φοιτητών και των
δύο νησιωτικών ιδρυµάτων της χώρας.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι για τα Πανεπιστήµια
Αιγαίου και Θράκης καταλαβαίνουµε ότι είναι εθνικό θέµα και δεν
υπάρχει καµµία αντίρρηση. Για οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήµιο,
όµως, όποιοι λόγοι και να είναι για τα πανεπιστήµια αυτά, οι ίδιοι
λόγοι ακριβώς ισχύουν και µάλιστα, για ένα πανεπιστήµιο στο
δυτικό άκρο της Ελλάδας, το οποίο είναι ένα νησιωτικό µέρος.
Θα ήθελα να πω στο σηµείο αυτό ότι τα κριτήρια τα οποία δίνονται, που είναι οικονοµικά, στα υπόλοιπα πανεπιστήµια…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ, αν µου επιτρέπετε.
Ως προς το οικονοµικό κριτήριο, δεν είµαι και ιδιαίτερα σύµφωνος. Θα µπορούσαν να υπάρχουν άλλα κριτήρια να ενισχύσουµε αυτά τα πανεπιστήµια, όπως της στήριξής τους µε ίδρυση
νέων τµηµάτων και µε την καλύτερη λειτουργία των πανεπιστηµίων αυτών Το οικονοµικό κριτήριο φτάνει στο σηµείο, αν θέλετε,
του αθέµιτου ανταγωνισµού ως προς τα υπόλοιπα πανεπιστήµια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από έξι µήνες ακριβώς, ψηφίσαµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα την επέκταση της αιγιαλίτιδας
ζώνης στο Ιόνιο στα δώδεκα ναυτικά µίλια. Στη σχετική συζήτηση
που προηγήθηκε αναδείχθηκε η θέση του Ιονίου ως κοµβική για
τη γεωοικονοµική και γεωπολιτική εθνική µας στρατηγική. Αναφερθήκαµε και στην ιστορικότητα της ψηφοφορίας ως προς την
πρώτη επέκταση του εθνικού µας χώρου από το έτος 1947. Με
το κοινό µας αίτηµα, των συναδέλφων µου Βουλευτών Ιονίων
Νήσων, να ενταχθεί στη σχετική τροπολογία και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο επιβεβαιώνουµε αυτή µας τη διαπίστωση, ότι η παρουσία
του Ιονίου Πανεπιστηµίου στην εθνική µας στρατηγική της Ελλάδας για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη, όχι µόνο δικαιολογείται, αλλά επιβάλλεται.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ 25 για µερικά δευτερόλεπτα.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγα λεπτά, κύριε Πρόεδρε, η κ Παπακώστα - Παλιούρα επανέλαβε τη γνωστή συκοφαντία, ότι δήθεν ο κ. Βαρουφάκης κατάφερε να κοστίσει στο ελληνικό δηµόσιο σε µόλις έξι
µήνες 100 δισεκατοµµύρια ευρώ. Της απαντώ αυτό που απαντάµε παγίως: Όποιος θέλει την αλήθεια και συντάσσεται µαζί
µας, εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή για όλα τα µνηµόνια
τώρα ή αλλιώς να σιωπήσουν για πάντα. Συµπληρώνω ότι ο κ.
Βαρουφάκης, ο Αρχηγός µας, είναι καθαρός και κρυστάλλινος,
γι’ αυτό τολµά να ζητά εξεταστική των πραγµάτων επιτροπή για
τον εαυτό του. Από την άλλη πλευρά, η Κυβέρνηση δεν είναι καθόλου καθαρή και κρυστάλλινη. Φοβάται και γι’ αυτό λουφάζει
και δεν το τολµά. Τολµήστε το. Εδώ είµαστε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ο άκρως παραπλανητικός τίτλος του νοµοσχεδίου για την αναβάθµιση της παιδείας, τον οποίο
το Υπουργείο Παιδείας έφερε προς συζήτηση παραµονή των καλοκαιρινών διακοπών της Βουλής, ένα ακόµα επιχείρηµα γι’
αυτόν τον τίτλο έχει να κάνει µε την τοποθέτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας, που κατέβηκε µόλις από το Βήµα, ο
οποίος, ενώ είπε για τα καλά που κάνει το νοµοσχέδιο και η «µεταρρύθµιση» που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας προς συζήτηση
στη Βουλή, αλλά ζητάει και µια δική του συνεισφορά στην εκλογική του περιφέρεια. Γιατί; Διότι αφού τα κάνει όλα καλά το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, προφανώς πρέπει να
αναβαθµίσουµε και λίγο την περιοχή µας, γιατί ενδεχοµένως να
υπάρχουν προβλήµατα, που δηµιουργεί το εν λόγω Υπουργείο,
όπως επίσης και η συνάδελφος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία ήρθε εδώ και µίλησε από στήθους, µέσα από την
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καρδιά της, είπε τα βήµατά της, επιτέθηκε σε όλη την Αριστερά,
λαΐκισε λιγάκι, είπε για τον λαϊκισµό, για όλα αυτά που συζητούνται στα µέσα ενηµέρωσης, που προφανώς, δηµιουργούν δηµοσιεύµατα τύπου Μωυσή και το πόσο καλή είναι η κ. Κεραµέως
και τι φοβερή δουλειά κάνει στο Υπουργείο Παιδείας. Επιτέθηκε
επίσης, σε όλη την πλευρά της Αριστεράς της Βουλής, χωρίς να
πει κουβέντα για το τι συµβαίνει µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Η εξαιρετική δουλειά, την οποία κάνει η κ. Κεραµέως αποτυπώνεται εξαιρετικά στις υπογραφές, οι οποίες µαζεύονται σε όλη
την χώρα, σε όλη την επικράτεια, όπου γίνεται σαφής αναφορά
για το προβληµατικό του νοµοσχεδίου της και των νοµοσχεδίων
της, το τι έχει επιφέρει στην παιδεία, όπου εκεί συµµετέχουν και
µαθητές, οι οποίοι δυστυχώς επηρεάζονται και επηρεάζεται η µετέπειτα ζωή τους από εδώ και πέρα, λόγω του νοµοσχεδίου
αυτού.
Αλλά δεν µπορούµε να µην κάνουµε µια εξαιρετική αναφορά,
γιατί εσείς, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, καλά παίρνετε το κείµενο από τα γραφεία της Νέας Δηµοκρατίας και έρχεστε και λέτε
όλοι τα ίδια πράγµατα. Βεβαίως, ο καθένας µε βάση την εκλογική
του περιφέρεια, γιατί βάζετε και λίγο στο τέλος την εκλογική σας
περιφέρεια, αλλά αν διαβάσει κάποιος τα Πρακτικά της Βουλής
θα δει ότι λέτε το ίδιο πράγµα. Όµως, ο κ. Μητσοτάκης χθες, σας
την έφερε, δεν συµπεριφέρθηκε καλά, καλά κυρίως στην κ. Κεραµέως, αλλά και σ’ εσάς τους Βουλευτές. Διότι ενώ εσείς λέτε
τι εξαιρετικό νοµοσχέδιο είναι αυτό, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Καταλαβαίνω το προβληµατικό των πραγµάτων που φέρνει το νοµοσχέδιο, το αντιλαµβάνοµαι, αλλά αναλαµβάνω την πολιτική
ευθύνη.».
Εδώ τα πράγµατα µπαίνουν σε µια πολύ σοβαρή συζήτηση. Ο
κ. Μητσοτάκης ποια ευθύνη αναλαµβάνει προσωπικά; Ο κ. Μητσοτάκης αναλαµβάνει την ευθύνη είκοσι χιλιάδες νέοι άνθρωποι
στη χώρα να µην πραγµατοποιήσουν τα όνειρά τους, λες και έχει
το δικαίωµα ο άνθρωπος αυτός, ακόµα κι αν είναι εκλεγµένος
Βουλευτής της Πλειοψηφίας, να παίρνει τέτοιου είδους ευθύνη.
Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εάν αυτών των είκοσι χιλιάδων παιδιών επηρεαστεί η ζωή τους από αυτό το νοµοσχέδιο, που θα
ψηφίσετε εσείς σήµερα, θα έχουµε τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος
δεν θα είναι εκλεγµένος Πρωθυπουργός αλλά θα έχει αναλάβει
την ευθύνη. Ποια ευθύνη; Καµµία. Θα συνεχίσει τα λουτρά του,
τα µπάνια του.
Όλη η αναφορά σας είναι ένα ψέµα. Από αυτά που η κυρία
Υπουργός φέρνει εδώ και τα καταθέτει στη Βουλή, µέχρι όσα
λένε οι Βουλευτές σας. Λέτε ότι οι φοιτητές στη χώρα µας αποτυγχάνουν να εξέλθουν των σπουδών τους. Ο κ. Στουρνάρας,
αυτός που εσείς βάλατε στο τιµόνι της Τράπεζας της Ελλάδος,
αναιρεί τα λεγόµενά σας. Φέρνετε στοιχεία της δεκαετίας του
1980. Φαντάζοµαι όσοι και όσες βρίσκονται αυτή τη στιγµή στην
Ολοµέλεια, απ’ ό,τι καταλαβαίνω από την ηλικία σας -τουλάχιστον εγώ τη δεκαετία του 1980 ήµουν πολύ µικρός- έτσι κι εσείς
ενδεχοµένως, να µην είχατε µπει στη διαδικασία των σπουδών.
Άρα ούτε εσάς δεν αφορά αυτό. Είναι ψευδή τα στοιχεία.
Πραγµατικά, θα έρθετε να αναλάβετε την ευθύνη της ζωής είκοσι χιλιάδων νέων παιδιών µε στοιχεία της δεκαετίας του 1980;
Θεωρείτε πραγµατικά, ότι αυτή σας η επιλογή να στέλνετε τα
νέα παιδιά στην αγκαλιά των ιδιωτικών κολλεγίων είναι κάτι το
οποίο εξαίρει τη δηµόσια συζήτηση και τη δηµόσια παιδεία;
Επειδή δηλαδή η πλειοψηφία κάποιων φίλων σας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτήν την πράξη, να στείλουν τα παιδιά τους
σε ιδιωτικό -και καλά κάνουν, εγώ δεν αξιώνω να έχουν λιγότερα
χρήµατα, δεν είναι αυτό- πραγµατικά, εσείς νοµοθετείτε και λέτε:
Μην ανησυχείτε, εσείς είκοσι χιλιάδες παιδιά, τα οποία αριστεύσατε στις πανελλήνιες εξετάσεις, θα σας στείλουµε στα δηµόσια
ΙΕΚ.»;
Ξέρετε γιατί; Διότι η αναφορά σας ότι τάχα µου κόβετε παιδιά,
τα οποία πέρασαν στα ελληνικά πανεπιστήµια, µε «5», «6» ή «7»,
µε χαµηλό βαθµό, το επιχείρηµα αυτό αναιρείται πάλι από την
αναφορά του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, για τον οποίο εσείς
εδώ από αυτό το Βήµα λέτε τι φοβερός που είναι, ο οποίος χθες,
κ. Κεραµέως, αν κατάλαβα καλά είπε: Ναι, δέχοµαι κι εγώ επιστολές παιδιών αρίστων, τα οποία κόβονται από τις πανελλαδικές εξετάσεις, ακριβώς λόγω της εισαγωγής της ελάχιστης
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βάσης, το αντιλαµβάνοµαι, αλλά αναλαµβάνω αυτό το κόστος.
Αλήθεια; Τόσο γαλαντόµοι είστε; Είστε τόσο φοβεροί, που αναλαµβάνετε την ευθύνη είκοσι χιλιάδων παιδιών;
Εγώ, λοιπόν, επειδή ανήκω στην οµάδα των ανθρώπων, οι
οποίοι δώσαµε µεγάλες µάχες για το δηµόσιο και για τη δηµόσια
εκπαίδευση, και τα γυµνάσια, και τα λύκεια, και τα δηµόσια πανεπιστήµια, σας λέω το εξής: Μπορεί να επιτίθεστε µε αυτό τον
τρόπο στη νέα γενιά, αλλά να ξέρετε ότι είναι αυτή η νέα γενιά
στην οποία εµείς θέτουµε τις ελπίδες, ώστε ο τόπος να µην ξαναδεί ανθρώπους σαν εσάς να διοικούν και να έχουν την ευθύνη
της χώρας. Πραγµατικά, εµείς θέλουµε αυτοί οι νέοι άνθρωποι,
τους οποίους εσείς τους παραγκωνίζετε µε τις πολιτικές σας, θέλουµε αυτοί οι νέοι άνθρωποι να είναι ο µοχλός, ώστε η χώρα
µας να δηµιουργήσει εκείνες τις προοπτικές της δηµοκρατίας
εκείνων των θεσµών και εσάς να σας βάλει εκεί που αξίζετε, στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας, στην άκρη του πολιτικού συστήµατος. Διότι δεν ενδιαφέρεστε για τους νέους ανθρώπους, ενδιαφέρεστε µόνο για τους φίλους σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα µε την κ. Βρυζίδου Παρασκευή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµόσια εκπαίδευση είναι το θεµέλιο µιας υγειούς και ισορροπηµένης κοινωνίας και η βάση για την πρόοδο και την ανάπτυξη κάθε χώρας
και κάθε κυβέρνηση έχει ευθύνη να ασχολείται µε τα επιµέρους
ζητήµατα της παιδείας και να δίνει λύσεις, αφού ασχοληθεί στη
λεπτοµέρεια και µε σοβαρότητα.
Τα µεγάλα προβλήµατα, τα οποία απασχολούν τη χώρα µας,
την εκπαίδευση και γενικότερα την παιδεία είναι συγκεκριµένα
και πρέπει να τα δεχθούµε και να τα παραδεχθούµε, εάν θέλουµε
να τα λύσουµε και πρέπει να τα λύσουµε, γιατί το οφείλουµε στη
νέα γενιά. Γιατί τα προβλήµατα της νέας γενιάς είναι πολύ πιο
σοβαρά από τα δικά µας πολιτικά ζητήµατα και τις πολιτικές διαφωνίες και διαφορές µας. Το µεγάλο πρόβληµα είναι η ανεργία
των νέων επιστηµόνων, οι οποίοι επενδύουν στην εκπαίδευσή
τους, επενδύουν σε χρόνο, σε χρήµα, αυτοί, οι οικογένειές τους
και παίρνοντας το πτυχίο, δεν µπορούν να βρουν δουλειά ή χρειάζεται να ασχοληθούν µε κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που σπούδασαν ή να φύγουν στο εξωτερικό.
Οφείλουµε, λοιπόν, να πάρουµε τα µέτρα µας. Τι είναι καλύτερο, να αφήσουµε τα πράγµατα ως έχουν και χιλιάδες επιστήµονες να φεύγουν στο εξωτερικό; Πρέπει να σχεδιάσουµε και να
δώσουµε λύσεις και οι λύσεις είναι να εκπαιδεύσουµε µε τέτοιον
τρόπο τους επιστήµονες σε νέες δεξιότητες, µε βάση τα νέα δεδοµένα, έτσι ώστε να είναι χρήσιµοι σε κάποια επαγγέλµατα, τα
οποία χρειάζονται στη χώρα µας και δεν έχουµε αυτές τις εξειδικεύσεις. Έτσι, λοιπόν, χρειάζεται µία περαιτέρω οργάνωση.
Από την άλλη, στον χώρο της εκπαίδευσης έχουµε χιλιάδες
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν διοριστεί. Οι οικογένειές
τους και οι ίδιοι αγωνιούν. Ένα µεγάλο πρόβληµα που δεν µπορεί
να λυθεί εύκολα, γιατί ο δάσκαλος και ο καθηγητής έχει εκπαιδευτεί, είναι παιδαγωγός, είναι επιστήµονας, δεν µπορεί εύκολα
να κάνει κάποιο άλλο επάγγελµα.
Εµείς έχουµε προγραµµατίσει την πρόσληψη έντεκα χιλιάδων
επτακοσίων νέων επιστηµόνων εκπαιδευτικών και αυτό είναι το
µεγάλο συν, είναι αυτό που πρέπει να ακουστεί από άκρο σε
άκρο σε όλη την Ελλάδα, όχι αυτό που έκανε η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά τις φωνές
όλων αυτών των ανθρώπων που θα στηρίξουν τη δηµόσια εκπαίδευση, αλλά θα µπορέσουν και οι ίδιοι να κάνουν πράξη τα
όνειρά τους, να γίνουν εκπαιδευτικοί, να λειτουργήσουν, να δράσουν και ζήσουν τις οικογένειές τους.
Αυτή η απόφαση µαζί µε τους τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιους
της ειδικής αγωγής, οι οποίοι ήδη έχουν προσληφθεί, καθώς, επίσης, και τους χίλιους εκατό εκπαιδευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς είναι το µεγάλο κεφάλαιο και το µεγάλο
επίτευγµα του Υπουργείου Παιδείας.
Εδώ θέλω να σταθώ στη σηµασία των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών. Τεράστια προβλήµατα υπάρχουν παγκο-
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σµίως, πρέπει να δώσουµε τις βάσεις στη νέα γενιά. Συναντούµε
τη βία, ιδίως τη βία εναντίον των γυναικών, ακόµη και την ενδοοικογενειακή βία που έχει πάρει διαστάσεις. Από την εκπαίδευση
πρέπει να µπουν οι βάσεις. Σηµαντικότατη η πρωτοβουλία να αυξηθεί ο αριθµός και να έχουµε αυτούς τους ανθρώπους µέσα
στα σχολεία για να µπουν οι αρχές, οι κανόνες, οι βάσεις και να
έχουµε τα παιδιά µας ασφαλή και, βέβαια, να εκπαιδευτεί ο καθένας, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Εκτός, όµως, από το θέµα των επιστηµόνων, που έχουν τελειώσει, η παιδεία πρέπει να πάρει µέτρα και για τους φοιτητές, γι’
αυτούς που ήδη σπουδάζουν. Είναι αναµφισβήτητο ότι έχουµε
µεγάλο αριθµό εισακτέων και πολύ µικρό αριθµό ατόµων που
παίρνουν το πτυχίο.
Ένα είναι το δεδοµένο, ότι τα νούµερα -είτε είναι οι φοιτητές
οι οποίοι µένουν πάρα πολλά χρόνια και δεν τελειώνουν είτε είναι
πραγµατικά αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει η σχολή τους- είναι
πολύ µεγάλα και δεν µπορούµε να τα αφήσουµε έτσι, αλλά πρέπει να κάνουµε κάτι.
Μπαίνει η ελάχιστη βάση. Δεν είναι σωστό αυτό; Δεν είναι ένα
µεγάλο πλεονέκτηµα το γεγονός ότι θα µπορεί να σπουδάσει κάποιος αυτό που επιλέγει και όχι επειδή τυχαία µιας και δεν µπόρεσε να περάσει πουθενά, µε 2, 3 ή 5 βρίσκεται σε µια σχολή;
Είναι πολύ σηµαντικό. Είναι µια πρωτοβουλία η οποία θα βοηθήσει στο να έχουµε πτυχιούχους εκεί που επέλεξαν και βέβαια, µε
το ν+2 και το ν+3, δηλαδή τον περιορισµένο, χρόνο που θα
έχουν πλέον θα εντατικοποιηθούν και θα έχουµε ανθρώπους πιο
γρήγορα στα πτυχία τους. Αυτό είναι καλό και για τους ίδιους
και για τις οικογένειές τους και για τη χώρα.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Κι εκεί έχουµε συναντήσει πολλά τρωτά.
Άκουσα λόγια µεγάλα, αυτήν την πραγµατικότητα, όµως, δεν την
είδε κανείς; Δεν είδαµε ότι στα σχολεία µας πηγαίνουν τα παιδιά
και παράλληλα αναζητούν και δεύτερη εκπαίδευση, συµπληρωµατική; Αυτό γιατί γίνεται; Δεν είναι αυτή µια µορφή αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού συστήµατος, των καθηγητών και των δασκάλων; Μπορεί να µην ισχύει σε όλη την έκταση, µπορεί να γίνεται
και πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά εµείς πρέπει να το αφήσουµε
έτσι; Δεν πρέπει να γίνονται διορθωτικές κινήσεις; Δεν πρέπει να
ενισχύσουµε και να βοηθήσουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα; Δεν
πρέπει να έχει ό,τι χρειάζεται ο µαθητής για να νιώθει ασφαλής;
Έτσι, λοιπόν, γίνεται ένα οργανωµένο σύστηµα µε τους συµβούλους επόπτες, µε τους συµβούλους στα θέµατα τα παιδαγωγικά και τα επιστηµονικά και τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις που
πρέπει να εκτελούν οι εκπαιδευτικοί. Με βάση την αξιολόγηση,
δεν πρέπει να τιµωρηθεί κανείς, απλώς όπου υπάρξουν κενά, ως
οφείλει το κράτος, θα παρέµβει για να ενισχύσει, να βοηθήσει,
να καθοδηγήσει, να εµπλουτίσει, έτσι ώστε να µπορεί ο µαθητής
να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα και αυτός ο οποίος
φρόντισε να έχει όλες αυτές τις γνώσεις είτε γιατί ταίριαζε το
πτυχίο του είτε γιατί προσπάθησε ο ίδιος είτε από κάποιες συγκυρίες έτυχε να βρίσκεται στα µεγάλα αστικά κέντρα, θα επιβραβευτεί µε το να γίνει στέλεχος εκπαίδευσης και να έχει ένα
κίνητρο για να δουλέψει περισσότερο κάθε εκπαιδευτικός προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Επίσης και στα πανεπιστήµια και στους εκπαιδευτικούς µπαίνει
η λέξη ελευθερία, πρωτοβουλία. Κατ’ αρχήν, στο πανεπιστήµιο
για τις βάσεις, όπου αναπτύσσει ελεύθερα τη δική του βάση -βέβαια, µε δικλείδα ασφαλείας τον µέσο όρο του βαθµού που θα
πάρουν οι υποψήφιοι- καθώς επίσης και στα σχολεία δίνεται η
δυνατότητα από την τράπεζα των βιβλίων και επιµέρους ζητηµάτων και θεµάτων, να αναπτύξει πρωτοβουλία, µε βάση και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, που έχει και να τα διδάξει µε έναν
τρόπο πιο αυθόρµητο, πιο ρεαλιστικό, πιο κοντά στους µαθητές.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σηµαντική και η µέριµνα
που γίνεται στον τοµέα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Η ορθοδοξία υπήρξε διαχρονικά το στήριγµα του τόπου της πατρίδας, της οικογένειας. Στηρίζει την κοινωνική συνοχή. Έχει
βοηθήσει στις δύσκολες στιγµές και συνεχίζει να βοηθά. Είναι
σηµαντικό που της δίνεται αναβάθµιση, που στέκεται δίπλα το
Υπουργείο, που φροντίζει να υπάρχουν µέσα από τη σχολή µαθητείας περισσότερες πληροφορίες και γνώσεις για τους µελ-
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λοντικούς κληρικούς, οι οποίοι θα είναι δίπλα στον κάθε άνθρωπο
και θα του συµπαρασταθούν στις δύσκολες ώρες.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι όταν θέλεις να
βελτιώσεις πράγµατα, όταν θέλεις να δουλέψεις, σαφέστατα και
κάποια πράγµατα θα αλλαχθούν και κάποιοι θα ξεβολευτούν και
ίσως να έχει σε κάποιες κατηγορίες και πολιτικό κόστος.
Ευτυχώς, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η
Υπουργός µας δεν µπαίνει σε τέτοια διλήµµατα. Κανένα πολιτικό
συµφέρον δεν µπορεί να είναι πάνω από το συµφέρον της νέας
γενιάς των µαθητών και των φοιτητών και πραγµατικά, θα δουλέψουµε όλοι και θα στηρίξουµε αυτήν την προσπάθεια γιατί µας
νοιάζουν τα νιάτα, γιατί το οφείλουµε στην πατρίδα µας και στη
νέα γενιά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Επόµενη
οµιλήτρια η συνάδελφος κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, πλησιάζουµε τη
λήξη των εργασιών του Κοινοβουλίου και παρ’ όλα αυτά, η Κυβέρνηση έχει εντείνει το κοινοβουλευτικό έργο. Έχουµε, από την
προηγούµενη εβδοµάδα, σειρά νοµοθετηµάτων και µια σειρά σοβαρών τροπολογιών και έρχονται κι άλλες απ’ ό,τι µαθαίνουµε.
Κανείς και καµµία δεν λέει ότι θα έπρεπε το έργο της Βουλής να
µειωθεί. Με τον τρόπο, όµως, που υιοθετείτε, ζούµε σε µία φοβισµένη Κυβέρνηση που γνωρίζει ότι οι πρακτικές της εγείρουν αντιδράσεις. Προσπαθείτε σαν τον κλέφτη να περάσετε νοµοθετήµατα που ντιλάρουν το µέλλον της χώρας.
Η περίοδος που διανύουµε αποτελεί, δυστυχώς, µια έκτακτη
συνθήκη. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα και µόνο κριτήριο για την
εφαρµογή πολιτικών. Ποιο είναι αυτό; Το να γίνει η ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη. Εσείς τι κάνετε γι’ αυτό; Δηµιουργείτε συνεχώς αναχώµατα και δυσκολίες στον κόσµο. Μοιράζεστε
ευκαιρίες στους λίγους. Κλέβετε το µέλλον των πολλών. Κλέβετε
το µέλλον των παιδιών µας.
Η ιστορία της πανδηµίας µάς έδειξε ή θα έπρεπε να µας έχει
δείξει τη σπουδαιότητα της µείωσης των ανισοτήτων. Θα έπρεπε
να έχετε καταλάβει ότι η απάντηση στην επέλαση κάθε είδους
κρίσης είτε υγειονοµικής είτε οικονοµικής, είναι η δηµιουργία των
όρων για το αντιστάθµισµα των αποτελεσµάτων της κρίσης. Οι
δικές σας πολιτικές την περίοδο της υγειονοµικής κρίσης πού
στοχεύουν, κύριοι της Κυβέρνησης;
Χτυπήσατε τις εργασιακές σχέσεις µε το νοµοσχέδιο Χατζηδάκη. Εισάγεται εν µέσω θέρους, το µοντέλο της ιδιωτικής ασφάλισης για τους νέους εργαζόµενους, µε το νέο ασφαλιστικό.
Φέρνετε νοµοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο βάλλει κατευθείαν
την εκπαιδευτική κοινότητα και τους µαθητές. Έχετε βάλει στο
στόχαστρο τη νεολαία και αυτό δεν θα σας πάει καλά.
Ενδεικτικά, σας αναφέρω πρόσφατη µελέτη του ΟΟΣΑ που
δίνει θλιβερή πρωτιά στη χώρα µας, καθώς οι νέοι και οι νέες δεκαοκτώ έως είκοσι εννέα ετών φαίνεται να είναι οι πιο αγχωµένοι
για τα οικονοµικά τους και για την ευζωία τους. Άλλη µια τεράστια «επιτυχία» σας! Τι κάνετε; Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο
φέρει διπλό παραπλανητικό τίτλο. Ούτε η εκπαίδευση αναβαθµίζεται ούτε οι εκπαιδευτικοί ενδυναµώνονται. Η ακολουθούµενη
εκπαιδευτική πολιτική κινείται, για µια ακόµη φορά, στη λογική
της ποιότητας για λίγους σε βάρος της ισότητας και της δικαιοσύνης.
Για ποια ποιότητα και αρίστους µιλάτε; Με τις επιλογές σας,
κόβετε από τα πανεπιστήµια άριστους µαθητές, από τους οποίους στερείτε τη δυνατότητα να φοιτήσουν στη σχολή της αρεσκείας τους. Αυτή είναι η αριστεία σας; Ευτυχώς, αποσύρατε τη
διάταξη µετά τη γενική κατακραυγή και τον διαχωρισµό των µαθητών.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί φυσική συνέχεια και αναβάθµιση
της πολιτικής και των κοινωνικών διακρίσεων, σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων στο πεδίο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Έρχεται δηλαδή να συµπληρώσει τα
νοµοθετήµατα για την ενδυνάµωση των ιδιωτικών κολλεγίων, την
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πανεπιστηµιακή αστυνοµία, τις ρυθµίσεις για τα πειραµατικά και
πρότυπα σχολεία.
Το νοµοθέτηµα ενισχύει τον ρόλο βασικών κρίκων της στελεχιακής ιεραρχίας, περιφερειακός διευθυντής, επόπτης ποιότητας, διευθυντής σχολείου και τα λοιπά. Βέβαια, αποδυναµώνει
κάθε συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση στους εκπαιδευτικούς θεσµούς. Οι πολιτικές σας, όµως, ευθυγραµµίζονται και
έχουν έναν στόχο. Έχουν στόχο τη δηµιουργία ευκαιριών για λίγους, την περιστολή των δαπανών για την υγεία και την παιδεία,
την ευελιξία στην αγορά εργασίας και εν τέλει, την επικυριαρχία
των κανόνων της αγοράς σε κάθε φάσµα της δηµόσιας ζωής.
Βασίζετε την πολυαναµενόµενη ανάπτυξη στην εντατικοποίηση της εργασίας. Το σχολείο και η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει,
λοιπόν, κατ’ εσάς να αναπροσαρµοστούν. Ποιος είναι ο στόχος
της ελάχιστης βάση εισαγωγής, της τράπεζας θεµάτων, της καθιέρωση εθνικής κλίµακας εξετάσεων στην έκτη δηµοτικού και
στην τρίτη γυµνασίου; Σίγουρα η µειωµένη εισαγωγή των µαθητών στα πανεπιστήµια, την οποία εφαρµόσατε για πρώτη φορά
από την ίδια χρονιά που νοµοθετήθηκε, αφήνοντας χιλιάδες µαθητές εκτός ΑΕΙ.
Εν µέσω πανδηµίας, έχουµε τη µεγαλύτερη µείωση εισακτέων
από το 1837, που ιδρύθηκε το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρώτη
φορά έχουµε κενές θέσεις. Πείτε µας έστω ένα ευρωπαϊκό ή ένα
αµερικάνικο πανεπιστήµιο που αφήνει κενές θέσεις εισακτέων.
Συνεχίζετε τον µύθο σας.
Σας ανέφερε ο Πρόεδρός µας Αλέξης Τσίπρας στην οµιλία του
χθες στη Βουλή στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι νέοι δεκαοκτώ έως είκοσι τεσσάρων ετών, που δεν αποφοιτούν από τα
πανεπιστήµια µας, το έτος 2018 ήταν µόλις στο 4,7% έναντι
14,2% το 2009, όταν µάλιστα στην Ευρώπη των είκοσι οκτώ
µελών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10,6%. Το αµφισβητείτε;
Καταργείτε τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, όπου βασικό στόχο είχαν την υποστήριξη της σχολικής µονάδας από µια διεπιστηµονική οµάδα. Επαναφέρετε την ατοµική
παιδαγωγική καθοδήγηση του σχολείου και επαναφέρετε τον παλαιοκοµµατικό επιθεωρητή. Εγκαθιδρύετε το µοντέλο του αξιολογητή σύµβουλου εκπαίδευσης, που χωρίς να γνωρίζει τη
ζωντανή καθηµερινότητα της σχολικής µονάδας έρχεται να µεταφέρει γνώση και λύσεις. Παράλληλα, ενισχύεται η εξουσία του
διευθυντή του σχολείου.
Τέλος, µε διάταξη που δεν υπήρχε στη διαβούλευση, ορίζεται
ότι η αξιολόγηση αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον και η παράλειψη
εκτέλεσης αυτού συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Με την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό ολοκληρώνω.
Πλασάρετε την πολιτική σας σαν µεταρρυθµιστική και εκσυγχρονιστική. Είναι ένα µοντέλο βγαλµένο από τις πιο αποτυχηµένες συνταγές του συντηρητισµού, ένα σχέδιο µε αυταρχισµό,
νεοφιλελευθερισµού, ιδεοληψίες και εξυπηρέτηση συµφερόντων, πολιτικές που θα εντείνουν την ανασφάλεια των πολιτών και
θα διευρύνουν τις ανισότητες, πολιτικές «νόµος και τάξη» α λα
Ρήγκαν και αντίστοιχα, επιθετικές πολιτικές στο φάσµα της εργασίας και του κοινωνικού κράτους α λα Θάτσερ.
Για εµάς, στρατηγική επιλογή είναι η κοινωνία της γνώσης και
η οικονοµία της ισχυρής προστιθέµενης αξίας. Αυτό προϋποθέτει την επένδυση στη δηµόσια παροχή εκπαίδευσης, όπως
άκουσα και από την προηγούµενη συνάδελφο. Προϋποθέτει,
όµως, τη δηµιουργία των όρων για την παροχή ευκαιριών πρόσβασης σε αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι.
Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε στη Νέα Δηµοκρατία ότι η
γνώση δεν είναι προαπαιτούµενο µόνο για τη συµµετοχή στην
αγορά εργασίας. Η εκπαίδευση είναι το σκαλοπάτι, που γεφυρώνει ανισότητες και δίνει ευκαιρίες. Δεν είναι εµπόριο, δεν είναι
παροχή φτηνών εργαζοµένων στις εταιρείες. Η γνώση και η παιδεία είναι απαιτούµενα για µια υγιή δηµοκρατική κοινωνία.
Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε, επίσης, ότι τις δύο πανδηµίες
σχολικές χρονιές δηµιουργήθηκαν τεράστια µορφωτικά κενά ό,τι
και αν σηµαίνει αυτό για την ψυχολογία των µαθητών. Αντίθετα,
εσείς προχωράτε στο σχέδιό σας σαν να µη συµβαίνει αυτό.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Καιρίδη Δηµήτρη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αν ήταν να συνοψίσει κανείς τη συζήτησή µας, θα διέκρινε τουλάχιστον δύο θεµελιώδεις διαφορές µεταξύ ηµών στην Κυβέρνηση και υµών στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Η πρώτη διαφορά έχει να κάνει µε τον ρόλο των πόρων, του
χρήµατος. Για εσάς αυτό που λείπει από την εκπαίδευση είναι
χρήµατα, περισσότερα χρήµατα, περισσότεροι καθηγητές, περισσότεροι πόροι και τίποτα άλλο. Εδώ και δεκαετίες µας το λέτε
και µας το λέτε ξανά, ασχέτως όταν ήρθατε στην εξουσία δεν κάνατε τίποτε για αυτό. Βεβαίως, τα χρήµατα είναι σηµαντικά. Βεβαίως, οι πόροι είναι απαραίτητοι. Είναι µια προϋπόθεση, αλλά
δεν είναι από µόνη της ικανή συνθήκη για την αναβάθµιση της
παιδείας. Χρειάζονται και άλλα πράγµατα. Σε ένα χαλασµένο σύστηµα όσα χρήµατα και να ρίξεις, δεν θα έχεις το αποτέλεσµα
που θέλεις.
Εµείς ρίχνουµε και χρήµατα. Προχωράµε σε έντεκα χιλιάδες
διορισµούς. Είναι ανήκουστο νούµερο. Θέλω να σας θυµίσω ότι
ο σηµερινός µαθητικός πληθυσµός στα δηµοτικά είναι ο µισός
αυτού που ήταν πριν από σαράντα χρόνια και ότι νοµοτελειακά
σιγά-σιγά θα µειωθεί και η ανάγκη για δασκάλους εξαιτίας του
περιορισµού των µαθητών. Δεν είναι οι διορισµοί η πανάκεια,
είναι το πώς θα χρησιµοποιήσουµε αυτούς τους νέους δασκάλους καλύτερα µέσα από ένα νέο θεσµικό πλαίσιο και τις αλλαγές που χρειαζόµαστε.
Αυτή είναι η διαφορά µας. Εµείς πιστεύουµε στους πόρους και
στα χρήµατα, αλλά δεν τους θεωρούµε αρκετούς από µόνους
τους. Χρειαζόµαστε και άλλη πολιτική, άλλη φιλοσοφία, άλλο θεσµικό πλαίσιο.
Το δεύτερο σηµείο της µεγάλης διαφοράς µε εσάς έχει να
κάνει µε τον ρόλο του εκπαιδευτικού που είναι αναµφίβολα κεντρικός. Για εσάς το εκπαιδευτικό σύστηµα υπάρχει προς χάριν
του εκπαιδευτικού. Και επιτρέψτε µου σε αυτό ο ίδιος ως εκπαιδευτικός να διαφωνήσω κάθετα. Το εκπαιδευτικό σύστηµα υπάρχει κατ’ αρχάς για χάρη του µαθητή, του φοιτητή και συνολικά
της ελληνικής κοινωνίας και των αναγκών της. Δεν µπορεί να
προχωρήσει χωρίς αναβαθµισµένη θέση στον εκπαιδευτικό, αλλά
δεν είναι οι ανάγκες του εκπαιδευτικού η αρχή και το τέλος του
εκπαιδευτικού συστήµατος. Και σας µιλάω, όπως σας είπα, και
ως καθηγητής εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια σε ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Και επειδή ο Αρχηγός σας µίλησε και αυτοβιογραφικά, πολλοί
από εσάς µιλήσατε για τα δηµόσια πανεπιστήµια, να σας πω ότι
και εγώ σε δηµόσιο πανεπιστήµιο σπούδασα περνώντας από
τους πρώτους το 1987 -και είµαι πολύ περήφανος για αυτό- στη
Νοµική Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια σε καλό αµερικανικό
nonprofit, µη κερδοσκοπικό, στην Αµερική µε υποτροφία από το
Ελληνικό Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, από το ελληνικό κράτος
δηλαδή, στο οποίο παραµένω για πάντα ευγνώµων για αυτή τη
γενναιοδωρία. Και θυµάµαι και αναπολώ µε µεγάλη έτσι ευγνωµοσύνη, αγάπη και εκτίµηση τον ρόλο των υπαλλήλων του ΙΚΥ
που µε βοήθησαν τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, να
πάω στη Βοστώνη και να εκπληρώσω µε πόρους του Έλληνα φορολογούµενου το όνειρό µου. Υποκλίνοµαι, λοιπόν.
Ποτέ, ωστόσο, δεν αντιλήφθηκα ούτε τότε ούτε έκτοτε ως καθηγητής στο ελληνικό πανεπιστήµιο τον ρόλο µου αυτάρεσκα και
αυτοαναφορικά. Υπήρξα και υπάρχουµε εµείς οι καθηγητές για
χάρη των φοιτητών και των µαθητών µας.
Η Κυβέρνησή µας –τονίστηκε- προχώρησε σε διορισµούς,
προχώρησε στην προσχολική αγωγή -πολύ κρίσιµο το στοίχηµα, προχώρησε στην εισαγωγή των αγγλικών από το νηπιαγωγείο,
προχώρησε σε µια σειρά από πράγµατα. Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός διεξοδικά σε αυτά.
Τώρα προχωράµε σε µερικές αυτονόητες αλλαγές, για τις
οποίες νοµίζω θα ήταν λάθος και είναι λάθος να χάνουµε πολύ
χρόνο τουλάχιστον επί της αρχής. Δεν µπορεί το 2021 να συζητάµε αν χρειαζόµαστε ή όχι την αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού. Αυτά έχουν λυθεί παντού στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν
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µπορεί να είµαστε εµείς η περήφανη εξαίρεση. Δεν µπορούµε να
συζητάµε για την αυτονοµία και αυτενέργεια των σχολικών µονάδων. Να φύγουµε, επιτέλους, από το υπερσυγκεντρωτικό αυτό
εκπαιδευτικό σύστηµα, µοναδικό για χώρα του ΟΟΣΑ. Μας το
λένε όλες οι µελέτες. Το τόνισε και η Υπουργός στην πρωτολογία
της.
Άρα είναι αυτονόητα αυτά. Προχωρώ, γιατί δεν θέλω να µείνουν αναπάντητες οι δύο βασικές καταγγελίες τόσο του εισηγητή σας, του κ. Φίλη, του αγαπητού κ. Φίλη, όσο και του
Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως στη δευτερολογία
του.
Η πρώτη έχει να κάνει µε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ειπώθηκαν πολλά και ειπώθηκε το περίφηµο για την Άννα Διαµαντοπούλου και πώς καταργήθηκε το 2010 η βάση του «10» τότε.
Αυτό που δεν ειπώθηκε είναι ότι η βάση του «10» το 2010 καταργήθηκε για να επανέλθει βελτιωµένη, διότι η βάση του «10» είναι
κάτι το αυθαίρετο. Το καταλαβαίνουν όλοι. Είναι τελείως διαφορετικό το «10» στην ιατρική και τελείως διαφορετικό το «10» σε
ένα ΤΕΙ. Άρα χρειάζεται διαφοροποίηση. Και, δεύτερον, χρειάζεται να έχουν έναν ρόλο στην απόφαση τα πανεπιστήµια. Αυτό
ήταν το σκεπτικό και της Άννας Διαµαντοπούλου.
Δεν θέλω τώρα να µπω στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, έχω και
τον Πρόεδρο από πάνω να µε εγκαλέσει σχετικά, αλλά το βέβαιον είναι ότι στη συζήτηση στο Υπουργείο Παιδείας για όσους
ξέρουν και το 2011 και το 2012 ήταν πως θα επανέλθει βελτιωµένο, όπως ακριβώς λίγο πολύ κάνουµε εµείς, διαφοροποιηµένο
από σχολή σε σχολή και, βεβαίως, µε λόγο από τα ίδια τα πανεπιστήµια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Εάν η ελάχιστη βάση εισαγωγής είχε νόηµα τότε, το 2006, που
πρωτοεισήχθη, σήµερα µε τον τρόπο που την εισαγάγουµε, όλη
η συζήτηση που έγινε στο ενδιάµεσο, σήµερα 2021, έχει ακόµα
περισσότερο νόηµα. Διότι τι µεσολάβησε; Ο άκρατος δικός σας
πανεπιστηµιακός λαϊκισµός. Ιδρύσατε δεκάδες τµήµατα ανά την
επικράτεια, ανωτατοποιήσατε τα ΤΕΙ χωρίς αξιολόγηση, χωρίς
προϋποθέσεις, χωρίς τα απαραίτητα, φτιάξατε τµήµατα στα χαρτιά..
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Εκατόν πενήντα τρία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Εκατόν πενήντα τρία µάς υπενθυµίζει
η Υπουργός. Αν είναι δυνατόν! Περίπου 35%-40% παραπάνω
µέσα σε µια πενταετία χωρίς αύξηση πόρων, µόνο να υπάρχουν
στα χαρτιά για να τακτοποιούµε είτε τοπικές κοινωνίες και τοπικά
αιτήµατα είτε για να λέµε ότι αυξήσαµε τις θέσεις χωρίς προϋποθέσεις.
Άρα τώρα στον εξορθολογισµό που χρειαζόµαστε είναι ακόµα
πιο απαραίτητη η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής από ότι πριν.
Η δεύτερη καταγγελία έχει να κάνει µε τον αριθµό φοιτητών.
Το λέτε και το λέτε ξανά για τον κ. Στουρνάρα, για την Τράπεζα
της Ελλάδος. Τα είπε και ο κ. Τσίπρας χθες. Τον άκουσα µε προσοχή. Είπαµε να το ξεκαθαρίσουµε.
Οι µελέτες είναι του ΟΟΣΑ. Η µεθοδολογία την οποία χρησιµοποιεί ο ΟΟΣΑ είναι η ίδια για όλες τις χώρες. Αφορά τους εγγεγραµµένους φοιτητές όλους. Το ότι στην Ελλάδα έχουµε
πολλούς εγγεγραµµένους που είναι ανενεργοί είναι αλήθεια.
Όµως, κάντε και το επόµενο βήµα, µιας που το καταγγέλλετε.
Ελάτε να µιλήσουµε για πώς θα καθαρίσουµε τα µητρώα των πανεπιστηµίων από τους ανενεργούς, χρόνιους, χρονίζοντες αιώνιους φοιτητές για να έχουµε τους πραγµατικούς φοιτητές και να
µην πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο πάσα, φοιτητική στέγαση και
µια σειρά από άλλα προνόµια σε αυτούς οι οποίοι είναι πλέον
ανενεργοί µετά από ένα µεταβατικό στάδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κλείστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άρα δεν µπορεί, κύριε Κωνσταντινόπουλε, κύριε Πρόεδρε, από τη µια να καταγγέλλετε, να µην κάνουµε κάτι για τους αιώνιους, να έχουµε τους αιώνιους αιώνια,
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αλλά µετά, όταν προσµετρούνται στον συνολικό αριθµό, να το
καταγγέλλετε και να λέτε ότι πρέπει να αλλάξει.
Εάν υπάρχει -και κλείνω- µια κριτική που µπορεί να γίνει σε όλα
αυτά τα αυτονόητα που κάνει το νοµοσχέδιο, µια προτροπή, αν
θέλετε, κυρία Υπουργέ, είναι να προχωρήσουµε ακόµα πιο δυναµικά, ακόµα πιο αποφασιστικά. Εγώ πιστεύω ότι η αξιολόγηση
–και είµαι ξεκάθαρος και το λέω ως εκπαιδευτικός και ξέρω ότι
οι περισσότεροι εξ ηµών το θέλουν- πρέπει να συνδεθεί µε το
βαθµολόγιο, πρέπει να συνδεθεί µε το µισθολόγιο. Πρέπει. Η ελληνική κοινωνία είναι ώριµη για αυτές τις αλλαγές. Πέρα από τον
συµβουλευτικό ρόλο, από την αυτοβελτίωση, από τη διδαχή, από
όλα τα καλά, σε µια κοινωνία, στην κοινωνία όχι των αγγέλων,
αλλά στην κοινωνία του εδώ, αυτού του κόσµου, χωρίς κίνητρα
δεν µπορείς να έχεις καλύτερους δασκάλους και για να έχεις καλύτερους δασκάλους πρέπει να δώσεις και τα κατάλληλα κίνητρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Αυτή είναι η άποψή µου και για αυτήν
την άποψη ως εκπαιδευτικός, έχοντας αφιερώσει τη ζωή µου
στην εκπαίδευση της νέας γενιάς, θα συνεχίσω να παλεύω και
σε αυτήν τη Βουλή και σε ό,τι άλλο προκύψει στο µέλλον.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να είστε
καλά.
Θα συνεχίσουµε µε την κ. Μάλαµα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά είναι
ο κ. Αµανατίδης, ο κ. Μπιάγκης από το Κίνηµα Αλλαγής µε
WEBEX και ο κ. Κόνσολας. Αυτή είναι η σειρά.
Ορίστε, κυρία Μάλαµα, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές.
Κύριε συνάδελφε, θα πρέπει να σας θυµίσω ότι εµείς φτιάξαµε
τους πίνακες και ολοκληρώσαµε τη διαδικασία για τους διορισµούς των εκπαιδευτικών. Εσείς απλώς το αγνοήσατε.
Και πάµε στο σήµερα που συζητάµε το παρόν νοµοσχέδιο µε
φόντο το κυβερνητικό πογκρόµ απέναντι στα νέα παιδιά που συµµετείχαν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, παιδιά τα οποία
αρίστευσαν και εξαιτίας της ιδεολογικής εµµονής της κυρίας
Υπουργού και της Κυβέρνησης µένουν εκτός των επιλογών τους
λόγω της εφαρµογής της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Σήµερα που µιλάµε, κυρία Υπουργέ, χιλιάδες οικογένειες είναι
απογοητευµένες, χιλιάδες παιδιά βλέπουν τους κόπους τους να
µην επιβραβεύονται, επειδή εσείς νοµοθετήσατε τη φραγή των
νέων µας από το δηµόσιο πανεπιστήµιο.
Σήµερα που µιλάµε στο διαδίκτυο γίνεται πάρτι -να µου επιτραπεί η έκφραση- από διαφηµίσεις κολλεγίων που προσπαθούν µέσα
στη γενική απογοήτευση να αλιεύσουν πελάτες, πουλώντας για
πτυχία τριετή προγράµµατα χαµηλής ποιότητας σπουδών, απευθυνόµενα σε απογοητευµένες οικογένειες που βιώνουν το αδιέξοδο στο οποίο εσείς τις καταδικάσατε.
Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπετε να ορίζεται ως ελάχιστη βάση
εισαγωγής το «14» ή το «15»; Από πού προκύπτει αυτή η αυθαιρεσία; Τι ακριβώς κερδίζει το δηµόσιο πανεπιστήµιο από αυτή την
τροµακτική απώλεια νέων φοιτητών; Τι ακριβώς κερδίζει η εθνική
µας παιδεία από αυτό τον σκληρό και άδικο διαχωρισµό;
Πανεπιστήµια µε κλειστές, φρουρούµενες πόρτες και κάµερες,
οικογένειες σε αδιέξοδο και πάρτι κερδοσκοπίας από τα κολλέγια,
αυτό είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής σας.
Μιλάτε στο νοµοσχέδιο για αναβάθµιση του σχολείου και ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών. Με τις διατάξεις του νοµοσχεδίου κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Θέλετε να επιστρέψετε την εκπαίδευση
σε ένα µοντέλο σχολείου, όπου ο διευθυντής θα έχει τον ρόλο του
αφέντη, όπου ο σύλλογος διδασκόντων δεν θα έχει κανέναν ουσιαστικό λόγο και ρόλο στην καθηµερινότητα της σχολικής µονάδας, ένα σχολείο όπου η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα
βασίζεται σε απειλές.
Και σας ρωτάµε: Με ποιο σκεπτικό τα νοµοθετείτε όλα αυτά,
ενώ την ίδια στιγµή αυτά τα δύο χρόνια έχουν αποτύχει όλες οι
πολιτικές σας σε κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα; Με ποιο σκεπτικό,
κυρία Υπουργέ; Είστε Υπουργός του lockdown, του lockdown
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στην εκπαίδευση, η Υπουργός που κοιτάζει αδρανής επί έναν
χρόνο τα κλειστά σχολεία, που κοιτάζει αδρανής τα κλειστά πανεπιστήµια. Πώς αποτιµούν οι Ευρωπαίοι οµόλογοί σας την ανταπόκρισή σας στις εκπαιδευτικές ανάγκες της πανδηµίας;
Ξέρετε καµµία άλλη χώρα να έχει σε lockdown την εκπαίδευση
επί σχεδόν ενάµιση χρόνο;
Βγαίνετε και εσείς και η Κυβέρνηση και κουνάτε µε την κάθε
ευκαιρία το δάχτυλο στους νέους.
Κλείσατε τα πανεπιστήµια πέρυσι από την αρχή της χρονιάς
µέχρι το τέλος, στοχοποιώντας τους φοιτητές ως υγειονοµικές
βόµβες. Χιλιάδες οικογένειες πλήρωναν φοιτητική στέγη τζάµπα
επί έναν χρόνο.
Στα σχολεία οι ατελείωτοι µήνες τηλεκπαίδευσης έφεραν στα
όριά τους τους µαθητές, τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς. Και µέσα σε αυτήν τη ζοφερή εικόνα µιας χώρας µε εκπαιδευτικό σύστηµα σε διάλυση, εσάς ποια ήταν η µόνη σας έγνοια;
Να νοµοθετήσετε την πανεπιστηµιακή αστυνοµία, να κόψετε τα
παιδιά από τα πανεπιστήµια, να πριµοδοτήσετε τα κολλέγια και
τώρα να νοµοθετήσετε τον διευθυντή-αφέντη και την τιµωρητική
αξιολόγηση.
Εισαγάγατε, όµως και ακόµη µία επικίνδυνη ρύθµιση, αυτή του
διευθυντή-κυνηγού χορηγιών ιδιωτών, για να ενισχύσετε –λέειτην αυτονοµία της σχολικής µονάδας. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό;
Πρώτον, ότι αποσύρεται διά της σιωπής το κράτος από τη συνταγµατική του υποχρέωση για ισότιµη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση.
Εµείς καταγγέλλουµε διαρκώς την απουσία του κράτους από
τις ανάγκες των σχολικών µονάδων. Διαπιστώνουµε ότι τα τελευταία δύο χρόνια στα σχολεία µας συντελείται µια ραγδαία υποβάθµιση των υποδοµών.
Στις σχολικές µονάδες της Χαλκιδικής κυριολεκτικά πέφτουν
τα ντουβάρια. Σε σχολικές µονάδες ιδιαίτερα της ειδικής εκπαίδευσης ντρέπεται κανείς για αυτό που αντικρίζει, σε σχολικές µονάδες ορεινών περιοχών δεν επαρκεί το πετρέλαιο, σε σχολικές
µονάδες παιδιά στοιβάζονται σε ταράτσες γιατί δεν υπάρχουν οι
αίθουσες, παιδιά µε κινητικά προβλήµατα δεν µπορούν να παρακολουθήσουν το µάθηµα και εσείς τι λέτε; Να πάνε να ψάξουν
χορηγίες! Συγχαρητήρια!
Μιλάτε, λοιπόν, για την αναβάθµιση του σχολείου, αλλά οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι τους εµπαίζετε.
Επιτρέψτε µου να καταθέσω στα Πρακτικά το έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Χαλκιδικής µε τα οργανωτικά κενά που αντιµετωπίζουν αυτή τη στιγµή τα δηµοτικά
και τα νηπιαγωγεία του νοµού. Το έχετε λάβει και εσείς, αµφιβάλλουµε, όµως, αν το έχετε µελετήσει. Σας επισηµαίνει το έγγραφο ότι η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση της Χαλκιδικής είναι
αντιµέτωπη µε εκατόν ενενήντα πέντε οργανικά κενά νηπιαγωγών και δασκάλων.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Κυριακή Μάλαµα καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αντίστοιχη εικόνα και στα γυµνάσια και τα λύκεια του νοµού.
Και σας ρωτάµε: Θα κάνετε κάτι ή θα αδιαφορήσετε, όπως κάνατε και πέρυσι; Θα αφήσετε πάλι τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές χωρίς καθηγητές µέχρι το Πάσχα;
Και κάτι τελευταίο, επειδή η Υπουργός εµφανίζεται ως θεµελιωτής της τηλεδιάσκεψης, θα ήθελα να καταθέσω στα Πρακτικά
ακόµα ένα έγγραφο που αφορά την τραγική υποστελέχωση της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Χαλκιδικής. Σας επισηµαίνουµε το
πρόβληµα εδώ και έναν τουλάχιστον χρόνο και εσείς αδιαφορείτε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Κυριακή Μάλαµα καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, το πιο τραγικό είναι ότι επί έναν και πλέον χρόνο οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Χαλκιδικής, οι οποίες υποτίθεται ότι
θα έπρεπε να συντονίσουν την τηλεκπαίδευση για πάνω από
τριακόσιες σχολικές µονάδες, δεν έχουν υπεύθυνους Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
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Το ξέρουν αυτό οι συνάδελφοί σας στο Συµβούλιο Υπουργών
Παιδείας στις Βρυξέλλες; Τους το είπατε; Εδώ και ενάµιση χρόνο
κωλυσιεργείτε µε τη ρύθµιση που σας ζητούν οι Διευθυντές Εκπαίδευσης της Χαλκιδικής και µόλις σήµερα εισαγάγατε την πρόβλεψη στο άρθρο 20 για δυνατότητα κάλυψης της θέσης από
εκπαιδευτικούς εκτός οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, µήπως
και βρεθεί κανείς να καλύψει το πρόβληµα. Ελπίζουµε και θα το
δούµε.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι αυτό που θα
πρέπει να συγκρατήσουν τα νέα παιδιά που φέτος εξαιτίας της
Νέας Δηµοκρατίας δεν πέρασαν στο πανεπιστήµιο είναι η δέσµευση του Αλέξη Τσίπρα για αναδροµική κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και η δυνατότητα υποβολής νέου
µηχανογραφικού, µόλις ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέψει στην κυβέρνηση.
Η φετινή αδικία δεν πρόκειται να περάσει και θα κάνουµε τα
πάντα για να µην µπορεί να φράξει κανένας νεοφιλελεύθερος
Υπουργός τον δρόµο των νέων προς τη µάθηση και την πρόοδο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε πάρα πολύ.
Τώρα έχει ζητήσει τον λόγο η Ανεξάρτητη Βουλευτής, η κ.
Αδάµου Κωνσταντίνα.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τοποθετηθώ σήµερα ως Ανεξάρτητη πλέον Βουλευτής, αφού για εσωκοµµατικούς λόγους
ανεξαρτητοποιήθηκα από το ΜέΡΑ25.
Βλέπουµε πως η κ. Κεραµέως και το Υπουργείο Παιδείας κατά
την προσφιλή τους τακτική φέρνουν προς ψήφιση στη Βουλή το
τέταρτο κατά σειρά αντιεκπαιδευτικό νοµοσχέδιο. Και αυτό το
πράττουν ακριβώς µέσα στο κατακαλόκαιρο, µε κλειστά τα σχολεία και τον κόσµο να προσπαθεί να αναπνεύσει λίγο καθαρό
αέρα στη φύση µετά από τους τόσους µήνες σκληρών µέτρων
και βέβαια, εν µέσω της επανέξαρσης των κρουσµάτων της πανδηµίας κυρίως του στελέχους «Δέλτα».
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι ουσιαστικά η συνέχιση του
ν.4777/2021, µε το οποίο τοποθετήσατε αστυνοµικούς στα πανεπιστήµια και έπειτα θεσµοθετήσατε κιόλας και την ελάχιστη
βάση εισαγωγής σε αυτά, µε αποτέλεσµα να αποκλειστούν από
τα δηµόσια πανεπιστήµια περισσότεροι από είκοσι πέντε χιλιάδες νέες και νέοι της χώρας µας.
Κυρία Υπουργέ, για ακόµη µία φορά τάσσεστε -µε αυταρχισµό,
θα λέγαµε- ενάντια στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, η
οποία έχει δείξει ξεκάθαρα την αντίδρασή της και στο εν λόγω
νοµοσχέδιο, αλλά κωφεύετε επιδεικτικά. Εκµεταλλεύεστε αυτές
τις έκτακτες συνθήκες και επιχειρείτε για ακόµα µία φορά να επιβάλλετε ένα καθεστώς φόβου και επιτήρησης.
Διαβάζοντας το νοµοσχέδιο των διακοσίων τριάντα οκτώ σελίδων, µπορούµε να διακρίνουµε ότι στηρίζεται κυρίως σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτον, στις διατάξεις που αφορούν στις δοµές
και στα στελέχη της εκπαίδευσης, δεύτερον, στην αξιολόγηση
των στελεχών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού εκπαιδευτικού
προσωπικού, τρίτον, στις διατάξεις για την αυτονοµία της σχολικής µονάδας και, τέταρτον, στις διατάξεις για την εκκλησιαστική
εκπαίδευση.
Παίρνοντας, λοιπόν, το κάθε ένα µέρος ξεχωριστά, το πρώτο
µέρος περιγράφει τη διαµόρφωση ενός αυστηρά ιεραρχικού και
πολυπρόσωπου µηχανισµού ελέγχου και αξιολόγησης. Μαζί µε
την ήδη υπάρχουσα διοικητική πυραµίδα δηµιουργούνται αξιολογικές δοµές οι οποίες αποτελούν κρίκους υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής.
Στην ιεράρχηση υπάρχουν κάθετα δοµηµένες πέντε κατηγορίες εποπτών οι οποίοι αντικαθιστούν τους συντονιστές, για να
φτάσουµε έπειτα σε επίπεδο σχολικής µονάδας στους ενδοσχολικούς συντονιστές, τους συντονιστές τάξεων και στους µέντορες που θα αποτελούν εντός της σχολικής µονάδας τους
άµεσους κρίκους υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα σκληρό από πάνω προς τα κάτω ιεραρχικό
µοντέλο που θα εκµηδενίζει τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο
οποίος παρά τα αντίθετα λεγόµενα από την Κυβέρνηση, θα είναι
ο τελευταίος που θα έχει λόγο για την εκπαιδευτική διαδικασία.

17503

Αναφορικά µε τον δεύτερο πυλώνα που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των στελεχών και του λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού, εννοείται πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
αξιολογούνται προς βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Όµως εδώ δεν µιλάµε για µια ουσιαστική αξιολόγηση που λαµβάνει χώρα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αλλά για µια υποχρεωτική αξιολόγηση η οποία θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες στους
εκπαιδευτικούς. Ειδικά εάν κάποιο στέλεχος εκπαίδευσης αρνηθεί να υποβληθεί σε συγκεκριµένη διαδικασία αξιολόγησης, είτε
ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούµενος σε οποιοδήποτε στάδιο
αυτής ή την παρακωλύει µε την εν γένει στάση του, θα αντικαθίσταται και θα αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την
πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα
επόµενα οκτώ έτη. Επιπλέον, θα υπάρχει παρακράτηση του µισθού έως και ενός µηνός και µη µισθολογική εξέλιξη όσων εκπαιδευτικών αρνηθούν την αξιολόγηση.
Επίσης, προβλέπεται ότι για την αξιολόγηση των στελεχών της
εκπαίδευσης διενεργείται ηµιδοµηµένη συνέντευξη µεταξύ του
αξιολογούµενου και καθενός από τους αξιολογητές του. Πρόκειται, δηλαδή, για µια στιγµιαία -τονίζω, στιγµιαία- διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού βασισµένη σε απαρχαιωµένα και
συντηρητικά πρότυπα και δεν αφορά σε µια ουσιαστική και οικοσυστηµική αξιολόγηση του περιβάλλοντος όπου διεξάγεται η
διαδικασία.
Αναφορικά τώρα µε τον τρίτο πυλώνα αυτονοµίας των σχολικών µονάδων, η δυνατότητα επιλογής βιβλίου από την εκάστοτε
σχολική µονάδα εγείρει σοβαρά ερωτήµατα σχετικά µε την ποιότητα της διδακτέας ύλης, αλλά και µε το επίπεδο logistics στην
αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς, αναφορικά µε την έγκαιρη
εκτύπωση και διανοµή των διαφορετικών βιβλίων στις σχολικές
µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Ήδη τα προηγούµενα χρόνια υπήρχε σοβαρή κωλυσιεργία στη
διανοµή των βιβλίων. Μπορούµε όλοι µας να φανταστούµε τι
πρόκειται να γίνει από δω και στο εξής µε τον χρόνο παράδοσης
των βιβλίων στους µαθητές.
Επιπλέον, στο άρθρο 85 παράγραφος 3 αναφέρεται ότι παράλληλα µε το διδακτικό βιβλίο που έχει επιλέξει η σχολική µονάδα, θα δύναται να χρησιµοποιεί ο καθηγητής το σύνολο των
διδακτικών βιβλίων του αντίστοιχου µαθήµατος σε ψηφιακή
µορφή, καθώς και τα ψηφιακά µέσα τα οποία θα είναι αναρτηµένα και διαθέσιµα σε ψηφιακή βιβλιοθήκη.
Σας ερωτώ όµως, κυρία Κεραµέως, το εξής: Πώς µπορείτε να
µιλάτε για ψηφιακά βιβλία, όταν δεν παρέχετε και την αντίστοιχη
ψηφιακή τεχνολογία σε όλες τις µαθήτριες και σε όλους τους
µαθητές, καθώς επίσης και σε όλες τις σχολικές µονάδες; Προφανώς οι µαθήτριες και οι µαθητές µας θα περάσουν και πάλι το
τεχνολογικό φιάσκο της τηλεκπαίδευσης.
Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα προβληµατική είναι η ρύθµιση να
αποτελούν οι εκπαιδευτικοί µειοψηφία στη σύνθεση του σχολικού συµβουλίου, όπου συµµετέχουν µόνο ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων. Να
σηµειώσω εδώ ότι κατά τη διαβούλευση του νοµοσχεδίου, η διάταξη προέβλεπε τετραµελή εκπροσώπηση από εκπαιδευτικούς.
Όµως στην κατάθεση του νοµοσχεδίου τούς µειώσατε στους µισούς. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα σχολικό συµβούλιο το οποίο
θα ορίζεται από τον δήµαρχο, ο οποίος θα έχει και δύο εκπροσώπους του µέσα. Οπότε καταλαβαίνουµε ότι σε πολλές περιπτώσεις το συµβούλιο θα λειτουργεί ως φερέφωνο της κεντρικής
πολιτικής.
Πηγαίνοντας τώρα στον τέταρτο πυλώνα του νοµοσχεδίου που
αφορά στην εκκλησιαστική εκπαίδευση, κυρίες και κύριοι του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, έχετε γίνει δέκτες πολλών αιτηµάτων, αλλά και ερώτησης από µέρους µου σχετικά µε
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων διαχείρισης εκκλησιαστικών κειµηλίων των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδηµιών. Το πρόγραµµα σπουδών του εν λόγω τµήµατος είναι
τετραετούς φοίτησης, όπως όλων των ΑΕΙ της χώρας, και αντιστοιχεί σε διακόσιες πενήντα διδακτικές µονάδες. Εποµένως
πρέπει να έχουν επαγγελµατικά δικαιώµατα και να εντάσσονται
στη µισθολογική βαθµίδα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και
όχι να τους κλείνετε τις σχολές. Ωστόσο, λοιπόν, όσον αφορά σε
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αυτά τα δικαιώµατα, δεν έχουν γίνει δεκτά τα συνεχή αιτήµατα,
παρ’ όλη την πίεση που έχετε δεχτεί από τους αποφοίτους, αλλά
και από εµένα προσωπικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι επιτακτική ανάγκη να παραχωρήσετε άµεσα στους πτυχιούχους διαχείρισης εκκλησιαστικών κειµηλίων των ανώτατων
εκκλησιαστικών ακαδηµιών άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, ώστε να επιτραπεί η ανάληψη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων συντήρησης πολιτιστικών
αγαθών. Πρέπει να σταµατήσετε να αντιµετωπίζετε µε βαρβαρότητα και αδιαφορία τη βυζαντινή πολιτισµική κληρονοµιά και να
καταδικάζετε σε µακροχρόνια ανεργία ανθρώπους που έχουν
επενδύσει χρόνο, χρήµα και ενέργεια σε κάτι που αγαπούν.
Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας και η κ. Κεραµέως θα πρέπει
να κατανοήσουν ότι το δηµόσιο σχολείο δεν είναι επιχείρηση και
ότι η δηµόσια εκπαίδευση δεν είναι και ούτε θα έπρεπε να αντιµετωπίζεται ως προϊόν. Θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η παιδεία
έχει στον πυρήνα της ύπαρξής της τον άνθρωπο. Κυρίαρχος στόχος της πρέπει να είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η απελευθέρωση των δηµιουργικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια των
ανθρωπιστικών αξιών, καθώς και η ανατροπή των συνθηκών που
γεννούν ανισότητες για τους µαθητές.
Η προσφορά του δηµόσιου αγαθού της ποιοτικής εκπαίδευσης είναι πολύ κρίσιµη παράµετρος για την πρόοδο και την κοινωνική ευηµερία της νέας γενιάς, αλλά και όλης της ελληνικής
κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Πάµε τώρα στον κύκλο οµιλητών µέσω WEBEX µε πρώτο οµιλητή τον κ. Δηµήτριο Μπιάγκη από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εν µέσω θέρους
και µε κλειστά σχολεία συζητάµε στη σηµερινή Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο για το νέο σχολείο το οποίο, δυστυχώς, δεν είναι προϊόν ουσιαστικής µελέτης και διαλόγου, αλλά µία συρραφή
αναχρονιστικών και παρωχηµένων λογικών και πρακτικών για επικοινωνιακούς κυρίως λόγους.
Παρακολουθώντας την κυρία Υπουργό, δεν σας κρύβω ότι
ένιωσα πως ακούω ένα πάρα πολύ ωραίο µυθιστόρηµα µε πολύ
καλογραµµένους χαρακτήρες και ένα πολύ καλοστηµένο σκηνικό, όµοιο µε αυτό των παραµυθιών µε αίσιο τέλος για όλους.
Μάλιστα, κάποια στιγµή αισθάνθηκα ότι µιλάµε για το εκπαιδευτικό σύστηµα µιας ουτοπικής χώρας που δεν καλείται να αντιµετωπίσει ειδικές συνθήκες κρίσης, όπως αυτή που βιώνουµε µε
την πανδηµία, αλλά που διαθέτει δοµές υπαρκτές, δυνατές, ενεργές και αν µη τι άλλο πολύ καλά θεµελιωµένες.
Δυστυχώς, κυρία Υπουργέ, το εκπαιδευτικό µας σύστηµα έχει
πάψει να συµβαδίζει µε τις ανάγκες της εποχής µας. Το σηµερινό
σχολείο παρέχει µονόπλευρα προσανατολισµένη παιδεία µε έµφαση σε έναν τεχνοκρατικό και ωφελιµιστικό χαρακτήρα, ενώ ο
ανθρωπιστικός του χαρακτήρας έχει παραµεριστεί.
Οι µαθητές βρίσκονται σε µια κατάσταση πνευµατικής µονοµέρειας, θα έλεγα. Το σχολείο δεν δίνει θέµατα που αγγίζουν την
κοινωνική πραγµατικότητα, αφήνοντας έτσι τα παιδιά να λαµβάνουν λαθεµένες αποφάσεις που καθορίζουν την ποιότητα της
ζωής τους.
Κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουµε να δούµε αντικειµενικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παιδείας µας, αρκεί να δούµε την αντανάκλασή τους στην ίδια την κοινωνία µας. Η έξαρση της βίας,
των δολοφονιών και της κοινωνικής αυτής υστερίας που ζούµε
σε συνδυασµό µε τη µοναχικότητα που βιώνουν συνάνθρωποί
µας και λόγω της πανδηµίας δείχνουν ξεκάθαρα ότι η χώρα
κάπου έχει αποτύχει σε αυτό το κοµµάτι.
Και ξέρετε γιατί προφανώς έχει αποτύχει; Διότι σήµερα µπροστά στον εφιάλτη του τέταρτου κύµατος της πανδηµίας και των
µεταλλάξεων, εµείς µιλάµε για την αξιολόγηση και την αναβάθµιση, τα οποία σηµειωτέον, για να µην παρεξηγηθώ, είναι καθ’
όλα χρήσιµα και µη αµφισβητήσιµα. Ωστόσο, ίσως και να πρέπει
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να θεωρηθούν άκαιρα µε δεδοµένο το θέµα της διασφάλισης της
δηµόσιας υγείας των εκπαιδευτικών, των µαθητών και γενικότερα
της µαθητικής κοινότητας.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδηµία µαζί
µε την τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση άλλαξαν άρδην την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα. Είναι χρέος όλων µας να συνεργαστούµε σε ένα κοινό πλαίσιο και για έναν κοινό στόχο, την
επινόηση ενός νέου εκπαιδευτικού µοντέλου που θα διαµορφώνει επιστήµονες, αποφοίτους και νέους ανθρώπους που θα αξιοποιούν τα ταλέντα και τις δεξιότητες που έχουν.
Χρειάζεται, λοιπόν, µια ριζική αλλαγή κουλτούρας θα έλεγα.
Χρειάζεται να σχεδιάσουµε µία πορεία, που τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ο εφοδιασµός των νέων µε εργαλεία σκέψης
που θα τους επιτρέπουν να αξιολογούν µε τα προσωπικά τους
κριτήρια για το αύριο της ζωής τους. Χρειάζεται τα παιδιά µας
να διδαχθούν τη διαδικασία ορθής άντλησης, αξιολόγησης, ανάλυσης και προβολής των όποιων πληροφοριών. Έτσι καλλιεργείται η κριτική σκέψη. Μαθαίνουν να διαβάζουν πίσω από τις
λέξεις και επιλέγουν σωστά αυτές που πράγµατι τους είναι απαραίτητες γιατί τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να µετατρέπει τους καθρέφτες σε παράθυρα προοπτικής.
Κυρία Υπουργέ, µε το παρόν σχέδιο νόµου, εισάγετε την αξιολόγηση στην εκπαιδευτική ζωή. Όπως σας ανέφερε και ο εισηγητής µας στις επιτροπές -και όχι µόνο, όλοι οι οµιλητές µαςδεν είµαστε αντίθετοι σε καµµία περίπτωση. Όµως για να είναι
πλήρως συνυφασµένη η αξιολόγηση µε την έννοια της βελτίωσης των εκπαιδευτικών δεδοµένων επιβάλλεται να διεξάγεται σε
ένα ευρύτερο και συνολικότερο πλαίσιο, σε συνδυασµό µε την
αξιολόγηση των δοµών και των στελεχών, στο οποίο η κατάρτιση
δεν θα πρέπει να θεωρείται προφανώς τιµωρία. Είναι έγκληµα να
εισάγουµε τόσο παρωχηµένες έννοιες όπως αυτές της τιµωρίας
και της ποινής στη δηµόσια ζωή. Είναι καθήκον όµως στις αναπτυγµένες, στις εξελιγµένες, στις σύγχρονες κοινωνίες να εισάγουµε την επιβράβευση, την αποδοχή των λαθών και τη
δυνατότητα της προσπάθειας, της εξέλιξης και της επαναπροσέγγισης. Η ιστορία του τόπου έδειξε εµπράκτως ότι οι ρεβανσιστικές, τιµωρητικές, διχαστικές µέθοδοι απέτυχαν παταγωδώς.
Ήρθε η ώρα, λοιπόν, για τους εκπαιδευτικούς που καθηµερινά
δίνουν τη µάχη και µάλιστα µε πολύ παρωχηµένα µέσα στις αίθουσες και τα παιδιά που λόγω πανδηµίας από τον εγκλεισµό και
την πίεση εκδηλώνουν, πιο επιθετικές και ζωηρές συµπεριφορές
συγκριτικά µε τις προηγούµενες γενιές που δεν βίωσαν την πανδηµία να φτιάξουµε ένα νέο σχολείο, που θα έχει επίκεντρο τον
εκπαιδευτή και τον µαθητή.
Κυρία Υπουργέ, µιλάτε για αυτονοµία, για ελευθερία, αποκέντρωση, όταν εσείς η ίδια µε τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου δηµιουργείτε έναν θεσµό, αυτόν του υπερδιευθυντή,
µάλιστα στη λογική ενός διοικητικού υπερσυγκεντρωτισµού, ένα
γνωστό στοιχείο στην πολιτική σας. Αν συνυπολογίσει κανείς, ότι
η τοποθέτηση διευθυντών στα εκπαιδευτικά όργανα συνοδεύεται
και µε πολιτικές προτιµήσεις, τότε πολύ εύκολα θα µπορούσε να
ισχυριστεί κανείς ότι ενισχύετε και διευρύνετε το πελατειακό
κράτος. Υποδαυλίζεται ο θεσµός του σχολικού συµβούλου και
αίρεται ο συλλογικός ρόλος του συλλόγου των διδασκόντων. Σας
το είπαν οι φορείς και, επιτρέψτε µου, το επαναλαµβάνω και εγώ:
Η επέκταση των θητειών των κυβερνητικών διευθυντών πραγµατοποιείται στη λογική της µονιµότητας. Οι «ηµέτεροι» διευθυντές
θα τιµωρούν τους αντιφρονούντες. Στόχος ο «σωφρονισµός» των
κοµµατικά και κοινωνικά αντιφρονούντων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, προτού κλείσω την οµιλία µου, θα
ήθελα να σταθώ και στη διάταξη για το πολλαπλό βιβλίο και τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό τα οποία ασφαλώς και είναι σε θετική
κατεύθυνση, αλλά όχι πλήρως ολοκληρωµένα. Και το σηµειώνω
αυτό για να µην ειπωθεί ότι κάνουµε στείρα αντιπολίτευση.
Θεωρώ επίσης πολύ σηµαντικό να αναφέρω ότι το πρόβληµα
της χώρας στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία δεν είναι η ενίσχυση του ρόλου του διευθυντή ή η εισαγωγή των αγγλικών στα
νηπιαγωγεία, αν και χρήσιµα και αυτά βεβαίως. Οι γονείς και το
σύνολο της σχολικής κοινότητας αγωνιούν για το πώς θα ξεκινήσει
η σχολική χρονιά, αν θα ξαναστείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο
ή αν θα γίνουν τα µαθήµατα για ακόµα µία χρονιά µέσω WEBEX.
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Η σκληρότητα της εποχής δυστυχώς οριοθετεί άλλες προτεραιότητες µε σηµαντικότερη όλων τη υγεία µαθητών και εκπαιδευτικών. Έχετε διασφαλίσει επαρκείς αίθουσες για τους
µαθητές; Υπάρχει σχεδιασµός για µία COVID free σχολική χρονιά
κατά το δυνατόν ή θα ζήσουµε και πάλι τα τραγελαφικά φαινόµενα των προηγούµενων ετών;
Αν θέλετε να οραµατιστούµε όλοι µαζί ένα νέο, αναβαθµισµένο
και σύγχρονο σχολείο, βασισµένοι στην αξιοποίηση των ψηφιακών µέσων µε την ανάλογη πάντα εκπαιδευτική καθοδήγηση,
προχωρήστε σε µία διαβούλευση σε βάθος, µε τους αρµόδιους
φορείς. Καθίστε να συζητήσουµε όλοι µαζί πώς θα συµβάλουµε
στη διαµόρφωση κοινωνικών υποκειµένων µε ανεπτυγµένες δεξιότητες και ταλέντα, αλλά και µε ηθικές αρχές και αξίες που θα
αντιπαλεύουν κάθε µορφής βία.
Κλείνοντας, εµείς ως Κίνηµα Αλλαγής δεν µπορούµε να συναινέσουµε µε τη δική σας πολιτική φιλοσοφία. Για µας η παιδεία
είναι εθνική υπόθεση. Για µας δεν χαραµίζεται ούτε χαρίζεται
µέσα σε διοικητικούς υπερσυγκεντρωτισµούς και αγκυλώσεις.
Γι’ αυτό άλλωστε και όλες οι µεγάλες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις έχουν τη σφραγίδα της παράταξής µας.
Αν σας ενδιέφεραν τα πραγµατικά προβλήµατα των µαθητών
που είναι πάµπολλα, πιστέψτε µε δεν θα αναλωνόσασταν στη
στείρα επικοινωνιακή πολιτική που σήµερα επιχειρείτε να περάσετε, υπηρετώντας το είδος της εκπαίδευσης που σε διδάσκει
να αγωνίζεσαι για να ξεπεράσεις όλους τους άλλους, όχι όµως
για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Δυστυχώς για ακόµη µια φορά
από πολιτικές προτάσεις και πρωτοβουλίες επτωχεύσατε, αντικρίζοντας στην παιδεία σας µόνο το είδωλό σας στον καθρέφτη
και όχι το αναγκαίο παράθυρο στο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να είστε
καλά.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Ευστάθιο Κωνσταντινίδη από τη
Νέα Δηµοκρατία, µε φυσική παρουσία, αµέσως µετά ο κ. Απόστολος Πάνας µέσω WEBEX από το Κίνηµα Αλλαγής, ο κ. Δηµοσχάκης µε φυσική παρουσία και ο κ. Γκόγκας.
Κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που συχνά
βλέπουµε στις µεταρρυθµίσεις είναι ότι ενώ σε γενικό και αφηρηµένο επίπεδο όλοι τις επιζητούµε σε ειδικό και συγκεκριµένο
τις αντιµετωπίζουµε µε επιφυλακτικότητα, αν όχι µε αρνητισµό.
Αυτό δεν οφείλεται µόνο στη δύναµη της συνήθειας, τον πιο
πιστό στρατιώτη της στασιµότητας, αλλά και στις συντεχνιακές
και πολιτικές σκοπιµότητες που αξιοποιούν ή και υποδαυλίζουν
τον φόβο για το καινούργιο.
Το ίδιο συµβαίνει και εδώ. Η πλειονότητα των πολιτών, αλλά
και της σχολικής κοινότητας αναγνωρίζει ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδοµένα. Δεν αποκαλύπτει και δεν εξελίσσει τα ταλέντα των µαθητών, δεν ενισχύει
τις δεξιότητές τους, δεν τους εφοδιάζει µε γνώση αιχµής και µε
σύγχρονα εργαλεία, δεν είναι αρκούντως αποκεντρωµένο, δεν
παρέχει ελευθερίες στα εκπαιδευτικά κύτταρα, δηλαδή στις σχολικές µονάδες και δεν διαθέτει πλουραλισµό στη διδακτέα ύλη.
Δεν δίνει κίνητρα και δεν αξιολογεί δίκαια την πρόοδο και τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών. Δεν τους παρέχει σηµαντικά περιθώρια υπηρεσιακής ανέλιξης. Δυστυχώς, όµως, κάποιοι αντιστέκονται εµµονικά στις αλλαγές.
Κόντρα σε αυτή την αντίληψη, το συζητούµενο νοµοσχέδιο
θέτει τον δάκτυλον επί των εκπαιδευτικών ήλων και δίνει απαντήσεις σε χρονίζοντα προβλήµατα της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας παιδείας υιοθετώντας έγκυρες και αναγνωρισµένες µεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς εµπειρίες, µακριά από αγκυλώσεις και στερεότυπα.
Με τις εισαγόµενες ρυθµίσεις επιδιώκονται η αναβάθµιση της
ποιότητας της δηµόσιας εκπαίδευσης µέσω της αναµόρφωσης
των δοµών της, η διαρκής και συστηµατική αξιολόγηση του δυναµικού της µε αξιοκρατικές διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωσή
τους και µέσω αυτής την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου,
η διεύρυνση της αυτονοµίας των σχολικών µονάδων µε τη δια-
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σφάλιση ελευθερίας στην οργάνωση της διδασκαλίας, την ενίσχυση του ρόλου του διευθυντή της σχολικής µονάδας, αλλά και
όσων εκπαιδευτικών κατέχουν θέσεις ευθύνης, αλλά και µε την
µε όρους διαφάνειας αξιολόγηση καθ’ όλη τη σχολική περίοδο
και, τέλος, η οργάνωση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης σε νέα
βάση και η επίλυση άλλων ζητηµάτων που απασχολούν όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Η συζήτηση επί του νοµοσχεδίου επικεντρώθηκε κυρίως στα
εξής κεφάλαια: στην αξιολόγηση, ένα θέµα - ταµπού όχι µόνο για
την εκπαίδευση αλλά γενικά για τη δηµόσια διοίκηση. Μπορεί να
αποτελεί αυτονόητη διαδικασία για τον υπόλοιπο κόσµο, αλλά
για τη χώρα µας «ράβε, ξήλωνε, δουλειά να µη σου λείπει». Εύστοχα κατέγραψε ο εισηγητής τις ατελείς µέχρι σήµερα προσπάθειες για τη θεσµοθέτηση ενός αποδεκτού συστήµατος
αξιολόγησης που θα επιβραβεύει τον εργατικό, τον ικανό και τον
παραγωγικό.
Όµως σε κάθε ανάλογο εγχείρηµα πάντα κάτι δεν µας ικανοποιούσε. Κάτι µας έλειπε, πάντα κάτι θα µπορούσε να ήταν διαφορετικό. Κι αφού δεν βρίσκαµε την τέλεια µέθοδο ήρθε ο
ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσει εντελώς την αξιολόγηση τουλάχιστον σε
ό,τι αφορά στα κριτήρια επιλογής των στελεχών στην εκπαίδευση!
Με τις σχετικές ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου η αξιολόγηση γίνεται εργαλείο για την επιβράβευση της προσπάθειας των εκπαιδευτικών και των στελεχών, αλλά και τη βελτίωσή τους όπου
ενδεχοµένως εµφανίζουν αδυναµίες.
Βεβαίως ο µύθος της Αντιπολίτευσης για τις υποτιθέµενες απολύσεις έχει καταρρεύσει θορυβωδώς. Αντί για απολύσεις προέκυψαν προσλήψεις, πάνω από δεκαέξι χιλιάδες στην εκπαίδευση,
δεκάδες χιλιάδες συνολικά στην ασφάλεια, στη δικαιοσύνη, στη
µετανάστευση, στην υγεία και σε άλλους νευραλγικούς τοµείς της
δηµόσιας διοίκησης. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να το γυρίσει
στην αντιπολίτευση του ανεκπλήρωτου υπερσυντέλικου. «Θα τις
είχαµε κάνει και εµείς» µας λέει «αλλά δεν προκάναµε», για να θυµηθούµε την αξέχαστη εκείνη ρήση του ιστορικού ηγέτη της Αριστεράς.
Ένα άλλο ζήτηµα στο οποίο επικεντρώθηκε ο διάλογος ήταν
αυτό της αποκέντρωσης. Μέχρι σήµερα το εκπαιδευτικό σύστηµα ήταν ασφυκτικά ελεγχόµενο από το κέντρο. Όλες οι αρµοδιότητες και οι αποφάσεις ανήκαν στον Υπουργό: Βιβλία,
προγράµµατα, εξεταστικές διαδικασίες και άλλες δραστηριότητες. Τα σχετικά στοιχεία που εισφέρθηκαν κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση από την κυρία Υπουργό είναι συγκλονιστικά.
Ο διευθυντής του ελληνικού σχολείου έχει τις λιγότερες αρµοδιότητες από ό,τι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τη διαµόρφωση της ύλης η συµµετοχή του βρίσκεται στο 1%
σε σχέση µε το 22% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Για τη διαµόρφωση
του πλαισίου αξιολόγησης η ευθύνη του κινείται στο 5% στην Ελλάδα έναντι 32% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Για την άντληση πρόσθετων πόρων για το σχολείο στο 5% στην Ελλάδα έναντι 40%
στην συγκρινόµενες χώρες.
Η σηµερινή Κυβέρνηση απεµπολεί αυτές τις εξουσίες και δίνει
ζωτικό ρόλο και χώρο στα ίδια τα σχολεία, για να διαµορφώσουν
ουσιώδεις παραµέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα σε
ένα σύστηµα αµφίδροµων ελέγχων. Κι όλα αυτά χωρίς η κεντρική
διοίκηση να απαλλάσσεται από καµµία υποχρέωση ή ευθύνη της.
Στην ίδια κατεύθυνση δίνεται ευρύτερη ευχέρεια στο σχολείο
να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του και µετά το πέρας του ωραρίου να αναπτύσσει δράσεις και συνεργασίες µε άλλα σχολεία,
να αναλαµβάνει επιµορφωτικές ή κοινωνικές παρεµβάσεις, πρωτοβουλίες. Εξάλλου τοµές του µεταρρυθµιστικού νοµοσχεδίου
συνιστούν το πολλαπλό βιβλίο και η ψηφιακή βιβλιοθήκη, οι εναλλακτικές εξεταστικές διαδικασίες και η ενθάρρυνση της οµαδικότητας και της συνεργασίας ανάµεσα στους µαθητές.
Πολύ ουσιαστική παρέµβαση όµως αποτελεί και η σύσταση χιλίων εκατό οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για τα παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη στήριξη.
Φιλοδοξία µας και στόχος µας είναι από τη νέα σχολική χρονιά
να έχουµε σε πλήρη ανάπτυξη τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, τα αγγλικά από το νηπιαγωγείο, την εφαρµογή προγράµµατος δεξιοτήτων, συνεχή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µας,
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εκατόν είκοσι τρία νέα προγράµµατα σπουδών, την έναρξη λειτουργίας των νέων πρότυπων και πειραµατικών σχολείων και των
σχολών κατάρτισης και φυσικά το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ουσιαστικά δηλαδή ένα νέο και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον, που θα συµβαδίζει µε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και θα εγγυάται
στους µαθητές και στους φοιτητές ότι οι προσπάθειές τους και
τα εφόδια που απέκτησαν θα πιάνουν τόπο εδώ, στον τόπο τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Απόστολο Πάνα από το Κίνηµα Αλλαγής.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως ήδη έχει προκύψει και από τις προηγούµενες
συνεδριάσεις το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας φέρνει
µεγάλες ανακατατάξεις στη λειτουργία του σχολείου και τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Μάλιστα ο σχεδιασµός των ανακατατάξεων αυτών πραγµατοποιείται τη στιγµή αυτή που θα έπρεπε να
µας απασχολεί το πώς την επόµενη χρονιά τα σχολεία µας θα
ανοίξουν µε ασφάλεια και δεν θα έχουµε τα φαινόµενα που είχαµε κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
Κυρία Υπουργέ, επιλέγετε να νοµοθετήσετε µέσα στο καλοκαίρι, µε όλες τις εκπαιδευτικές δοµές κλειστές και ορατές πια
τις οδυνηρές συνέπειες από τη θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Το παρόν πολυνοµοσχέδιο για την πολύπαθη εκπαίδευση συνοδεύεται από παντελή απουσία θεσµικού διαλόγου,
καθώς η είσοδός του στη διαβούλευση δεν ήταν προϊόν προΰπαρξης διαλόγου ώστε να διαµορφωθεί ένα κλίµα συναίνεσης
και µια µακροχρόνια συµφωνία στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο πολύ απλά υπονοµεύει τη
συλλογικότητα.
Ειδικότερα, τα ζητήµατα που προκύπτουν από το συγκεκριµένο νοµοθετικό έργο αφορούν την εφαρµογή της αξιολόγησης
µε τιµωρητικό τρόπο, τη σύνθεση του σχολικού συµβουλίου, τη
συγκρότηση του συµβουλίου επιλογής των διευθυντών των σχολικών µονάδων και τη µη προσµέτρηση της διδακτικής υπηρεσίας στους υποστηρικτικούς θεσµούς, όπως στους σχολικούς
συµβούλους και τις καινοτόµες δράσεις.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρ’ όλο που ο
χρόνος µου δεν είναι αρκετός επιτρέψτε µου να παραµείνω σε
κάποια σηµεία που µε προβληµατίζουν. Συγκεκριµένα θα αναφερθώ στη µη προώθηση της αποκέντρωσης των αρµοδιοτήτων
προς τις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, κάτι που θα
συνέβαλε στην αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, στο κοµµάτι
της αξιολόγησης που για µας θεωρείται κοµβικής σηµασίας ζήτηµα για την παροχή ποιότητας της εκπαίδευσης και που αδιαµφισβήτητα δεν πρέπει να σταµατά στους εκπαιδευτικούς, αλλά
να περιλαµβάνει τόσο την αξιολόγηση των δοµών και των προγραµµάτων όσο και των πόρων.
Και θα επιµείνω στο θέµα αυτό και θα προειδοποιήσω πως το
νοµοσχέδιο αυτό καθιερώνει την περιγραφική αξιολόγηση για
τους εκπαιδευτικούς και την αριθµητική αξιολόγηση για τα στελέχη, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει προβλήµατα στον µετασχηµατισµό της αξιολόγησης και ήδη έχει
τονιστεί από πλευράς της παράταξής µας. Για τον λόγο αυτόν
πρέπει να τεθεί ειδική πρόβλεψη ώστε οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν θέση στελέχους της εκπαίδευσης να δηλώνουν εγγράφως ότι επιθυµούν να αξιολογηθούν µε τα αντίστοιχα κριτήρια.
Επιπλέον είµαστε αντίθετοι στην ανώνυµη αξιολόγηση των
προϊσταµένων από τους υφιστάµενούς τους, έχοντας µάλιστα
σύµµαχό µας σχετική απόφαση του Σ.τ.Ε.. Για ηθικούς λοιπόν
και για παιδαγωγικούς λόγους η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι
επώνυµη και όλοι οι εµπλεκόµενοι, κρίνοντες και κρινόµενοι, να
είναι υπεύθυνοι για την κρίση τους.
Πέρα όµως από αυτά, το παρόν νοµοσχέδιο υποτίθεται πως
προβάλλει και προωθεί την αυτονοµία της σχολικής µονάδας.
Όµως αυτό που βλέπουµε είναι η µεταφορά αρµοδιοτήτων του
συλλόγου διδασκόντων στον διευθυντή, δίνοντάς του υπερεξου-
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σίες και υποβαθµίζοντας τη συλλογικότητα και τον ίδιο τον σύλλογο διδασκόντων. Η δραµατική, λοιπόν, υποχώρηση του ρόλου
του συλλόγου των διδασκόντων έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε
την αναβάθµιση που απαιτείται. Ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων θα έπρεπε να ενισχυθεί, καθώς καθορίζει µε βάση τις
ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών τον εξειδικευµένο διδακτικό
στόχο της σχολικής µονάδας υπό τις αρχές της συλλογικότητας
και της διαφάνειας.
Προσπερνώντας, λοιπόν, τον τιµωρητικό χαρακτήρα των διατάξεων για την αξιολόγηση, που θα µπορούσαµε να τη δεχθούµε
αν λειτουργούσε προς όφελος τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών
όσο και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας και δεν µετατρεπόταν σε αρνητική κλίµακα, ας µου επιτραπεί να συνεχίσω.
Το νοµοσχέδιο αυτό έχει πάρει τη ροή του απ’ ό,τι φαίνεται και
υποβαθµίζει επίσης την παιδαγωγική διάσταση της διαδικασίας
της µάθησης, ενώ ενισχύει τον ανταγωνισµό χάρη στα διαγωνίσµατα αποτύπωσης της ΣΤ’ δηµοτικού και της Γ’ γυµνασίου.
Προερχόµενος λοιπόν από τον εκπαιδευτικό κλάδο, η µη προσµέτρηση της διδακτικής υπηρεσίας αυτής των σχολικών συµβούλων, των εκπαιδευτικών των κέντρων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, της αγωγής υγείας και των πολιτιστικών θεµάτων
µού φαίνεται αδιανόητη. Και παρόλο που η κατάργηση της προσµέτρησης αυτής της προϋπηρεσίας πραγµατοποιήθηκε µε τον
ν.4547/2018 επί της κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και µάλιστα
µετά από τριάντα έξι έτη, δεν προτίθεσθε να διορθώσετε το
λάθος τους.
Κυρία Υπουργέ, περιµέναµε ένα νοµοσχέδιο όπου το κέντρο
της προσοχής των προτεινόµενων ρυθµίσεων θα ήταν η βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους µαθητές, η ανάπτυξη της γνώσης, της κριτικής σκέψης και της καλλιέργειας των
δεξιοτήτων του εικοστού πρώτου αιώνα, ένα νοµοσχέδιο όπου
το κέντρο της προσοχής των νέων ρυθµίσεων θα ήταν η απελευθέρωση του επαγγελµατικού δυναµικού των εκπαιδευτικών σε
ένα πλαίσιο µεγαλύτερης ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης,
αλλά και ελέγχου. Δυστυχώς το παρόν αυτό νοµοσχέδιο, αν και
φέρει την ταµπέλα του εκσυγχρονισµού στην παιδεία, δεν επιτρέπει τη δηµοκρατική λειτουργία του σχολείου ούτε στην καθηµερινότητά του ούτε στη διαδικασία αξιολόγησης αν όντως
αφαιρεθούν οι αρµοδιότητες από τον σύλλογο διδασκόντων.
Η ανεπάρκεια, λοιπόν, των σχολικών υποδοµών έγινε ολοφάνερη και στο κοµµάτι της τηλεκπαίδευσης, κυρία Υπουργέ, µε κύριους πληγέντες τους µαθητές των δηµόσιων σχολείων σε
φτωχές και αποµονωµένες περιοχές.
Εµείς λοιπόν ως Κίνηµα Αλλαγής είµαστε εδώ και ζητάµε από
εσάς να ξεκινήσουµε έναν άµεσο διάλογο για το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία µας στις αρχές Σεπτεµβρίου και το πώς µέσα
από ένα σωστά µελετηµένο στρατηγικό σχέδιο θα καταφέρουµε
να φέρουµε εις πέρας τις ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις στον
τοµέα της παιδείας.
Τέλος, σας ζητώ να λάβετε υπ’ όψιν σας τόσο τις προτάσεις
που έχουµε καταθέσει, ως Κίνηµα Αλλαγής, όσο και την τροπολογία που σας επιδώσαµε µε θέµα: «Αποκατάσταση της αδικίας
για αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του
2008».
Με όλα αυτά τα δεδοµένα, προφανώς και δεν µπορούµε να
υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Πάνα και για τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Αναστάσιος Δηµοσχάκης από τη Νέα
Δηµοκρατία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου συνιστά
µεταρρυθµιστική προσπάθεια εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα
µας. Δηµιουργούµε το ποιοτικά αναβαθµισµένο σχολείο, λειτουργώντας ως µοχλός κοινωνικής κινητικότητας.
Οι αλλαγές αυτές υπαγορεύονται από την ίδια την ελληνική οικογένεια, τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Εγκλωβισµένοι
όλοι σε αστοχίες και αδιέξοδα του παρελθόντος, παλεύουµε για
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το µέλλον της βασικής εκπαίδευσης. Περνάµε από την αποστήθιση στην κριτική ανάλυση και σκέψη, διαµορφώνοντας πολίτες
µε γνώση, χαρακτήρα και ήθος.
Για τον λόγο αυτόν, ενισχύεται η αυτοτέλεια των σχολικών µονάδων, µια πρακτική που εφαρµόζουν οι περισσότερες χώρες,
µε εξαίρεση δυστυχώς την πατρίδα µας. Δίνεται πλέον µεγαλύτερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται
µηχανισµός αξιολόγησης του έργου αυτών, µε απώτερο σκοπό
την επαγγελµατική ανάπτυξη και ανέλιξη των εκπαιδευτικών, µε
στόχο τη βοήθεια των µαθητών.
Δυστυχώς, η Ελλάδα και πάλι συνιστά αρνητική εξαίρεση,
καθώς είµαστε από τις ελάχιστες χώρες αυτήν τη στιγµή όπου
δεν αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί. Με το παρόν σχέδιο νόµου
αυτό αλλάζει. Ενισχύονται οι δοµές εκπαίδευσης για την αποτελεσµατική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνοµου σχολείου.
Προβλέπεται η εφαρµογή εργαστηρίων δεξιοτήτων σε όλη την
επικράτεια και η εισαγωγή των αγγλικών στα νηπιαγωγεία.
Επίσης, θεσπίζονται χίλιες εκατό οργανικές θέσεις για ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία, δίνοντας έµφαση
και σε άλλα ευαίσθητα πεδία, ενώ ταυτόχρονα εκσυγχρονίζεται
και οργανώνεται εξ ολοκλήρου και σε νέα βάση η δευτεροβάθµια,
µεταδευτεροβάθµια και η ανώτατη εκκλησιαστική εκπαίδευση.
Αξιότιµη κυρία Υπουργέ και Υφυπουργέ, θέλω να εκφράσω τα
ειλικρινή µου συγχαρητήρια, αλλά και να εκφράσω την ικανοποίησή µου για την τροπολογία που προβλέπει στεγαστικό επίδοµα
κατ’ εξαίρεση στους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται και
εγγράφονται κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022 στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, στο ακριτικό Πανεπιστήµιο Αιγαίου
και στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την πρωθυπουργική οδηγία αποδεικνύει έµπρακτα ότι
στηρίζει τα πανεπιστήµια των ακριτικών περιοχών.
Όµως, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που τώρα σκίζει τα ιµάτιά
της, παρέλαβε το ακριτικό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο από τέταρτο πανεπιστήµιο της χώρας και το παρέδωσε στη δέκατη
θέση. Μάλιστα, ο πρώην Υπουργός σας, ο γνήσιος καταφερτζής,
πήρε τα ιδρύµατα της Καβάλας, του Διδυµοτείχου και της Δράµας και τα πήγε στα ξένα. Πού; Στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είχε
τη γενναιότητα, αλλά ούτε και την ευαισθησία µε την οποία
έπρεπε να υπηρετεί ο κάθε Υπουργός Παιδείας, να υπαγάγει
αυτά στο τοπικό Πανεπιστήµιο της Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
Αναφορικά µε τον Νοµό Έβρου, σας έχω ήδη, κυρία Υπουργέ,
καταθέσει ένα τεκµηριωµένο σχέδιο εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, συνεργαζόµενος µε πανεπιστηµιακούς, µε παράγοντες, µε
παραγωγικές τάξεις. Μάλιστα, είναι ένα οραµατικό σχέδιο, που
αποτελεί τη µετεξέλιξη του Διδυµοτείχου σε πέµπτη έδρα του
Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, το οποίο συνεχίζει ακόµη να είναι
ζωντανό.
Είναι ένα σχέδιο στο οποίο δυστυχώς τελευταία δηµιουργήθηκαν ορισµένες αναταράξεις κρότου λάµψης προθύµων και επιδέξιων. Όµως, εµείς συνεχίζουµε ολύµπια, µε σωφροσύνη και
πνεύµα ειρήνης να αναδεικνύουµε και να διεκδικούµε την ικανοποίηση του δικαίου αιτήµατος της πόλης των κάστρων, έχοντας
ως εγγύηση το Υπουργείο Παιδείας και µε χαρά αναµένουµε λίαν
συντόµως -έτσι διαισθανόµαστε- τις πρωτοβουλίες σας, δρώντας
ως ο από µηχανής Θεός σε µια επικείµενη τραγωδία στην πόλη.
Επίσης, πρότεινα τη σύσταση σχολών που συνάδουν µε τον
αγροκτηνοτροφικό χαρακτήρα του νοµού σε ένα σχέδιο που παρουσίασα και στον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή µας τη Μεγάλη Δευτέρα, σε σχέση µε
αυτή τη βαθµίδα της εκπαίδευσης.
Όπως διαχρονικά υποστήριξα, αναδεικνύω την αναγκαιότητα
λειτουργίας Σχολής Σηροτροφίας-Μελισσοκοµίας στην πόλη του
µεταξιού, στο Σουφλί. Η σύσταση αυτή θα αποτελέσει τον εκπαιδευτικό πυρήνα που θα πιστοποιεί τη γνώση της συγκεκριµένης
επαγγελµατικής ενασχόλησης, προκειµένου οι δραστηριότητες
να µη βασίζονται µόνο σε εµπειρική, αλλά και σε επιστηµονική
βάση.
Επιπρόσθετα, ο Δήµος Σουφλίου, µε αιχµή του δόρατος το
Δάσος της Δαδιάς, έχει έναν πλούσιο ορεινό όγκο, ο οποίος εν-
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δείκνυται για την άσκηση της υλοτοµίας, η οποία όµως ασκείται
χωρίς κατάρτιση, συχνά µε άναρχο τρόπο και χωρίς πιστοποίηση.
Η δηµιουργία µιας Σχολής Υλοτοµίας και η συλλειτουργία της
µε τις προτεινόµενες Σχολές Σηροτροφίας-Μελισσοκοµίας θα
απευθύνεται στα µέλη των συνεταιρισµών που ασκούν ήδη το
επάγγελµα.
Ήδη το εκπαιδευτικό προσωπικό υπάρχει, κυρία Υπουργέ, στα
δύο τµήµατα του Πανεπιστηµίου Ορεστιάδας και πιστεύω ότι θα
βρουν και διέξοδο στο πλαίσιο του κινδύνου που προδιαγράφεται. Χαίροµαι που ο σχεδιασµός αυτός έχει τύχει θερµής υποδοχής από το Υπουργείο σας και γίνονται σηµαντικά βήµατα για την
υλοποίησή του.
Μάλιστα, πρόσφατα είχαµε και την επίσκεψη του Γενικού
Γραµµατέα σας, του κ. Βούτσινου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
Επιθυµώ να προσθέσω ότι ο Έβρος, διαθέτοντας ένα σπουδαίο αλιευτικό πεδίο στο Βόρειο Αιγαίο και στο Θρακικό πέλαγος
και στον ποταµό Έβρο, προσφέρεται ιδανικά για τη σύσταση
σχολής αλιέων-αλιεργατών, η οποία µπορεί να λειτουργήσει και
ως τµήµα αλιείας εσωτερικών υδάτων στην περιοχή των Φερών
πλησίον του δέλτα του ποταµού Έβρου και ως τµήµα παράκτιας
αλιείας στη Σαµοθράκη.
Υπογραµµίζω ότι δεν υφίσταται σήµερα σχολή δηµόσιου χαρακτήρα στην Ελλάδα, σε µια κατεξοχήν χώρα αλιέων. Αυτό πρέπει να αλλάξει και το ιδανικό πεδίο είναι ο Έβρος.
Βέβαια και η ίδρυση µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής
σχολής στη Νέα Ορεστιάδα τεχνητών εγκαταστάσεων φυσικού
αερίου γενικά παρουσιάζει ενδιαφέρον, όπως και το διεκδικεί ο
δήµαρχος και µου το ανέδειξε πρόσφατα.
Η σηµερινή Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µένοντας πιστή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, αφουγκράζεται τις
ανάγκες της κοινωνίας, απελευθερώνει τη δηµιουργική πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών µας, οι οποίοι συνιστούν βασικό κρίκο
της αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δηµιουργούνται µηχανισµοί αξιολόγησης και βελτίωσης.
Ας συνταχθούµε σε ένα ενωτικό µέτωπο, προκειµένου να δηµιουργήσουµε πεδία που αξίζουν όλα τα Ελληνόπουλα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κεγκέρογλου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής για τρία-τέσσερα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλω να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που
έχουµε καταθέσει και να ζητήσω από την Υπουργό να µας πει αν
τις αποδέχεται. Ζητάµε να γίνουν αποδεκτές. Αν δεν γίνουν, να
µας πει τον λόγο για τον οποίο δεν θα τις κάνει δεκτές.
Η πρώτη αφορά την ίδρυση ξενόγλωσσου τµήµατος στην Πατριαρχία Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Κρήτης. Με δυο
λόγια, να πω ότι η Πατριαρχία Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδηµία
Κρήτης, που λειτουργεί από το 2007 µε δύο τµήµατα, µπορεί να
αναβαθµιστεί και να αποτελέσει πόλο έλξης για φοιτητές από
όλες τις χώρες της Μεσογείου, της Βαλκανικής, αλλά και του κόσµου. Το ξενόγλωσσο τµήµα µπορεί πραγµατικά να ενισχύσει την
εξωστρέφειά της και έτσι να έχουµε και για τα δύο τµήµατα µία
σύγχρονη προοπτική.
Θεωρώ ότι από τη στιγµή, που µε προεδρικό διάταγµα που
προτείνεται από το Υπουργείο, όπως προβλέπει η τροπολογία
µας, ρυθµίζονται όλα σχεδόν τα θέµατα από την ονοµασία, τη
λειτουργία, τη διαδικασία επιλογής φοιτητών -οι οποίοι να πω ότι
θα είναι αλλοδαποί φοιτητές και οι οποίοι δεν έχουν αποφοιτήσει
από ελληνικά λύκεια- θα αφορά κατ’ αντιστοιχία άλλες ρυθµίσεις
που ισχύουν για άλλα πανεπιστήµια.
Θέλουµε, λοιπόν, από τη στιγµή που υπάρχει η ασφάλεια του
προεδρικού διατάγµατος να κάνετε δεκτή αυτήν την τροπολογία
και εν συνεχεία, να δροµολογήσουµε τη λειτουργία του τµήµατος.
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Η δεύτερη τροπολογία αφορά µια αποκατάσταση αδικίας για
αδιόριστους επιτυχόντες του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ του 2008
και αποτελεί συµµόρφωση της πολιτείας µε την 527/2015 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία
συµµόρφωση αυτή έχει περάσει από χίλια κύµατα. Δυστυχώς,
δεν εφαρµόζεται µε ορθολογικό τρόπο η σχετική διάταξη που
είχε ψηφιστεί. Δυστυχώς, σήµερα, υπάρχει ένας σηµαντικός
αριθµός εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό του
2008, έχουν βαθµολογία αρκετά υψηλότερη από άλλους που
έχουν διοριστεί και για διαδικαστικούς λόγους -ή για λόγους διοίκησης ή για λόγους πολιτικής ευθύνης- δεν έχουν δικαιωθεί µε
το να ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναµικό της εκπαίδευσης.
Θεωρούµε ότι αυτή η υποχρέωση της πολιτείας κάποια στιγµή
πρέπει να ικανοποιηθεί και είναι η ώρα, µιας και µιλάµε για αναβάθµιση της εκπαίδευσης σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρέπει να σας πω ότι κατά τις ακροάσεις δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων, προκειµένου να
γνωµοδοτήσουµε για την προαγωγή τους -την τελική απόφαση
την παίρνει το Υπουργικό Συµβούλιο, όπως ξέρετε- έθεσα αυτό
το ερώτηµα, όχι µε τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, αλλά περιγράφοντάς τα, χωρίς να ονοµατίζω, σε πολλούς δικαστικούς και
ήταν αναφανδόν υπέρ της υποχρέωσης της πολιτείας να συµµορφωθεί µε την απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας. Θέλω, λοιπόν, την απάντησή σας και σε αυτό.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία την υπουργική, η οποία δυστυχώς έρχεται να επαναφέρει τις µπάρες στη Θράκη. Η υπουργική τροπολογία, η οποία αναφέρεται για εξαίρεση των
µειονοτικών σχολείων από συγκεκριµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου, έρχεται να υποβαθµίσει αυτό που η Ελλάδα υποστηρίζει, ότι είναι µια δηµοκρατική χώρα, τηρεί το Σύνταγµα και
επιπλέον σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Είναι απαράδεκτη η
διαδικασία εξαίρεσης που υπάρχει.
Ταυτόχρονα, όµως, αναδεικνύει και την προχειρότητα των σχετικών άρθρων από τα οποία έρχεται να εξαιρέσει τα µειονοτικά
σχολεία. Και τι εννοώ; Εάν ήταν θωρακισµένα τα σχετικά άρθρα
δεν θα χρειαζόταν, και µε το σκεπτικό το δικό σας, η συγκεκριµένη τροπολογία. Παράδειγµα, εκεί που λέτε για συνεργασία µε
φορείς αθλητικούς κ.λπ., ότι µπορούν να έχουν τα σχολεία -γιατί
άραγε να εξαιρούνται τα µειονοτικά;- βάλτε θεσµική θωράκιση,
πιστοποιηµένους φορείς. Εκεί που µιλάτε στο άρθρο για τη χρηµατοδότηση, άραγε µόνο για τα µειονοτικά σχολεία υπάρχει ο
κίνδυνος της χρηµατοδότησης και της µετατροπής του σε εργαλείο του χρηµατοδότη; Δεν υπάρχει για τα άλλα σχολεία;
Βάλτε, λοιπόν, θεσµική θωράκιση και σε αυτό, ούτως ώστε να
κατοχυρώνεται οποιοδήποτε σχολείο. Άρα θα καλύψεις και το
µειονοτικό µε τους φόβους που έχετε. Εγώ σέβοµαι τους φόβους
και τις διαφορετικές απόψεις, αλλά µπορούµε να πούµε από φορείς του εσωτερικού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µάλιστα που
πληρούν τις προϋποθέσεις διαφάνειας των στοιχείων. Φορολογούνται κ.λπ..
Τρίτο σηµείο. Εξαιρείται από την επιλογή στο µειονοτικό πρόγραµµα το πολλαπλό βιβλίο. Εκεί νοµίζω ότι το καλύπτει το
άρθρο σας, γιατί το δικό σας άρθρο λέει ότι επιλέγουν από βιβλία
τα οποία έχει εγκρίνει το ΙΕΠ. Εάν δεν έχετε εµπιστοσύνη στο
ΙΕΠ για τα βιβλία που έχει εγκρίνει δεν υπάρχει λόγος να κάνετε
στο συγκεκριµένο άρθρο την εξαίρεση, ακόµα και µε το δικό σας
σκεπτικό.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι η τοποθέτησή µας
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά είναι πολυνοµοσχέδιο χωρίς αρχή και τέλος, αλλά επιλαµβάνεται πολλών
σοβαρών θεµάτων κατά τα άλλα, έχει γίνει επί των άρθρων. Συγκεκριµένα άρθρα και συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες οι
οποίες µας βρίσκουν σύµφωνους υποστηρίχθηκαν πολιτικά. Στα
άρθρα ψηφίζουµε αναλόγως, αλλά όλα αυτά είναι αρνητικά, τα
οποία δεν θα βοηθήσουν την εκπαίδευση αλλά µε τον τρόπο που
ρυθµίζονται θα προκαλέσουν περισσότερα προβλήµατα από
αυτά που θα λύσουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και εµείς
σας ευχαριστούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνεχίζουµε τώρα µε τον κ. Χρήστο Γκόκα από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά την επικοινωνιακή διαχείριση και προβολή αυτού του νοµοσχεδίου για την αναβάθµιση
του σχολείου, από την Κυβέρνηση και την κυρία Υπουργό προσωπικά, και σε αυτό το τόσο σηµαντικό ζήτηµα για τη δηµόσια
παιδεία παρατηρούµε ξανά την έλλειψη δηµόσιου διαλόγου και
ουσιαστικής διαβούλευσης, αλλά και την αδυναµία της Κυβέρνησης να αντιληφθεί και να καταθέσει µια ολοκληρωµένη, σύγχρονη και ρεαλιστική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που να
στηρίζεται στις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας σήµερα. Φυσικά, το νοµοσχέδιο αυτό έρχεται σε συνέχεια της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής της
κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, όπως τη βλέπουµε να ξετυλίγεται επί δύο χρόνια µε πνεύµα και αυταρχισµού, αλλά και κοµµατικού ελέγχου και χειραγώγησης, και στα θέµατα διοίκησης,
αλλά και στη λειτουργία του σχολείου και τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών, των οποίων ο ρόλος υποβαθµίζεται.
Αντί να επιλέξετε µια διαδικασία συνεννόησης για ένα σοβαρό
εθνικό σχέδιο για την παιδεία, προχωράτε στις δικές σας επιλογές.
Συνεχίζετε τη λογική της αποκαθήλωσης του ν.1566/1985, του εµβληµατικού αυτού νόµου, χωρίς να προτείνετε ένα αντίστοιχο για
τη σύγχρονη εποχή πλαίσιο µεταρρύθµισης. Μετά την αποδόµηση
του εκπαιδευτικού συστήµατος από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και τον νόµο Γαβρόγλου, µε τον λαϊκισµό και το τεράστιο
κόστος για την παιδεία και την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, µε την κατάργηση των ολοήµερων σχολείων, την υποβάθµιση της µορφωτικής αξίας και του ρόλου του γυµνασίου και του
λυκείου, την αποδιοργάνωση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, έρχεται η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, επιδεικνύοντας µε κάθε
υποτιθέµενη µεταρρυθµιστική της πρόταση, έναν αναχρονισµό
που δεν ενισχύει και δεν διασφαλίζει τον χαρακτήρα της δηµόσιας
παιδείας ως αγαθό για κάθε νέο παιδί και το δικαίωµά του ισότιµα
στη µόρφωση και την προσωπική του πρόοδο.
Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεσµοθέτησε πρόχειρα, χωρίς µελέτες και αξιολόγηση και χωρίς προετοιµασία για
την οργάνωση και λειτουργία τους τα τριάντα επτά νέα πανεπιστηµιακά τµήµατα που ουδέποτε λειτούργησαν. Έρχεται, όµως,
η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και χωρίς τη
γνώµη θεσµικών οργάνων τα καταργεί συλλήβδην, χωρίς καµµία
αξιολόγηση και πάλι.
Πώς µιλάτε στο άρθρο 185 για την γνώµη της Συγκλήτου; Στη
συγκεκριµένη περίπτωση έχετε πάρει αυτές τις γνωµοδοτήσεις;
Παράδειγµα, πώς καταργείτε το Τµήµα Επιστηµών Τροφίµων και
Διατροφής στην Άρτα, όταν αυτό συνδέεται µε το της αντίστοιχης σχολής και µε τα παραγωγικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής
που στηρίζεται στον πρωτογενή τοµέα, και ενώ το τµήµα αυτό
µπορεί να ολοκληρώσει το πεδίο µάθησης, γνώσεων, έρευνας
και σύνδεσης µε την τοπική παραγωγή, δίνοντας εφόδια και προσόντα στους αποφοίτους για την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, αλλά και συµβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και
στηρίζοντας την τοπική οικονοµία; Μέχρι σήµερα αποφεύγετε να
απαντήσετε σε αυτό το ερώτηµα.
Επίσης, µετά την εξίσωση των πτυχίων των κολλεγίων µε τα
πτυχία πανεπιστηµίων, µε την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης
εισαγωγής, µε τις αστοχίες της η Κυβέρνηση αφήνει εκτός πανεπιστηµίου χιλιάδες µαθητές και µαθήτριες και πολλά περιφερειακά τµήµατα χωρίς φοιτητές. Έχουµε ακόµα και άριστους
µαθητές, µε τις βάσεις-λάστιχο, ιδιαίτερα στα ειδικά µαθήµατα,
που δεν µπορούν να εισαχθούν στις σχολές προτίµησής τους,
πολύ περισσότερο δε όταν οι αλλαγές αυτές εφαρµόστηκαν και
εν µέσω της πανδηµίας και εν µέσω της σχολικής χρονιάς -ούτε
αυτό δεν λάβατε υπ’ όψιν, µάλλον δεν θελήσατε, είχατε τους λόγους σας- όταν οι µαθητές προχωρούσαν µε βάση δεδοµένα που
γνώριζαν. Τους οδηγείτε, λοιπόν, σε αυτό που µε επιµέλεια προετοιµάσατε, δηλαδή, στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Σε επιµέρους διατάξεις, θα αναφερθώ επιγραµµατικά, αφού ο
εισηγητής µας ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος έχει αναλυτικότατα τοποθετηθεί σε όλες τις συνεδριάσεις. Παρατηρούµε µια
υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο των διευθυντών εκ-
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παίδευσης. Οι σχολικοί σύµβουλοι και οι επόπτες ποιότητας
έχουν περιορισµένο ρόλο. Αποδυναµώνονται οι σύλλογοι διδασκόντων που θεσπίστηκαν µε τον ν.1566/85. Υποβαθµίζεται ο δηµοκρατικός διάλογος και η σύνθεση στη λήψη συλλογικών
αποφάσεων. Τα σχολικά συµβούλια περνούν στην αρµοδιότητα
των δήµων, όπου πλέον οι εκπαιδευτικοί αποτελούν µειοψηφία.
Στα δε υπηρεσιακά συµβούλια καταφέρατε ή επιδιώξατε να µην
υπάρχουν αιρετοί των εκπαιδευτικών.
Δεν βλέπουµε, επίσης, επαναφορά σηµαντικών µεταρρυθµιστικών διατάξεων που κατήργησε στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως
το ολοήµερο πρόγραµµα των σχολείων. Δεν επαναφέρετε την
τράπεζα θεµάτων. Δεν προβλέπεται η θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου στο λύκειο. Δεν προχωράτε στην πιστοποίηση ξένης
γλώσσας και πληροφορικής, ενώ µειώνετε ώρες σε διάφορους
τοµείς, όπως τα οικονοµικά, παρά τις διακηρύξεις σας ότι θέλετε
να συνδεθεί η παιδεία µε την οικονοµική ανάπτυξη.
Ακόµα και οι επιµέρους διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου
για την αξιολόγηση που, αντίθετα µε προηγούµενες θέσεις σας,
προβλέπουν για τους εκπαιδευτικούς πλέον επιµόρφωση, δεν
προδιαγράφουν παράλληλα ένα πλαίσιο υποδοµών και προγράµµατος, στο οποίο θα λειτουργεί η επιµόρφωση όπως και το αντίστοιχο σύστηµα αξιολόγησής της. Δεν περιγράφεται κάποιο
σύστηµα επιµόρφωσης, ούτε επανέρχονται τα περιφερειακά επιµορφωτικά κέντρα, τα ΠΕΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν το ΠΑΣΟΚ που θέσπισε
την αξιολόγηση, την υποστήριξε και την προώθησε. Και αυτή
αποτέλεσε µια µεταρρυθµιστική τοµή στην εκπαίδευση για τον
παραγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Και σε όσες διατάξεις είναι
σε αυτό το πλαίσιο, που περιλαµβάνονται και σε παλιότερα νοµοθετήµατα, είµαστε προφανώς θετικοί. Η αξιολόγηση, όµως, σε
κάθε περίπτωση πρέπει να αφορά στις δοµές και στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης, πέρα από σκοπιµότητες που ακυρώνουν
τον βασικό στόχο της ποιοτικής αναβάθµισης και µόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν κλείσω θέλω να αναφερθώ
στις διατάξεις για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, όπου χωρίς
διάλογο, χωρίς καµµία σοβαρή αξιολόγηση, καταργούνται δύο
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες, η Βελλάς Ιωαννίνων και
της Θεσσαλονίκης.
Θα αναφερθώ στη Βελλάς Ιωαννίνων, όπου καταργείται επίσης
και το εκκλησιαστικό λύκειο, ενώ ιδρύεται µια διετούς φοίτησης
σχολή µαθητείας υποψηφίων κληρικών, µια σχολή αδιαβάθµητη.
Είναι µια ρύθµιση που στην ουσία υποβαθµίζει πάρα πολύ την
εκκλησιαστική εκπαίδευση.
Η Σχολή Βελλάς, µε δύο τµήµατα, Ιερατικών Σπουδών και Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, κλείνει στην
ουσία µετά από εκατόν δέκα χρόνια λειτουργίας, µε τεράστια
προσφορά τόσο στην εκκλησιαστική εκπαίδευση, όσο και στη γενικότερη εκπαίδευση, και στην κοινωνία της Ηπείρου, αλλά και
στην πατρίδα µας.
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Η Σχολή Βελλάς αποτελεί συνέχεια της συνείδησης της προσφοράς των δωρεών και των εθνικών ευεργεσιών, από σπουδαίους και διακεκριµένους Ηπειρώτες.
Στελεχώθηκε από αξιόλογους καθηγητές και δασκάλους και
ανέδειξε εκατοντάδες αποφοίτους µε ιδιαίτερες διακρίσεις σε
όλους τους χώρους και σε όλα τα επίπεδα της επιστήµης, της
δηµόσιας διοίκησης και της Εκκλησίας. Το κλείσιµο, ιδιαίτερα
χωρίς καµµία πρόβλεψη για τη συνέχεια και την αξιοποίηση µιας
τόσο σπουδαίας δοµής, βρίσκει αντίθετους όλους τους Ηπειρώτες και την ευρύτερη περιοχή. Θα πρέπει να αποσυρθούν αυτές
οι διατάξεις και να γίνει µια ολοκληρωµένη συζήτηση πάνω σ’
αυτό το θέµα.
Έχουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια διαφορετική αντίληψη µε την κυβέρνηση για το περιεχόµενο, την ουσία και την
ποιότητα της δηµόσιας εκπαίδευσης. Και γι’ αυτό, επί της αρχής,
δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε ένα νοµοσχέδιο που κινείται
σε πνεύµα οπισθοδρόµησης και εξυπηρέτησης πολιτικών και µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων. Τουλάχιστον όµως φροντίστε αυτή
τη φορά, αν και πια δεν είναι και τόσο νωρίς, να ανοίξουν τα σχολεία και µάλιστα µε ασφάλεια. Με περισσότερες αίθουσες, περισσότερους εκπαιδευτικούς, µε εµβολιασµούς, µε ελέγχους και
τεστ µε δηµόσια, όµως, ευθύνη.
Ευχαριστώ πολύ, και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρία
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να καταθέσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Να πω ότι εδώ ενδεικτικά συµπεριλαµβάνονται δύο σηµαντικές αλλαγές τις οποίες κάνουµε σε
συνέχεια του διαλόγου που έγινε µε τους φορείς. Αναφέροµαι,
πρώτον, στη διεύρυνση του σχολικού συµβουλίου. Κατατέθηκαν
απόψεις από τους φορείς, θυµάµαι συγκεκριµένα την Ένωση Διευθυντών, αλλά και συναδέλφους Βουλευτές, όπως ο κ. Φίλης,
αν δεν κάνω λάθος, που είπε ότι είναι σηµαντικό να υπάρχει µεγαλύτερη εκπροσώπηση εκπαιδευτικών. Διευρύνεται αυτό. Από
τα πέντε µέλη, λοιπόν, πάµε στα επτά µέλη µε µεγαλύτερη συµµετοχή εκπαιδευτικών. Άρα θα έχουµε τρεις εκπαιδευτικούς.
Είναι αυτό µέσα στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Επίσης, µέσα είναι µία µεγαλύτερη διευκρίνιση σχετικά µε
τους δύο εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν στα συµβούλια επιλογής των διευθυντών. Προβλέπεται συγκεκριµένα να έχουν
εκτενή προϋπηρεσία, εµπειρία και ούτω καθεξής. Καταθέτω,
κύριε Πρόεδρε, στα Πρακτικά τις συγκεκριµένες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Επίσης, να πω ότι υπάρχουν τρεις υπουργικές τροπολογίες εµπρόθεσµες που έχουν κατατεθεί εδώ και πολλές µέρες. Να αναφέρω µόνο ενδεικτικά ότι εκεί µέσα περιλαµβάνονται ρυθµίσεις
διεύρυνσης του στεγαστικού επιδόµατος για φοιτητές σε τρία
πανεπιστήµια: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
και Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Όπως ακριβώς είχαµε
εξαγγείλει. Να πω ότι περιλαµβάνεται επέκταση των υποτροφιών
για την διεξαγωγή διδακτικού έργου στα πανεπιστήµια σε µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.
Επίσης, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε τις αλλαγές
που έρχονται στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τους αναπληρωτές. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στη Βουλή η διαδικασία
φέτος προχωράει έτι περαιτέρω στην ψηφιοποίηση και προβλέπονται διατάξεις για την ηλεκτρονική σύναψη σύµβασης εργασίας. Όλα αυτά για να βελτιωθεί έτι περαιτέρω η διαδικασία για
τους αναπληρωτές. Επίσης, προβλέπονται διαδικασίες βάσει των
οποίων δεν θα χρειάζεται να προσκοµίζουν κάθε φορά, όπως γινόταν τόσα χρόνια, τα ίδια δικαιολογητικά οι εκπαιδευτικοί. Ρύθµιση, δηλαδή και σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι οι τρεις
υπουργικές εµπρόθεσµες τροπολογίες.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να κατατεθούν και να διανεµηθούν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να
κάνω µια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, στην αλλαγή της σύνθεσης του σχολικού συµβουλίου, που θα είναι επταµελές, πόσοι θα
είναι οι εκπαιδευτικοί;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Τρεις οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής τέσσερις. Συνεπώς, έχει
την πλειοψηφία το σχολείο, σαφώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει η κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την οµιλία για το νοµοσχέδιο σηµειώνοντας ότι καµµία εκπαιδευτική διαδικασία δεν µπορεί να προχωρήσει µε οµαλό
τρόπο αν δεν υπάρχει ικανός αριθµός εκπαιδευτικών για την υποστήριξή της. Γι’ αυτό και αξίζουν τα θερµά συγχαρητήρια στην
Υπουργό Παιδείας, κ. Κεραµέως, στην ηγεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών που βρήκε τον δηµοσιονοµικό χώρο και στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον διορισµό έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εκπαιδευτικών. Η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας κάνει πράξη σε µόλις δυο χρόνια και υπό πρωτόγνωρες συνθήκες µε την πανδηµία του κορωνοϊού τη δέσµευσή
της για ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθµιση της παιδείας στη
χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας και είµαστε στο τέλος µιας
µακράς συζήτησης για το παρόν νοµοσχέδιο δεν θέλω να µακρηγορήσω και να σας κουράσω. Όπως έχει προκύψει άλλωστε από
τη συζήτηση, είναι σαφές ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσµοι,
δυο διαφορετικές κοσµοθεωρίες. Από τη µια βρίσκεται η δική µας,
της παράταξή µας η οποία είναι στο κέντρο των εξελίξεων και της
ουσιαστικής προόδου και η οποία πιστεύει στην αυτονοµία, την
κριτική σκέψη, την αξιολόγηση, την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών µας. Από την άλλη βρίσκεται η άποψη της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης καλυµµένη από έναν «προοδευτισµό» ο οποίος όµως
στηρίζεται στο να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες να µην θέλει
να αλλάξει τίποτα, άλλο να ψηφίζει ως κυβέρνηση κι άλλο να λέει
ως αντιπολίτευση.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο είναι ένα σύγχρονο νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του µέλλοντος. Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να
ολοκληρώσω την οµιλία µου µε δυο προτάσεις προς την κυρία
Υπουργό για το ζήτηµα της κάλυψης θέσεων σχολικών νοσηλευτών. Είναι ένα ζήτηµα το οποίο αφορά πολλές οικογένειες. Υπάρχουν πολλοί σχολικοί νοσηλευτές γραµµένοι στους πίνακες του
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ΑΣΕΠ για τις θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ΠΕ 25, οι
οποίοι όµως δεν δέχονται να αναλάβουν υπηρεσία όταν αυτή
αφορά σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Θα πρότεινα, λοιπόν,
τα εξής.
Πρώτον, η κάλυψη των αναγκών σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό να γίνεται µέσω ειδικής πρόσκλησης µε τις οποίες θα προκηρύσσονται θέσεις σε συγκεκριµένα σχολεία για συγκεκριµένα
παιδιά. Με αυτόν τον τρόπο κάθε αναπληρωτής θα δηλώνει απευθείας σχολείο προτίµησης. Θα µπορούσε, επίσης, να γίνει θέσπιση
ειδικών κριτηρίων ενίσχυσης για όσους αναπληρωτές αναλαµβάνουν υπηρεσία, ειδικά σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
Δεύτερον, στην περίπτωση που οι διαδικασίες είτε µε επιλογή
από τον πίνακα του ΑΣΕΠ είτε µε τις ειδικές προσκλήσεις δεν ευδοκιµούν, τότε να εξεταστεί η δυνατότητα να προσκαλούνται για
δήλωση τοποθέτησης όλοι όσοι έχουν αποφοιτήσει από τα δηµόσια ΙΕΚ Νοσηλευτικής της Ρόδου ή και άλλων νοσοκοµείων. Βέβαια, εδώ απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση ώστε αν δεν βρίσκονται
διαθέσιµοι νοσηλευτές του κλάδου ΠΕ 25 από ΑΕΙ ή από ΤΕΙ, τότε
να δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους των δηµόσιων ΙΕΚ να
αναλαµβάνουν χρέη σχολικού νοσηλευτή. Το θέµα είναι εξαιρετικά
σηµαντικό, κυρία Υπουργέ και αφορά ιδιαίτερα τις οικογένειες µικρών ακριτικών νησιών στα Δωδεκάνησα αλλά και την Ρόδο και
την Κω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω την παρέµβασή µου τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε συνέπεια κάνει
πράξη τις προεκλογικές της δεσµεύσεις, αυτές για τις οποίες στηρίχθηκε από τον ελληνικό λαό. Και στο πλαίσιο αυτό σας καλώ να
ψηφίσετε και το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λογιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου αποτελεί έναν ακόµα κρίκο για τον
ολοκληρωτικό έλεγχο και χειραγώγηση της κοινωνίας µέσω στοχευµένων πολιτικών επιλογών αυταρχικοποίησης και εµπορευµατοποίησης µε την κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου, την
ίδρυση της πανεπιστηµιακής αστυνοµίας, την υποβάθµιση της δηµόσιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, που ουσιαστικά ωθεί τη νεολαία στα ιδιωτικά ΙΕΚ, την εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών
κολλεγίων µε αυτά των δηµοσίων ΑΕΙ και τώρα µε την νοµοθέτηση
της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Πουθενά στον κόσµο δεν ορίζεται ελάχιστη βάση εισαγωγής. Εδώ ρωτάµε ως ΜέΡΑ25, θα εισάγετε την ελάχιστη βάση εισαγωγής και στα ιδιωτικά κολλέγια; Σας
καλούµε να άρετε την αδικία που αφορά τους µαθητές των εσπερινών σχολείων, κάποιοι από τους οποίους θα µπορούσαν να εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και σεις ουσιαστικά τους
αποκλείσατε θεσπίζοντας τον ενιαίο τρόπο υπολογισµού της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που εισάγει το σχέδιο νόµου
δεν είναι αυτή καθ’ αυτή µια αρνητική έννοια. Όµως γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια για την βελτίωση της ποιότητας. Το πρόβληµα
όµως εντοπίζεται στην ερµηνεία της έννοιας της αξιολόγησης και
στον τρόπο που θέλει το σχέδιο νόµου να την εφαρµόσει. Τα
άρθρα 31 και 56 ορίζουν ότι η µη συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης αποτελούν πειθαρχικό παράπτωµα που επιφέρει κυρώσεις και ποινές όπως η στέρηση του µισθού, η αναστολή της
µισθολογικής ανέλιξης, η στέρηση του δικαιώµατος µονιµοποίησης για τους µη µόνιµους, ο αποκλεισµός τους από τις διαδικασίες επιλογής τοποθέτησης προϊσταµένου. Αυτή η αντιµετώπιση
αναδεικνύει τον τιµωρητικό χαρακτήρα του σχεδίου νόµου αποτελώντας παράλληλα τον Δούρειο Ίππο της Κυβέρνησης για να επιβάλλει τον πλήρη έλεγχο στην εκπαίδευση ελέγχοντας πρόσωπα
και καταστάσεις και στερώντας την οποιαδήποτε αυτονοµία που
είχε η εκπαιδευτική διαδικασία.
Και πώς να αποδώσουν επίσης οι δεκάδες χιλιάδες συµβασιούχοι εκπαιδευτικοί όταν κάθε χρόνο είναι µε µια βαλίτσα στο χέρι;
Και από ποιον να αξιολογηθούν; Κάθε χρόνο και από άλλον; Και
ποιος θα αξιολογήσει τον αξιολογητή;
Προσωπικά αυτός ο αυταρχισµός µού θυµίζει την εποχή του
αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν. Αυτός ο κυβερνητικός αυταρχισµός οδήγησε στην αποχή του 90% των σχολικών µονάδων και
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δεν έγινε ουσιαστικός διάλογος µεταξύ Κυβέρνησης και εκπαιδευτικής κοινότητας.
Το τµήµα του σχεδίου νόµου που αφορά την ενίσχυση του
ρόλου του διευθυντή της σχολικής µονάδας στα άρθρα 92 έως
103 δίνει υπερεξουσίες στον διευθυντή µεταφέροντάς του αρµοδιότητες από το σύλλογο διδασκόντων. Είναι ένα ιεραρχικό
αυταρχικό σύστηµα µονόδροµης, κάθετης, από πάνω προς τα
κάτω, αξιολόγησης µε τον εκπαιδευτικό να αντιµετωπίζεται ως
ένας απλός εφαρµοστής των όποιων διοικητικών εντολών. Αυτό
δηµιουργεί γραφειοκρατικές υπερδοµές, µειώνει τη δηµιουργικότητα και απαξιώνει τον ρόλο του εκπαιδευτικού, αποτελώντας
όµως µια πολύ καλή επαγγελµατική ευκαιρία ανέλιξης διάφορων
στελεχών κοµµατικά στηριγµένων. Είναι ο κοµµατιασµός, το διαίρει και βασίλευε, όλοι εναντίον όλων σε όλο του το µεγαλείο.
Το ΜέΡΑ25 τονίζει ότι το σύστηµα θα έπρεπε να είναι αµφίδροµο. Και από πάνω προς τα κάτω, αλλά και αντιστρόφως και
κυρίως να αξιολογείται µε αντικειµενικά κριτήρια το αποτέλεσµα
της εκπαίδευσης.
Δεν θα αναφερθώ στο άρθρο 107 µε το επταµελές, το οποίο
είναι πενταµελές και τώρα η κυρία Υπουργός µάς ενηµέρωσε ότι
γίνεται επταµελές. Το χαιρετίζουµε. Μήπως όµως θεωρούµε ότι
όλη η Ελλάδα είναι η Αθήνα, ο µεγαλύτερός της δήµος, ο Δήµος
Αθηναίων, ο ελεγχόµενος από την οικογένεια; Τέλος πάντων.
Ως µέλος της επιτροπής νησιωτικών και ορεινών περιοχών της
Βουλής, θα ήθελα να τονίσω τα προβλήµατα στις αποµακρυσµένες αυτές περιοχές µεταξύ των οποίων είναι και η µεγάλη έλλειψη διδασκόντων και η έλλειψη υποδοµών. Νοµοθετείτε
ουσιαστικά µόνο για τα µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ θα έπρεπε
να στηρίζετε τις περιοχές αυτές ακόµη και για τυπικούς λόγους.
Το άρθρο 99 προβλέπει ότι οι σχολικές µονάδες µπορεί να
χρηµατοδοτούνται από δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων. Ως ΜέΡΑ25 υπογραµµίζουµε
ότι σε καµµία περίπτωση τα έσοδα αυτά δεν θα πρέπει να επηρεάζουν ή να συµψηφίζονται µε την τακτική κρατική επιχορήγηση και ότι αυτές οι χορηγίες ή οι δωρεές δεν θα συνδέονται
µε προϊόντα που θα διαφηµίζονται και θα κυκλοφορούν στα σχολεία. Με τις χορηγίες αυτές δηµιουργούνται σχολεία πολλών ταχυτήτων και επιπέδων, ενισχύεται η ελίτ και γίνεται ακόµα πιο
ταξικό το σχολείο. Να τονίσουµε ότι άλλους πόρους θα βρουν
και θα µπορούν να έχουν τα σχολεία των µεγάλων αστικών περιοχών και άλλους πόρους θα βρουν οι αποµακρυσµένες µικρές
κοινότητες.
Το είδος και την ποιότητα της εκπαίδευσης στα οποία στοχεύει
η Κυβέρνηση µπορεί επίσης να τα κρίνει κανείς από την απόφασή
της να καταργήσει το µάθηµα της Κοινωνιολογίας από τα σχολεία, πράγµα που επέκρινε και η Πρόεδρος της Βρετανικής Κοινωνιολογικής Ένωσης, Καθηγήτρια Σούζαν Χάλφορντ µε
επιστολή της προς την Υπουργό. Γράφει: «Είµαστε συγκλονισµένοι από την πρόσφατη απόφασή σας να τερµατίσετε τη διδασκαλία της Κοινωνιολογίας στα ελληνικά λύκεια από αυτό το έτος.
Κατανοούµε ότι αυτό επικυρώθηκε ως πολιτική απόφαση, αλλά
και ότι δεν έχει δοθεί καµµία επιστηµονική ή παιδαγωγική αιτιολόγηση. Η Κοινωνιολογία επικεντρώνεται σε ζητήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης, ανισότητας και αλλαγής και καλλιεργεί την
έννοια και τη γνώση που είναι αναπόσπαστο µέρος της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνείδησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η κοινωνιολογία µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην
ενηµέρωση της επόµενης γενιάς για την κατανοµή του πλούτου
και την κοινωνική ισότητα, για τις σχέσεις µεταξύ φυλών και
φύλων και για το πώς µπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής µας,
ιδίως η υγεία και η εκπαίδευση µέσω των κοινωνικών παρεµβάσεων. Καθώς αντιµετωπίζουµε τις συνέπειες της πανδηµίας, της
κλιµατικής αλλαγής, των µαζικών µετακινήσεων, της ανισότητας
και της αυξανόµενης ψυχικής ασθένειας η Κοινωνιολογία θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στην αναζήτηση λύσεων. Η απόφασή
σας να καταργήσετε την Κοινωνιολογία σηµαίνει ότι αυτά τα θέµατα δεν θα έχουν πλέον θέση στο εκπαιδευτικό σύστηµα στην
Ελλάδα. Αδυνατούµε να κατανοήσουµε πώς ένα σύγχρονο δηµοκρατικό κράτος θα µπορούσε να ακολουθήσει αυτό το µονοπάτι.»
Τη θέση αυτή ακριβώς αναδείξαµε ως ΜέΡΑ25 µε σχετικές
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ερωτήσεις που σας κατέθεσα στις 6 Μαΐου 2020 και στις 18 Ιουλίου 2021 χωρίς καµµία µέχρι σήµερα απάντησή σας.
Άλλη βασική δοµή του σχεδίου νόµου αποτελούν τα άρθρα
που αναφέρονται στην άµεση κατάργηση των δύο Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών της Θεσσαλονίκης και των Ιωαννίνων.
Αυτές βρίσκονται γεωγραφικά πολύ κοντά στις Ορθόδοξες Εκκλησίες των βαλκανικών χωρών και στο Άγιον Όρος. Η συγχώνευσή τους θα γίνει µε τις αντίστοιχες των Αθηνών και της
Κρήτης, τις οποίες και αυτές καταργείτε σε βάθος χρόνου. Διερωτώµεθα ποιος είναι ο συγγραφέας των άρθρων αυτών και σε
τι αποσκοπεί. Γιατί τέτοιο µένος να κλείσουν αυτές οι ανώτατες
εκκλησιαστικές ακαδηµίες; Στις 7 Ιουνίου 2021 σας καταθέσαµε
ερώτηση και ουσιαστικά είχαµε τοποθετηθεί κατά της απόφασης
αυτής.
Ως Κρητικός Βουλευτής θα αναφέρω ότι το πρόγραµµα ιερατικών σπουδών της Πατριαρχικής Ανώτατης Ακαδηµίας Κρήτης
την περίοδο 2006-2019 έδωσε τριακόσια δέκα πέντε πτυχία. Το
πρόγραµµα «Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής» έδωσε
ενενήντα εννέα πτυχία. Στο σύνολο δηλαδή έδωσε τετρακόσια
δεκατέσσερα πτυχία.
Περαιτέρω, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία
Κρήτης έχει δώσει πτυχία σε ενενήντα έξι κληρικούς από το πρόγραµµα «Ιερατικών Σπουδών» και σε τριάντα έξι κληρικούς από
το πρόγραµµα «Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής». Σύνολο είναι εκατόν τριάντα δύο. Οι ιερείς και οι πνευµατικοί χρειάζονται πολύ υψηλή µόρφωση πανεπιστηµιακού επιπέδου,
συνεχή αναβάθµιση και όχι κατάργηση.
Αναφέρει πόρισµα διεθνούς συνεδρίου κοινωνιολόγων ότι η
κοινωνία χωρίς θρησκεία παύει να λειτουργεί και να υφίσταται
ως κοινωνία. Η εφαρµογή της «φιλο-σοφίας», του «δια-λόγου»,
της «επι-κοινωνίας», της «εξ-οµολογήσεως», της πνευµατικότητας και της «προσ-ευχής» είναι έννοιες πανάρχαιες και ελληνικές
µε βάση τις διορατικές αντιλήψεις για την ανθρώπινη ύπαρξη,
άφθαρτες στον χρόνο και αποτελούν αντίδοτο στα ραγδαίως
εξελισσόµενα ψυχικά νοσήµατα.
Να θυµίσω στο σηµείο αυτό το πολύ γνωστό βιβλίο: «Πλάτωνας, όχι πρόζα».
Τέλος, η θέση του ΜέΡΑ25, όπως την ανέφερε η ειδική αγορήτριά µας Σοφία Σακοράφα, είναι ότι φορέας σχεδιασµού, υλοποίησης και αξιολόγησης των αλλαγών στην παιδεία θα έπρεπε
να είναι µια ανεξάρτητη αρχή, ο πρόεδρος της οποίας θα διορίζεται από τη Βουλή µε αυξηµένη πλειοψηφία. Στην αρχή αυτή,
πέρα από εµπειρογνώµονες, θα µπορούν να συµµετέχουν εκπρόσωποι των κοµµάτων, των συνδικαλιστικών φορέων, ακόµη και
των γονέων, καθώς επίσης και κληρωτοί.
Θα κλείσω µε αυτό που µάθαµε όλοι στο σχολείο, αλλά εδώ
δυστυχώς δεν το τηρούµε, τη σαφή διάκριση των εξουσιών,
διότι, όπως διαχρονικά γίνεται η νοµοθέτηση, γνωρίζει ο πολίτης
ότι η επόµενη κυβέρνηση θα ξαναλλάξει τον νόµο και το «ράβεξήλωνε» θα συνεχίζεται µε θύµα πάντα τον λαό. Μονολόγους
κουφών κάνουµε και είµαστε πάντα στο ίδιο σηµείο όταν οι άλλοι
τρέχουν.
Και επειδή ακούστηκαν πάλι σήµερα σχόλια για τον Γιάνη Βαρουφάκη, πάντα σας λέµε: «Φέρτε τον φάκελο του 2015 στη
Βουλή», όπως και προεκλογικά είχε δεσµευτεί και ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν τολµάτε, όµως, να το κάνετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Λογιάδη.
Τον λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Θεόδωρος Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα χρόνια
πριν από την ενηλικίωσή µας, αλλά και τα επόµενα χρόνια, ως οικογενειάρχες και γονείς, έχουµε ακούσει και έχουµε πει πολλές
φορές τη φράση: «Κοίταξε να µορφωθείς, να µπεις στο πανεπιστήµιο και το µέλλον είναι µπροστά σου». Αµέσως µετά ακούγαµε από τους γονείς µας και προτρέπαµε τα παιδιά µας να
πάρουν γρήγορα το πτυχίο τους ώστε να βρουν µια καλή δουλειά
και να έχουν µια καλή σταδιοδροµία. Και, όµως, παρ’ όλες τις
πατρικές συµβουλές που ακούγαµε ή που δίναµε αργότερα ως
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γονείς, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα κατέχει µια αρνητική πρωτιά,
αφού είµαστε παγκόσµιοι πρωταθλητές στους άνεργους πτυχιούχους.
Πρόκειται για µια πραγµατικότητα η οποία έπαψε να µας σοκάρει αφού πλέον το πτυχίο δείχνει όµορφο στην κορνίζα, αλλά
δυστυχώς δεν φτάνει. Οι προσπάθειες εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης που επιχειρήθηκαν στα χρόνια της Μεταπολίτευσης ήταν
δεκάδες, όµως, στην πράξη κάθε εγχείρηµα κατέληγε σε απορρύθµιση. Οι τροχοί της άµαξας σπάνια κινήθηκαν προς τα εµπρός στη συγκεκριµένη κατεύθυνση και κάπως έτσι επί σαράντα
επτά χρόνια Μεταπολίτευσης εξακολουθούµε να συζητούµε µονότονα τι είδους παιδεία θέλουµε.
Στα χρόνια που προηγήθηκαν λέξεις όπως: «αξιοσύνη», «αριστεία», «εξωστρέφεια» εξοστρακίστηκαν από το εκπαιδευτικό
µας σύστηµα. Ήταν θύµατα µιας εµµονικής άποψης που έµοιαζε
µε υποταγή σε µια αριστερόστροφη λογική η οποία από την
εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και του άκρατου λαϊκισµού υποσχόταν εισαγωγή στα πανεπιστήµια χωρίς εξετάσεις.
Η ορµή εκείνης της περιόδου, σε συνδυασµό µε έναν οπισθοδροµικό δογµατισµό που κυριάρχησε έσπειρε τµήµατα ΑΕΙ και
ΤΕΙ σχεδόν σε όλη τη χώρα, ώστε οι υποψήφιοι να πάρουν τουλάχιστον ένα χαρτί, αδιαφορώντας αν το εκπαιδευτικό µας σύστηµα πατούσε σε στέρεες βάσεις.
Κάπως έτσι η Ελλάδα έχει το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό των
εγγραφών σε ΑΕΙ µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, εντούτοις το
30% και κάτι περισσότερο των φοιτητών µας δεν αποφοιτά ποτέ.
Αντίστοιχα, σχεδόν το 42% των φοιτητών µας σπουδάζει για περισσότερα από έξι χρόνια, ενώ σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση
της EUROSTAT το 2018 η Ελλάδα κατείχε την τελευταία θέση
στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών µε ρυθµό αποφοίτησης
9,17% το οποίο απέχει πολύ από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο που
κυµαίνεται στο 24,5%.
Αυτή ήταν η αντίληψη των πραγµάτων που ίσχυε µέχρι πρότινος και δεν χωρά καµµία αµφιβολία επ’ αυτού.
Τουλάχιστον µέχρι σήµερα, γιατί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης οραµατίζονται και επενδύουν σε ένα σύγχρονο σχολείο, το οποίο θα
παρέχει περισσότερα και καλύτερα εφόδια. Θέλουµε το ελληνικό
σχολείο να είναι πιο ουσιαστικό, πιο δηµιουργικό, πιο ποιοτικό,
πιο ανοικτό, να συνδυάζει την καινοτοµία µε την τεχνολογία και
τη γνώση, λειτουργώντας ως κοινός προορισµός χιλιάδων µαθητών που κάνουν όνειρα για το µέλλον.
Κατά την προσωπική µου άποψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη στιγµή που συµφωνούµε για την αµυντική στρατηγική της χώρας, θα πρέπει να συµφωνήσουµε και σε ό,τι αφορά
την εκπαιδευτική στρατηγική της πατρίδας µας, ιδίως από τη
στιγµή που η παιδεία είναι η πρώτη γραµµή άµυνας κάθε έθνους.
Ας µη γελιόµαστε, η παιδεία είναι η µεγαλύτερη επένδυση που
µπορούµε να κάνουµε ως χώρα και δεν υπερβάλλω γιατί πιστεύω
ότι όλοι συµφωνούµε πως το επίπεδο της παιδείας καθορίζει όχι
µόνο το παρόν, αλλά κυρίως το µέλλον µας.
Προφανώς κάθε µεταρρύθµιση κρίνεται και αξιολογείται στο
πεδίο της πραγµατικότητας. Το ίδιο ισχύει και µε την παρούσα
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, η οποία θα κριθεί στην τάξη και στα
αµφιθέατρα. Όµως ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό
µας. Αυτή τη φορά έχουµε την αποφασιστικότητα να πετύχουµε,
γιατί είναι πασιφανές ότι η κοινωνία µας έπαψε να σκοντάφτει
στη διαχρονική αναβλητικότητα που διέκρινε τον λαό µας.
Πρόσφατη δηµοσκόπηση που δηµοσιεύθηκε σε εφηµερίδα της
Κυριακής αποκαλύπτει ότι στην κοινωνία µας υπάρχει το κρίσιµο
κοινωνικό σύνολο που στηρίζει µε κάθε τρόπο την αλλαγή για το
µέλλον της πατρίδας µας. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη µέτρηση,
επτά στους δέκα συµπατριώτες µας συστρατεύονται µε την κυβερνητική πρόταση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, για την
καθιέρωση ορίου φοίτησης, για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα
πανεπιστήµια, ενώ τρεις στους τέσσερις -εντυπωσιακό ποσοστόσυµφωνούν µε τη χρήση κάρτας εισόδου στα ΑΕΙ.
Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο ότι το ναι στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση λέει το 53,4% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το
76,6% των ψηφοφόρων του Κινήµατος Αλλαγής και το 34,6% των
ψηφοφόρων του ΚΚΕ. Άρα, κύριοι συνάδελφοι, απλά είναι ώρι-
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µες οι συνθήκες να πούµε πλέον ως εδώ µε τη µετριοκρατία.
Το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας περιγράφει τη συνολική λογική λειτουργίας και τον γενικό προσανατολισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος που αξίζει στα παιδιά µας.
Όπως εξήγησα την Παρασκευή στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το νέο σχολείο δεν πρέπει να είναι
ζήτηµα πολιτικής σκοπιµότητας ούτε πρέπει να αντιµετωπίζεται
ως τέτοιο. Πρωτίστως αποτελεί θέµα εθνικής στόχευσης.
Σκοπός της παιδείας πρέπει να είναι η διαµόρφωση παραγωγικών και σκεπτόµενων προσωπικοτήτων, ανθρώπων που σκέφτονται, αναζητούν και αγαπούν τη γνώση, άρα δική µας ευθύνη
είναι η επανασύνδεση της εκπαίδευσης µε την παιδεία. Πολιτεία
που δεν έχει σαν βάση την παιδεία είναι κτίσµα πάνω στην άµµο,
υποστήριζε ο Αδαµάντιος Κοραής και προσωπικά συµφωνώ απόλυτα µαζί του.
Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, απελευθερώνουµε τη δηµιουργική
δύναµη των σχολείων µας µε τρεις συγκεκριµένες κινήσεις:
Πρώτον, περιβάλλουµε µε εµπιστοσύνη τους εκπαιδευτικούς,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιτελούν το λειτούργηµά τους
µε µεγαλύτερη αυτονοµία. Ειδικότερα, θα επιλέγουν σχολικά βιβλία, θα αξιολογούν τους µαθητές µε εναλλακτικούς τρόπους
και θα αξιοποιούν τις σχολικές εγκαταστάσεις εκτός ωραρίου,
θα διοργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις, θα συνεργάζονται
µε φορείς για τη διοργάνωση δράσεων.
Δεύτερον, ενισχύουµε τον ρόλο του διευθυντή και των εκπαιδευτικών σε ρόλο ευθύνης. Για εµάς ευθύνη δεν σηµαίνει βάρος
και φόβος, αλλά αποστολή και καθήκον. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται υποστηρικτικά όργανα στον διευθυντή µε µοριοδότηση
και συνεκτίµηση στον φάκελο αξιολόγησης, όπως ενδοσχολικοί
συντονιστές, µέντορες και υποδιευθυντές µε εισήγηση του διευθυντή. Ακόµη ο διευθυντής θα έχει την ευχέρεια να αξιοποιήσει
τις σχολικές εγκαταστάσεις για εκδηλώσεις, συνέδρια και προγράµµατα, διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση
της σχολικής ζωής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Τρίτον, θεσπίζουµε πλαίσιο αυξηµένης διαφάνειας και λογοδοσίας. Το πετυχαίνουµε αφαιρώντας εξουσίες από κεντρικές
υπηρεσίες και µεταβιβάζοντάς τες σε επίπεδο σχολικής µονάδας, κάνοντας πιο ευέλικτο και λειτουργικό το σχήµα των σχολικών συµβουλίων, αλλά και καθιερώνοντας διαγνωστικά τεστ
αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος για µαθητές της έκτης τάξης του δηµοτικού και της τρίτης τάξης του γυµνασίου στα µαθήµατα της Γλώσσας και των Μαθηµατικών.
Όσον αφορά στην αναγκαιότητα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, βάζουµε τέλος στο φαινόµενο εισαγωγής φοιτητών στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση µε απαράδεκτα χαµηλές βαθµολογίες.
Θέλουµε φοιτητές που θα γίνουν πτυχιούχοι και όχι αιώνιους φοιτητές που χάνουν άσκοπα τα χρόνια τους. Θέλουµε η νεολαία
µας να επιλέγει δρόµους µε προοπτική και όχι µονόδροµους στασιµότητας.
Μια παρατήρηση θέλω να κάνω και θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε,
όσον αφορά τις ρυθµίσεις για την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Η
συγχώνευση των δοµών που επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας
είναι σωστή. Όµως ζητώ από την Υπουργό, έστω την τελευταία
στιγµή, η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία της Θεσσαλονίκης
να συνεχίσει απρόσκοπτα την αυτόνοµη λειτουργία της. Από τα
σπλάχνα της στελεχώνονται είκοσι έξι Μητροπόλεις Μακεδονίας
και Θράκης, ενώ τα τελευταία χρόνια υπό τη φωτισµένη καθοδήγηση του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Κίτρους Κατερίνης και
Πλαταµώνος κ. Γεωργίου, οι απόφοιτοί της διακρίνονται για την
επιστηµονική τους αξιοσύνη. Η εγγραφή τους στην ακαδηµία γίνεται µόνο µέσα από τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων
και συµµετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράµµατα ιερατικών
σπουδών και διαχείρισης εκκλησιαστικών κειµηλίων.
Ως εκ τούτου, η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης είναι η ελάχιστη αναγνώριση της πολύπλευρης συνεισφοράς της στην Εκκλησία, την κοινωνία, τη Θεσσαλονίκη, τη βόρεια Ελλάδα
γενικότερα.
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Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, να εξετάσετε µε ιδιαίτερη προσοχή το συγκεκριµένο θέµα.
Συνοψίζοντας, η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση είναι το πρωτογενές κεφάλαιο του εθνικού σχεδίου ανάκαµψης της ελληνικής
κοινωνίας. Μέσω αυτής διασφαλίζουµε στα παιδιά µας αξιοπρέπεια και ευθύνη στις επιλογές τους, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, εφόσον αναλογιστούµε ότι στα χέρια τους κρατούν το
µέλλον της πατρίδας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση πορεύεται κοιτάζοντας µπροστά και αγωνιώντας για το µέλλον των Ελλήνων. Ό,τι
έγινε στο παρελθόν αποτελεί ιστορία. Το µέλλον όµως είναι
µπροστά µας και ως επί το πλείστον πρέπει να το διαµορφώνουν
εκείνοι που τολµούν για το καλύτερο.
Μπροστά µας έχουµε µια µεγάλη πρόκληση και η Νέα Δηµοκρατία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε όµως.
Έχετε πάρει τρία λεπτά επιπλέον.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: …τις ευθύνες και των µεταρρυθµίσεων που αλλάζουν την Ελλάδα, σαφέστατα υπερψηφίζει και
στηρίζει το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς ιδιαίτερα, κύριε Πρόεδρε,
για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και ολοκληρώνουµε
τον κατάλογο των συναδέλφων µε τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Δερµεντζόπουλο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριες Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισάγεται και
συζητείται σήµερα ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ένα
εξαιρετικά σηµαντικό νοµοσχέδιο που έχει ως στόχο την αναβάθµιση του σχολείου, την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και την
ενίσχυση και εξορθολογισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η προτεραιότητα του νοµοσχεδίου αυτού είναι η δηµιουργία
ενός ακόµα καλύτερου σχολείου, ενός σχολείου που προσαρµόζεται στις εξελίξεις των καιρών, που εξασφαλίζει περισσότερα
εφόδια για το παρόν και το µέλλον των µαθητών, ένα νοµοσχέδιο
που ανοίγει τις πόρτες της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών µέσα
σε ένα δίκαιο πλαίσιο και δίνει ελευθερίες ως προς τη διδασκαλία, ένα νοµοσχέδιο που δεν βάζει εµπόδια αλλά δηµιουργεί ευκαιρίες.
Το νοµοσχέδιο αυτό αποτελείται από τρεις πυλώνες: Πρώτον,
την ενίσχυση της αυτονοµίας των σχολικών µονάδων. Δεύτερον,
τη θέσπιση ενός δίκαιου και αποτελεσµατικού µηχανισµού αξιολόγησης. Τρίτον την ενίσχυση των δοµών εκπαίδευσης.
Πρέπει έµπρακτα να δείξουµε ότι εµπιστευόµαστε περισσότερο τους εκπαιδευτικούς µας. Είναι ο πυλώνας και το θεµέλιο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τους παρέχουµε λοιπόν την
ελευθερία της οργάνωσης της διδασκαλίας µέσω της εισαγωγής
της ελεύθερης επιλογής βιβλίου, να επιλέγουν οι ίδιοι το βιβλίο
που θέλουν ανάµεσα σε µια ευρεία γκάµα εγκεκριµένων συγγραµµάτων.
Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτικός θα έχει τη δυνατότητα
να αναπτύξει την αξιολογική ικανότητα των µαθητών του, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να διαµορφώσει τη διαδικασία
στην τάξη ανάλογα µε τις ανάγκες, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Όσο λοιπόν κάποιοι επενδύουν στην πόλωση και
την παραπληροφόρηση, εµείς επενδύουµε στους εκπαιδευτικούς µας.
Είχαµε δεσµευτεί για πέντε χιλιάδες διακόσιους πενήντα διορισµούς στο 2021 και εν τέλει προχωρούµε σε έντεκα χιλιάδες
επτακόσιους διορισµούς νέων εκπαιδευτικών που από τον Σεπτέµβρη αναλαµβάνουν υπηρεσία σε όλα τα σχολεία της χώρας
µας. Και είναι οι πρώτοι που γίνονται στη γενική εκπαίδευση µετά
από δώδεκα χρόνια και σε συνέχεια των τεσσερισήµισι χιλιάδων
µόνιµων διορισµών στην ειδική αγωγή που έγιναν πέρυσι και δείχνουν την κατεύθυνση µας, τον προσανατολισµό µας, το όραµά
µας για ένα νέο σχολείο, για ένα σχολείο που προσαρµόζεται στη
σηµερινή πραγµατικότητα και που γίνεται σχολείο της σύγχρονης εποχής και του αύριο, ένα σχολείο µε επίκεντρο τον εκπαιδευτικό και τον µαθητή.
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Και δίνουµε κίνητρα στους µαθητές. Αναδιαµορφώνουµε τον
τρόπο διδασκαλίας των µαθηµάτων, ξεφεύγουµε από τη στείρα
διδασκαλία.
Οι µαθητές πρέπει να ξεφύγουν επιτέλους από το µοντέλο της
αποστήθισης, να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη, να διαµορφώσουν ανεξάρτητη γνώµη, να συµµετέχουν ενεργά στη διάπλαση και διαµόρφωση του χαρακτήρα τους. Οι µαθητές θα
αξιολογούνται όπως σήµερα, όχι όµως µόνο µε τα διαγωνίσµατα
που δεν είναι ενδεικτικά των γνώσεων που έχουν αποκοµίσει,
αλλά µε µία πιο συµµετοχική διαδικασία όπως είναι και οι οµαδικές παρουσιάσεις.
Τα παιδιά µας, λοιπόν, πρέπει να διδάσκονται πώς να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται κι έτσι η παρουσία τους στην τάξη δεν
θα είναι τυπική. Θα είναι δηµιουργική, θα καλλιεργείται η κριτική
σκέψη µε στόχο την ουσιαστική κατάκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων. Το σχολείο γίνεται πλέον φιλικότερο στον µαθητή.
Επιπλέον, ενισχύεται ο ρόλος του διευθυντή, αλλά και ο ρόλος
των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης µε µοριοδότηση και µε συνεκτίµηση στον φάκελο αξιολόγησης. Ο διευθυντής αποκτά τις
αρµοδιότητες εκείνες που του επιτρέπουν να υπηρετήσει το αυτόνοµο σχολείο, ενώ πλέον καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο στη διαµόρφωση της σχολικής ζωής και γι’ αυτό θεσπίζονται υποστηρικτικά όργανα στον διευθυντή και δίδονται περισσότερες ευκολίες. Πλέον τα σχολεία θα έχουν την οικονοµική
αυτοτέλεια, µε έσοδα που θα µπαίνουν στα ταµεία του σχολείου,
χωρίς να επηρεάζεται το ύψος τακτικής επιχορήγησης των σχολικών µονάδων. Το σχολείο, λοιπόν, αναδιαµορφώνεται.
Ο δεύτερος σηµαντικός πυλώνας στοχεύει στη θέσπιση ενός
µηχανισµού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών ως µέσου
βελτίωσης και ενδυνάµωσης αυτών. Η αξιολόγηση αυτή έχει καθαρά βελτιωτικό και µη τιµωρητικό χαρακτήρα. Η αποτελεσµατικότητα του σχολείου και της εκπαιδευτικής πολιτικής γενικά
προσδιορίζεται σηµαντικά από την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών που την υπηρετούν.
Είναι αυτονόητο ότι κανένα εκπαιδευτικό σύστηµα δεν µπορεί
να βελτιωθεί αν δεν αξιολογηθεί. Οφείλουµε κι εµείς να εντοπίσουµε τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία των εκπαιδευτικών, να
τους παρέχουµε εκείνη την παιδαγωγική υποστήριξη που χρειάζονται, όπως και την ταυτόχρονη βελτίωση και επιβράβευση του
έργου τους. Η θετική αξιολόγηση συνεκτιµάται κατά τη διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης, ενώ η µη θετική αξιολόγηση
οδηγεί σε επιµορφωτικό πρόγραµµα. Δίνουµε, λοιπόν, στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να µετεξελιχθεί, να διαµορφώσει το
έργο του και τον τρόπο διδασκαλίας.
Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο ενισχύονται οι δοµές εκπαίδευσης. Ιδρύονται θέσεις στελεχών µε αµιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα, αυξάνονται οι σύµβουλοι εκπαίδευσης µε νέες
αρµοδιότητες δίπλα στις σχολικές µονάδες, δηµιουργούνται χίλιες εκατό νέες θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.
Οι γονείς θα µπορούν πλέον να απευθύνονται στα κέντρα αυτά
και να λαµβάνουν εξειδικευµένα µέτρα υποστήριξης των παιδιών
προσαρµοσµένα απόλυτα στις ανάγκες τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό προάγει
τους µαθητές στο υψηλότερο βάθρο και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία. Πολιτεία η οποία
δεν έχει βάση την παιδεία είναι οικοδοµή πάνω στην άµµο. Εµείς
είµαστε αποφασισµένοι να χτίσουµε ένα νέο σχολείο, µε γερά
θεµέλια. Η κοινωνία είναι αυτή που απαιτεί αλλαγές και όχι κλίµα
πόλωσης, προσωπικών επιθέσεων και παλαιοκοµµατικά παιχνίδια
σκοπιµοτήτων.
Παρά τα όσα προβλήµατα µας έχει δηµιουργήσει η πανδηµία,
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει να τηρεί τις δεσµεύσεις της και να υλοποιεί τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που
έχει ανάγκη η χώρα µας.
Κλείνοντας, θα δανειστώ ένα απόφθεγµα του Γουίλιαµ Άρθουρ
Γουόρντ, αρκετά γνωστού στην εκπαιδευτική κοινότητα, ο
οποίος αναφέρει: «Η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το
να διανέµεις τη γνώση, είναι να εµπνέεις στην αλλαγή. Η µάθηση
είναι κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις δεδοµένα, είναι
να φτάνεις στην κατανόηση».
Σας ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Δερµεντζόπουλο για τη συνέπεια στον χρόνο.
Τώρα θα πάµε στις δευτερολογίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών. Θα κάνουµε, όµως, από την αρχή µία συµφωνία. Εγώ θα σας δώσω από δέκα λεπτά, αλλά δεν θέλω σε καµµία
περίπτωση να υπερβεί αυτός ο χρόνος. Νοµίζω ότι είναι αρκετός
για την δευτερολογία του καθενός.
Ξεκινάµε µε την Αντιπρόεδρο της Βουλής εκ µέρους του
ΜέΡΑ25, την κ. Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ (Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα κάνω χρήση όλου του χρόνου που δίνετε. Άλλωστε, τα
έχουµε πει όλες αυτές τις µέρες. Εξαντλήθηκε η συζήτηση όσον
αφορά το θέµα του νοµοσχεδίου. Υποτίθεται ότι σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που αλλάζει ριζικά τη διοικητική δοµή της
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλάζει ριζικά τη λειτουργία των σχολείων και αναµορφώνει και το πλαίσιο
της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
Κι όµως, κύριοι συνάδελφοι, καταφέραµε ή µάλλον καταφέρατε, συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, στη Βουλή να γίνεται συζήτηση όπου κυριαρχούν άλλα ζητήµατα και µάλιστα κυρίως η
προβληµατική και άδικη εφαρµογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ακόµα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν έδωσε το βάρος της
παρέµβασής του στα ουσιαστικά θέµατα του νοµοσχεδίου. Αυτό,
όπως έχουµε ήδη πει, είναι µέχρι ένα βαθµό δικαιολογηµένο γιατί
αυτό είναι το ζήτηµα που καίει σήµερα χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, που οι προσπάθειες και οι ελπίδες τους θυσιάζονται
στον βωµό µιας άδικης και πρόχειρης νοµοθέτησης -το ξαναλέω,
κύριοι συνάδελφοι, άδικης και πρόχειρης νοµοθέτησης- που στηρίζεται µόνο σε ιδεοληψίες και σχεδιασµούς επί χάρτου.
Η Κυβέρνηση δεν έχει πραγµατικά επιχειρήµατα για να δικαιολογήσει τις αδικίες που αλόγιστα προκαλεί και δεν µπορώ να µην
αναφερθώ σε κάτι χαρακτηριστικό. Η κυρία Υπουργός επανέλαβε αρκετές φορές ένα επιχείρηµα, προσπαθώντας να καλύψει
τον αντικοινωνικό και άδικο χαρακτήρα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Κραδαίνει, λοιπόν, η κ. Κεραµέως ένα ψευτοεπιχείρηµα: πόσοι από τους εισαχθέντες καταφέρνουν τελικά να
πάρουν πτυχίο. Ένα σχετικά χαµηλό ποσοστό, µόνο χαµηλό ποσοστό, αναφέρθηκε. Αυτούς δήθεν θέλουν να προστατεύσουν.
Θα µου επιτρέψετέ να πω έλεος πια µε τα επικοινωνιακά πυροτεχνήµατα! Έλεος µε τη σκόπιµη υποβάθµιση του δηµόσιου
λόγου και του πολιτικού διαλόγου! Κυρία Υπουργέ, είµαι βέβαιη
ότι ξέρετε πότε θα ήταν ουσιαστικό το επιχείρηµά σας και πώς
θα µπορούσε ίσως να είναι πραγµατικό επιχείρηµα. Σε ένα κράτος χωρίς προνοιακές ή άλλες δοµές στήριξης της φοίτησης,
θέλει πραγµατικά πολιτικό θράσος να λοιδορείς όσους δεν καταφέρνουν να τελειώσουν τις σπουδές τους για λόγους οικονοµικούς και κοινωνικούς.
Πείτε µας, λοιπόν, πόσοι από το ποσοστό που λέτε είναι θύµατα των ελλειµµάτων του κράτους και δεν είχαν αντικειµενικά
τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να πάρουν
το πτυχίο τους. Τότε ίσως θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε τη
συζήτηση σε αυτή τη βάση. Πείτε µας ακόµα, κυρία Υπουργέ,
ποιο είναι το ποσοστό αυτών που αποφοιτούν από τις σχολές
που έχουν προοπτική επαγγελµατικής αποκατάστασης και πόσο
στις σχολές εκείνες που το πτυχίο τους δεν προσφέρει προοπτική εργασιακής απασχόλησης.
Δεν ξεχνάµε ότι µιλάµε για µια χώρα που χάρη στις πολιτικές
των αντιπάλων κυβερνήσεων και των µνηµονίων βρίσκεται µε τον
παραγωγικό ιστό της διαλυµένο, δηλαδή µια χώρα καταδικασµένη να ζει στη βαριά σκιά της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας
των νέων. Αυτή είναι, κυρία Υπουργέ, η πραγµατικότητα που
ζούµε και δεν µπορείτε να την ξεγελάσετε µε ωραία λόγια για
δήθεν περισσότερες και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, που
θα µας τις φέρετε δήθεν ως εκ θαύµατος, ενώ στην πραγµατικότητα συνεχίζετε την αποδόµηση.
Η ελληνική πολιτεία καταδικάζει τοµείς ολόκληρους στην
ανεργία και έχει αχρηστεύσει τόσους τίτλους σπουδών. Έρχεται,
λοιπόν, µετά να κατηγορήσει τα παιδιά που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους αφού πιέζονται από την αγωνία
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της επιβίωσης και της επαγγελµατικής τους προοπτικής.
Θέλω, κύριοι συνάδελφοι, να προλάβω κάθε πιθανό φτηνό αντίλογο µε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Σε µια χώρα σαν την
Ελλάδα και µε τη δεδοµένη φυσική της διαµόρφωση χρειάζεται
άραγε τριτοβάθµια εκπαίδευση στο αντικείµενο της ωκεανογραφίας και των θαλάσσιων βιοεπιστηµών ή µήπως όχι; Δεν χρειάζεται φαντάζοµαι να πούµε ότι το πολιτικό σύστηµα καθορίζει τη
λειτουργία της ελληνικής οικονοµίας. Πόσες, λοιπόν, θέσεις εργασίας προσφέρει το ελληνικό πολιτικό σύστηµα σ’ αυτόν τον
τοµέα για να καλύπτονται οι πραγµατικές ανάγκες της χώρας;
Ας πάµε και ένα βήµα παρακάτω. Μέχρι που φτάνει το περίφηµο δόγµα της αντιστοίχισης των σπουδών µε τις ανάγκες της
αγοράς; Κι όταν παρά τις πραγµατικές ανάγκες, δεν προσφέρονται θέσεις εργασίας, θα πρέπει απ’ ό,τι καταλαβαίνω να κλείνετε
τις σχολές. Με βάση αυτό το δόγµα, λοιπόν, πού καταλήγουµε.
Καταλήγουµε στο ότι κατά την κυβερνητική αυτή αντίληψη οι
µόνες πραγµατικά ασφαλείς σχολές θα είναι οι παραγωγικές
στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές, γιατί µόνον αυτές εξασφαλίζουν την επαγγελµατική συνέχεια των σπουδαστών.
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κανονική λειτουργία ενός κράτους η αλόγιστη νοµοθέτηση. Δεν µπορεί να βαδίζει η χώρα προς
το µέλλον µε την κυβερνητική λογική που λέει ότι εµείς θα κάνουµε αυτό που θέλουµε τώρα και «γαία πυρί µιχθήτω». Αυτό που
έχει σηµασία είναι να περάσουµε τώρα όσα θέλουµε και τις συνέπειες θα τις δούµε στο µέλλον. Το τι κόστος θα πληρώσει η
κοινωνία δεν απασχολεί καθόλου το πολιτικό σύστηµα, καθόλου
τον πολιτικό προβληµατισµό σας.
Αυτό συνέβη, λοιπόν, µε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυτό
συµβαίνει και µε το νοµοσχέδιο που θα ψηφίσετε σήµερα. Είναι
ένα αυταρχικό, γραφειοκρατικό κατασκεύασµα, χωρίς προοπτική
µακρόχρονης εφαρµογής.
Αδιαφορείτε εντελώς για τη συναίνεση και την κοινωνική και
την κοινοβουλευτική θα έλεγα. Σας καθορίζει -επιτρέψτε µου να
πω- µια αλαζονεία που δεν βασίζεται πουθενά παρά µόνο στις
πολιτικές σας καταβολές και στις ιδεοληψίες σας. Είναι επιλογή
σας λοιπόν να είστε µόνοι σας σε αυτόν το δρόµο. Δεν έχουµε
κανένα άλλο πρόβληµα µε αυτό, παρά µόνο ότι τις βαριές συνέπειες όλων αυτών τις πληρώνει και θα τις πληρώσει τελικά η
χώρα και η ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Σακοράφα και για την οικονοµία στον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης,
η κ. Σοφία - Χάιδω Ασηµακοπούλου.
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΧΑΙΔΩ: Σας ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα θέλαµε να κάνουµε ειδική αναφορά στον σύλλογο συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
που αποτελεί επιστηµονικό και επαγγελµατικό φορέα εκπροσώπησης των συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης αποφοίτων σχολών συντήρησης τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής και ισότιµων αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής.
Σύµφωνα µε σχετική επιστολή του εν λόγω συλλόγου την οποία
θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, σχετικά µε την απαίτηση των αποφοίτων προγραµµάτων διαχείρισης εκκλησιαστικών κειµηλίων των
ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδηµιών για την καταχώριση των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων
τέχνης µη συναφών µε το αντικείµενο σπουδών τους καταλήγει
στα εξής συµπεράσµατα: Οι πτυχιούχοι προγραµµάτων διαχείρισης εκκλησιαστικών κειµηλίων των ανώτατων εκκλησιαστικών ακαδηµιών δεν µπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ συντηρητές
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Επίσης οι ίδιοι πτυχιούχοι δεν γίνεται να έχουν τη δυνατότητα λήψης της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος µε ταυτόχρονο δικαίωµα εγγραφής στο
αντίστοιχο µητρώο συντηρητών που τηρείται στη διεύθυνση συντήρησης αρχαίων και νεότερων µνηµείων. Παράλληλα δεν µπορούν να έχουν το δικαίωµα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης σε
υλικά πολιτιστικά αγαθά.
Ο µόνος τρόπος για να µπορέσουν οι πτυχιούχοι των προγραµµάτων διαχείρισης εκκλησιαστικών κειµηλίων των ανώτατων
εκκλησιαστικών ακαδηµιών να γίνουν ΠΕ συντηρητές είναι να πα-
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ρακολουθήσουν σπουδές συντήρησης σε ανώτατο εκπαιδευτικό
ίδρυµα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής που προσφέρει βασικό
τίτλο σπουδών στη συντήρηση. Οι πτυχιούχοι των προγραµµάτων ΔΕΚ και ΑΕΑ µπορούν µόνο µέσω της λήψης πτυχίου συντήρησης να εργάζονται ως συντηρητές αλλά σε καµµία περίπτωση
µόνο λόγω του πτυχίου ΔΕΚ. Επίσης το συντονιστικό αναπληρωτών εκπαιδευτικών γερµανικής γλώσσας µας ενηµέρωσε ότι πριν
λίγες µέρες βγήκε η κατανοµή των θέσεων για µόνιµους διορισµούς. Δυστυχώς στον κλάδο τους ΠΕ07 είναι πολύ λίγες µόνο
πενήντα τρεις και σε πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια.
Πρόκειται, όπως αντιλαµβάνεστε, για ένα ντροπιαστικό νούµερο, αντί να αναφέρουµε ότι -όπως µας τόνισαν- την περσινή
χρονιά εργάζονταν εξακόσιοι είκοσι έξι αναπληρωτές στην πρωτοβάθµια και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Κάντε κι άλλους
διορισµούς γιατί οι πραγµατικές ανάγκες στο συγκεκριµένο
κλάδο και όχι µόνο αλλά και για τους φυσικούς και για άλλους
είναι πολύ περισσότερες.
Παρακάτω σύµφωνα µε τον ν.4692/2020 άρθρο 1 παράγραφος
1 και την υπουργική απόφαση Φ.7/79511/ΓΔ4/2020 αριθµός φύλλου 2539, τα εργαστήρια δεξιοτήτων εισήχθησαν πιλοτικά στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τον
ν.4692/2020 άρθρο 1 παράγραφος 2 η εισαγωγή ή µη των εργαστηρίων δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές µονάδες νηπιαγωγείου,
δηµοτικού και γυµνασίου θα γινόταν µετά από έκθεση αποτελεσµάτων και σχετική γνωµοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής.
Επίσης προβλεπόταν η διενέργεια νέας πιλοτικής δράσης αν
τα δεδοµένα δεν ήταν επαρκή ή τη µη διεξαγωγή νέας πιλοτικής
δράσης και την απόρριψή της. Όµως στον ιστότοπο του ΙΕΠ
υπάρχει αναρτηµένη µόνο η ενδιάµεση έκθεση παρακολούθησης
31 Αυγούστου έως 30 Νοεµβρίου 2020 στην οποία τα πεδία, αναστοχασµός, αξιολόγηση κύκλων, εφαρµογής των εργαστηρίων
δεξιοτήτων ήταν κενά, γιατί προφανώς θα έπρεπε να συµπληρωθούν µετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρµογής. Σε σχετική
ερώτησή µας προς το ΙΕΠ η απάντηση στις 17-6-2021 ήταν η
εξής: Αναφορικά µε την τελική αποτίµηση της πιλοτικής εφαρµογής των εργαστηρίων δεξιοτήτων σας ενηµερώνουµε ότι η
έρευνά µας είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί µετά το πέρας
της λήξης του διδακτικού έτους. Άρα χωρίς να υπάρχει αξιολόγηση --το τονίζω χωρίς αξιολόγηση και έκθεση αποτελεσµάτων
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής µε τον ν.4807/2021
άρθρο 52 τα εργαστήρια δεξιοτήτων εισήχθησαν στο πρόγραµµα σπουδών και στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα
όλων των τύπων σχολικών µονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης
νηπιαγωγείων δηµοτικών και γυµνασίων.
Επίσης σύµφωνα µε το ν.4642/2020 άρθρο 2 και την υπουργική
απόφαση Φ.7/76108/ΓΔ4/2020 έγινε πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας µέσα από δηµιουργικές δραστηριότητες στο
υποχρεωτικό πρωινό πρόγραµµα των δηµοσίων νηπιαγωγείων
γενικής παιδείας όλων των τύπων κατά το σχολικό έτος 20202021.
Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα έπρεπε να συντάξει έκθεση αποτελεσµάτων και να γνωµοδοτήσει προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων αναφορικά µε την εισαγωγή ή µη της δηµιουργικής ενασχόλησης των µαθητών του νηπιαγωγείου µε την αγγλική
γλώσσα σε όλα τα νηπιαγωγεία ή άλλως στη διενέργεια νέας πιλοτικής δράσης.
Όµως στον ιστότοπο του ΙΕΠ υπάρχει αναρτηµένη µόνο η ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων σε σχέση µε το πρόγραµµα «Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα» στα νηπιαγωγεία.
Σε σχετική ερώτησή µας προς το ΙΕΠ απάντηση δεν λάβαµε.
Δηλαδή χωρίς διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση το πρόγραµµα «Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα» στο νηπιαγωγείο και ακολούθως χωρίς την αντίστοιχη γνωµοδοτική έκθεση
όπως προέβλεπε ο νόµος και η αντίστοιχη υπουργική απόφαση
µε τον ν.4807/2021, το πρόγραµµα εισάγεται στο υποχρεωτικό
πρόγραµµα των νηπιαγωγείων της χώρας.
Τέλος σύµφωνα µε σχετικό άρθρο του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταµώνος κ. Γεωργίου Προ-
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έδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Θεσσαλονίκης,
το οποίο και θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, αναφέρεται µεταξύ
άλλων ότι κατά την δεκαπενταετή λειτουργία της ΑΕΑΘ έχουν
αποφοιτήσει πεντακόσιοι ιερείς οι οποίοι υπηρετούν στην εκκλησία της Ελλάδος και στις απανταχού Ορθόδοξες Εκκλησίες. Μεταξύ των αποφοίτων συγκαταλέγονται οι Μητροπολίτες
Ελασσόνας Χαρίτων και Τρίκκης Χρυσόστοµος και Επίσκοποι
Δαφνουσίας Σµάραγδος (Κωνσταντινούπολη) Μελιτηνής Μάξιµος (Γαλλία) Πατάρων Αθηναγόρας (Καναδάς), Μυρίνης Αθηναγόρας (Κολοµβία). Αυτό το αναφέρουµε γιατί είπατε ότι υπάρχει
ελάχιστη απορρόφηση.
Αναφέρει επίσης ότι είναι η µοναδική ανώτατη εκκλησιαστική
ακαδηµία που βρίσκεται πιο κοντά γεωγραφικά στις οµόδοξες
εκκλησίες των βαλκανικών χωρών και στο Άγιον Όρος, το οποίο
στελεχώνει µε φοιτητές της ως µοναχούς και ως διαχειριστές εκκλησιαστικών κειµηλίων.
Σε όλο τον κόσµο η Ορθόδοξη Εκκλησία αγωνίζεται να δηµιουργήσει σχολές ιερατικές εκκλησιαστικές δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναγνωρισµένες από το δηµόσιο και
εποπτευόµενες πνευµατικά από την εκκλησία. Η κατάργηση µιας
ανώτατης εκκλησιαστικής ακαδηµίας αποτελεί πλήγµα στην εκκλησιαστική εκπαίδευση µε δυσµενείς συνέπειες στη διακονία
της εκκλησίας.
Εµείς στην Ελληνική Λύση το είπαµε, το λέµε και εξακολουθούµε να λέµε ότι η παιδεία µας χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση
όµως µε την ταυτόχρονη διασφάλιση της συνέχειας του Ελληνισµού και της Ορθοδοξίας µας. Γιατί αυτά τα δύο πάνε µαζί.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής, κ. Σοφία-Χάιδω Ασηµακοπούλου, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Ασηµακόπουλου.
Τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Γιάννης Δελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι η ώρα για συµπεράσµατα µετά από την τριήµερη συνεδρίαση και το πρώτο συµπέρασµα που βγαίνει από αυτήν τη συζήτηση είναι ότι για το επικείµενο σε τέσσερις-πέντε εβδοµάδες
δηλαδή άνοιγµα των σχολείων πολύ λίγα πράγµατα ακούστηκαν
εδώ µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Εδώ και καιρό όµως, κυρία Υπουργέ, εκπαιδευτικοί, γονείς, µαθητές σας ζητούν να πάρετε µέτρα, άµεσα µέτρα, για να ανοίξουν τα σχολεία µε ασφάλεια τον Σεπτέµβρη, µε αραιωµένα
τµήµατα και άρα µε περισσότερες αίθουσες, µε τους αναγκαίους
εκπαιδευτικούς, όσους χρειάζονται και όσους πρέπει, µε όλο το
προσωπικό για την καθαριότητα, τη συχνή και την τακτική, και
βεβαίως µε δωρεάν τεστ από τον ΕΟΔΥ περιοδικά και τακτικά.
Σας το ζητάµε και εµείς εδώ και µέρες.
Και εσείς τι κάνετε; Φέρατε πριν από λίγο µία τροπολογία και
µάλιστα σε ένα νοµοσχέδιο τελείως άσχετο, στο νοµοσχέδιο για
το Κτηµατολόγιο λες και δεν συζητιέται τόσες µέρες, τόσες βδοµάδες ένα εκπαιδευτικό νοµοσχέδιο µε διακόσια είκοσι άρθρα στο Κτηµατολόγιο την πήγατε την τροπολογία- µε την οποία τι
κάνετε; Πάτε να φορτώσετε όλη την υγειονοµική ευθύνη για την
ασφαλή λειτουργία των σχολείων σε ποιους; Στους εκπαιδευτικούς. Για να κρύψετε τις δικές σας, εννοώ τις κυβερνητικές,
δικές σας εγκληµατικές ευθύνες αποθεώνετε την ατοµική ευθύνη.
Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έχετε τόσο πολύ µακροπρόθεσµο σχεδιασµό που φέρνετε στα σχολεία τρίµηνους αναπληρωτές. Τέτοια µακροπρόθεσµη πολιτική!
Και δεν µου λέτε, κυρία Υπουργέ, από την τσέπη τους θα τα
χρεώνονται οι εκπαιδευτικοί αυτά τα µοριακά τεστ; Γιατί µοριακά
τεστ προβλέπετε. Επαναλαµβανόµενα θα είναι; Και µιας και ξέρετε καλά νοµίζω εσείς εκεί στην Κυβέρνηση ότι κορωνοϊό κολλάνε, ξέρετε, και οι εµβολιασµένοι -Υπουργός σας κόλλησεαφήστε λοιπόν τις αγριάδες. Αφήστε τις φοβερές στους εκπαιδευτικούς. Σοβαρευτείτε, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Πάψτε να
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φοβερίζετε και να τροµοκρατείτε τους εκπαιδευτικούς γιατί
αυτοί είναι που σήκωσαν όλο το βάρος της παιδαγωγικής σχέσης
µε τα παιδιά τους µήνες τώρα της καραντίνας όταν εσείς τους
µοιράζατε παγουρίνο της πλάκας και µάσκες-αερόστατα.
Αναλάβετε λοιπόν τις ευθύνες σας. Αραιώστε τις σχολικές τάξεις και επιτέλους -δηλαδή έλεος!- οργανώστε τακτικά, περιοδικά τεστ από τον ΕΟΔΥ στα σχολεία. Αφήστε αυτήν την
κωµωδία των self-test. Να είναι από τον ΕΟΔΥ, δωρεάν και τακτικά. Κάθε εβδοµάδα αν χρειαστεί; Κάθε εβδοµάδα. Αυτός είναι
ο ρόλος της κυβέρνησης και του ΕΟΔΥ. Και βεβαίως ενισχύστε
και εκείνο το ρηµάδι το δηµόσιο σύστηµα υγείας. Γιατί, όπως
βλέπετε και εσείς, αυτό το τέταρτο κύµα δεν αστειεύεται καθόλου.
Θέλουµε και κάτι ακόµα να σας πούµε, κύρια Υπουργέ. Επειδή
αν µη τι άλλο θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να έχει και λίγη
µπέσα, δεσµευτήκατε στους σπουδαστές του ΟΑΕΔ ότι δεν θα
ισχύσουν οι ρυθµίσεις για φέτος. Δεσµευτήκατε και φέρατε και
µια τροπολογία γενικόλογη. Και τώρα τους λέτε ότι δεν θα είναι
το πτυχίο τους επιπέδου 4, αλλά θα είναι επιπέδου 3. Μην τους
κοροϊδεύετε. Να την φοβάστε την οργή τους. Μην τους κοροϊδεύετε!
Για τις τροπολογίες δεν έχω πολλά να πω. Συγκεκριµένα είναι
η γνωστή τακτική που έχουν όλες οι κυβερνήσεις στις τροπολογίες να ανακατεύουµε πικρά, ξινά και γλυκά όλα µαζί και άντε
µετά να πας να ψηφίσεις. Στην τροπολογία µε αριθµό 1007 πάρα
πολύ θα θέλαµε να ψηφίσουµε και θα το ψηφίζαµε αν ήταν µόνο
του το στεγαστικό επίδοµα για τους φοιτητές ή το επίδοµα για
τους αναισθησιολόγους, αλλά το βάζετε µε άλλα έναν σωρό αρνητικά και φυσικά δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε.
Πάµε τώρα στο νοµοσχέδιο. «Έχουµε το πιο συγκεντρωτικό
εκπαιδευτικό σύστηµα». «Είµαστε από τους τελευταίους στους
διαγωνισµούς της PISA». Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήµατα της
κυβέρνησης, αυτά ακούµε τώρα τρεις µέρες. Ο Πρωθυπουργός
µάλιστα έφτασε από αυτό το Βήµα της Βουλής να διακηρύξει και
την ανεξαρτησία, παρακαλώ, των σχολείων, λέει. Και η κυρία
Υπουργός από κοντά αποφαίνεται ότι το αποκεντρωµένο, το αυτόνοµο σχολείο έχει, λέει, και καλύτερα -αν δεν το ξέρατε- εκπαιδευτικά αποτελέσµατα.
Πρώτα για την ανεξαρτησία, την αποκέντρωση και την αυτονοµία του σχολείου. Λοιπόν, να σας το πούµε ανοιχτά και καθαρά: Οδηγείτε µε τους νόµους σας και µε την πολιτική σας τα
σχολεία στη ζητιανιά για να λειτουργήσουν. Και τώρα υπάρχει,
και τώρα γίνεται, οι γονείς έναν σωρό λεφτά δίνουν από την
τσέπη τους για να λειτουργήσουν τα σχολεία, γιατί αγαπάνε τα
παιδιά τους και αυτό ακριβώς εκµεταλλεύεστε. Αλλά εσείς τώρα
αυτό το απογειώνετε, το θεσµοθετείτε, το ενθαρρύνετε, το προωθείτε. Στο παζάρι λοιπόν της αγοράς εκεί στέλνετε όλα τα σχολεία -άντε τώρα τι θα κάνουν όλα τα σχολεία; Ανάλογα µε το πού
βρίσκονται βεβαίως- για να βρουν πόρους. Όπως καλά όµως ξέρετε και ξέρουµε όλοι, δεν υπάρχουν ούτε ανιδιοτελείς χορηγοί
και βεβαίως οι δωρεές πάντα γίνονται µε το αζηµίωτο.
Η δεύτερη συνέπεια από αυτήν την αυτονοµία και την αποκέντρωση είναι η δηµιουργία σχολείων και τάξεων πολλών ταχυτήτων, πολλών κατηγοριών ανάλογα µε την κοινωνικοταξική
προέλευση των µαθητών τους. Και αυτό ακριβώς είναι που ενισχύεται, αυτό ακριβώς είναι που βαθαίνει, αυτό ακριβώς είναι
που θεσµοθετείται µάλλον µε τα αντίστοιχα βιβλία, µε το λεγόµενο πολλαπλό βιβλίο. Ανάλογα µε τους µαθητές στους οποίους
απευθύνεται αυτό το πολλαπλό βιβλίο θα είναι και διαφορετικό.
Άλλα θα είναι τα βιβλία, όπως είπαµε, στην Αγία Βαρβάρα και
στο Περιστέρι και άλλα στο Ψυχικό και την Κηφισιά. Το βιβλίο
πολλαπλό, το βιβλίο διαφορετικό, αλλά η τράπεζα θεµάτων ενιαία, κυρία Υπουργέ. Ενιαία και τα θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τι καλά; Και κυρίως τι ταξικά ε; Μια χαρά!
Για να δούµε τώρα αυτά τα καλύτερα αποτελέσµατα που έχει
αυτό το αυτόνοµο και αποκεντρωµένο σχολείο. Ποιος τα µετρά,
αλήθεια, αυτά τα αποτελέσµατα; Για να δούµε το τεστ PISA. Καµµία σχέση βέβαια µε την πόλη της Ιταλίας. Το τεστ PISA όµως
ξέρετε µετράει τις δεξιότητες, αυτά τα υποκατάστατα της γνώσης, για τις οποίες δεξιότητες και καίγεται το κεφάλαιο. Γι’ αυτό
και έχει βάλει µέσα σε αυτές τις δεξιότητες και µάλιστα από το
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νηπιαγωγείο, αν έχετε τον Θεό σας, τη νεανική επιχειρηµατικότητα. Ναι, ναι, στο νηπιαγωγείο θα διδάσκονται τα παιδιά εκτός
από αγγλικά και νεανική επιχειρηµατικότητα. Να πούµε στην
πρώτη δηµοτικού, για να συµφωνήσουµε; Δεν µετράει λοιπόν
αυτό το τεστ PISA ούτε τις γνώσεις, ούτε τη µόρφωση, ούτε την
καλλιέργεια. Δεν ενδιαφέρεται καν γιατί δεν ενδιαφέρουν αυτά
το κεφάλαιο.
Κι έτσι, για δείτε ορισµένα παραδείγµατα, από το αποκεντρωµένο και αυτόνοµο σχολείο στις Ηνωµένες Πολιτείες, που αξιολογείται παρακαλώ και αξιολογείται µάλιστα εκεί από τα
µαθησιακά του αποτελέσµατα. Οι εκπαιδευτικοί λένε στους µαθητές τους να αντιγράφουν για να παίρνουν καλούς βαθµούς
στην αξιολόγηση τα σχολεία τους. Στη Γερµανία στο αποκεντρωµένο σχολείο ακούγεται ανέκδοτο να ρωτήσει κανείς µια εργατική οικογένεια σε ποιο πανεπιστήµιο θα στείλει τα παιδιά της.
Στην Αγγλία, τη µητρόπολη της αυτονοµίας και της αξιολόγησης,
ο λειτουργικός αναλφαβητισµός σπάει κόκαλα στις φτωχές, στις
εργατικές λαϊκές συνοικίες. Όσο για τη Φιλανδία, αυτόν τον µεγάλο σχολικό έρωτα και του ΣΥΡΙΖΑ -µάλλον κυρίως του ΣΥΡΙΖΑµε το αποκεντρωµένο, το αυτόνοµο σχολείο του εκεί µιλάµε για
το σχολείο της «NOKIA» κυριολεκτικά.
Υπάρχουν, ξέρετε, σχολεία µε πολύ γερούς χρηµατοδότες
που λειτουργούν µε πλήρες ωράριο και άλλα καηµένα σχολεία
που λειτουργούν το πολύ δεκαέξι ώρες και αρκετά από αυτά,
δυόµισι χιλιάδες έχουν κλείσει.
Συµπέρασµα; Πολλά, πάρα πολλά είναι τα σχολικά µοντέλα
που κυκλοφορούν στην πασαρέλα της αστικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Όλα, όµως, αυτά τα µοντέλα, το αγγλοσαξονικό µοντέλο,
το φινλανδικό µοντέλο, όλα αυτά ανήκουν στην κολεξιόν του κεφαλαίου, στην γκαρνταρόµπα των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων. Από εκεί ψωνίζετε όλοι σας.
Αυτά σας λέµε – και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από
ένα λεπτό- αλλά απάντηση δεν παίρνουµε τόσες µέρες. Αντίθετα,
είναι τέτοια η ένδεια του πολιτικού λόγου της Νέας Δηµοκρατίας,
που οδηγεί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, όπως για παράδειγµα την κ. Παπακώστα από τα Τρίκαλα, αντί να απαντάει στην
τεκµηριωµένη κριτική του ΚΚΕ, να καταφεύγει για άλλη µια
φορά, δυστυχώς γι’ αυτήν -το είχε κάνει και στο έκτρωµα Χατζηδάκη- στη χρεοκοπηµένη και από το παρελθόν αντι-ΚΚΕ αθλιότητα. Διεκδικεί µήπως η κ. Παπακώστα τον ρόλο µιας νέας
κουκουεδολόγου; Δεν το γνωρίζουµε. Καλό είναι, όµως, γι’ αυτήν
να διδαχτεί από το παρελθόν και να δει ποια ήταν η κατάληξη
που είχαν αυτά τα πρότυπά της, αν έχει τέτοια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, για να τηρήσουµε και τη συµφωνία που κάναµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Κλείνω σε λιγότερο από ένα λεπτό.
Το νοµοσχέδιό σας αποτελεί σοβαρό πλήγµα, υπονοµεύει,
ακυρώνει τα µορφωτικά δικαιώµατα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών και οικογενειών. Πίσω από αυτό το νοµοσχέδιο, που
αναρωτήθηκε ο κ. Καστανίδης, δεν βρίσκεται ούτε ο αλήστου
µνήµης Εξαρχόπουλος ούτε ο Κακριδής. Βρίσκεται η στεγνή
ψυχή του τεχνοκράτη, βρίσκεται η ταξική σφραγίδα του ΟΟΣΑ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχει καταλάβει αυτό ο λαός.
Ήδη είναι έξω και διαδηλώνει και από την 1η του Σεπτέµβρη αυτό
το νοµοσχέδιο θα το στείλει µια χαρά και µια και έξω στο σχολικό
καλάθι των αχρήστων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος, µε την παράκληση να τηρήσουµε τη συµφωνία
των 10 λεπτών, που είναι υπεραρκετή και δεν έχει ξαναδοθεί σε
δευτερολογίες σε νοµοσχέδιο.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες Υπουργοί, κύριε
Υπουργέ, στην πρωτολογία µου αλλά και στις συνεδριάσεις των
επιτροπών που προηγήθηκαν εξέφρασα τις προτάσεις του
ΠΑΣΟΚ, του Κινήµατος Αλλαγής, προτάσεις που διασφαλίζουν
την αποτελεσµατική διοίκηση και εποπτεία στην εκπαίδευση,
καθώς επίσης την επιλογή στελεχών και τούτο φυσικά µε αδιά-
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βλητες διαδικασίες, καθώς επίσης και την εφαρµογή της αξιολόγησης χωρίς τιµωρητικό χαρακτήρα.
Εδώ θα ήθελα ιδίως να σηµειώσω ότι η προσµέτρηση της διδακτικής υπηρεσίας των σχολικών συµβούλων, των υπεύθυνων
κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και πολιτιστικών θεµάτων συνιστά µια κατάφωρη αδικία απέναντι στα
στελέχη αυτά και µάλιστα µια εργασιακή ανατροπή µετά από
τριάντα έξι χρόνια. Περιµέναµε, κυρία Υπουργέ, δικαίωση.
Ωστόσο, δεν το είδαµε. Φέρατε µια νοµοτεχνική βελτίωση για την
επιλογή στελεχών, το άρθρο 37. Βελτιώσατε, έστω, βάσει της
πρότασή µας. Δεν είναι, όµως, αυτό που ζητήσαµε. Βελτιώσατε,
δηλαδή, την αρχική σας πρόταση. Δεν είναι, όµως, αυτό που ζητήσαµε και αυτό σας προτείναµε να κάνετε αποδεκτό.
Επίσης, να θυµίσω εδώ ρύθµιση -αναφέρθηκα προηγουµένωςγια τα ΚΠΕ, για τους σχολικούς συµβούλους. Σας ζητήσαµε να
τους δικαιώσετε. Και εδώ αφορά µια υπηρεσία που θεσµοθετήθηκε επί υπουργίας του κ. Γαβρόγλου. Σας ζητήσαµε να την αλλάξτε, παρ’ ότι και εσείς ως Αντιπολίτευση µαζί µε εµάς είχατε
καταγγείλει. Δεν το κάνατε.
Ταυτόχρονα, οι αλλαγές στη σύνθεση του σχολικού συµβουλίου και η υπονόµευση της συλλογικότητας της σχολικής µονάδας, καθώς επίσης των αρµοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων είναι διατάξεις, αγαπητοί συνάδελφοι, που δεν προωθούν την αυτονοµία της σχολικής µονάδας. Αντιθέτως, θα δηµιουργήσουν πολλαπλάσια προβλήµατα.
Κυρία Υπουργέ, περιµέναµε από εσάς επανίδρυση του ΕΣΥΠ.
Περιµέναµε από εσάς επανίδρυση των δεκατριών περιφερειακών
επιµορφωτικών κέντρων. Δεν τα κάνατε. Και από την άλλη
πλευρά, µιλάµε για επιµόρφωση. Δείτε τα.
Τώρα, ως προς την αξιολόγηση, η θέση µας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρη. Είµαστε υπέρ της αξιολόγησης. Άλλωστε, η αξιολόγηση στην εκπαίδευση θεωρείται αναγκαία και
προωθεί η αξιολόγηση την ποιότητα και την εναρµόνιση µε τα
σύγχρονα εκπαιδευτικά δεδοµένα. Εµείς το ΠΑΣΟΚ, το Κίνηµα
Αλλαγής λέµε «ναι» στην εποπτεία, στην καθοδήγηση, στην επιµόρφωση, στην αξιολόγηση, αλλά µε αυτήν την ιεραρχία. Και µε
αυτήν την ιεράρχηση «εποπτεία, καθοδήγηση επιµόρφωση και
αξιολόγηση» προκρίνουµε και τη θέση µας.
Ωστόσο, όπως τόνισα και νωρίτερα, η αξιολόγηση δεν πρέπει
να λαµβάνει τιµωρητική διάσταση απέναντι στον εκπαιδευτικό.
Πρέπει, αγαπητοί συνάδελφοι, να είναι ενισχυτική, ανατροφοδοτική, επιµορφωτική για τον εκπαιδευτικό. Εσείς φέρατε, πράγµατι, µια αξιολόγηση περιγραφική για τους εκπαιδευτικούς και
αριθµητική για τα στελέχη. Εµείς λέµε «ναι». Και είπαµε «ναι»,
παρ’ ότι δεν συµφωνούµε καθόλου µε τις διατάξεις και παρ’ ότι
υπερψηφίσαµε και διατάξεις που ουσιαστικά δεν ήµασταν σύµφωνοι. Δηλαδή, φέρατε µία αξιολόγηση η οποία δεν είναι επαρκής.
Κυρία Υπουργέ, η πρόβλεψη στο άρθρο 56 για ποινές και για
αποκλεισµό οκτώ ετών από τις θέσεις στελεχών για τους εκπαιδευτικούς που δεν θα συµµετάσχουν στην αξιολόγηση είναι
εξοντωτική και ανεξήγητα τιµωρητική, είναι δυσανάλογη µε την
ίδια την έννοια της αξιολόγησης. Γιατί το κάνετε; Σας ερωτώ.
Πείτε µου γιατί το κάνετε. Θέλετε, δηλαδή, µια αξιολόγηση να
έχει τιµωρητικό χαρακτήρα, να έχει εξοντωτικό χαρακτήρα; Γιατί
δεν υπηρετεί την αναλογία του σκοπού, όπου κι εσείς, πιστεύω,
θεωρείτε ότι θα πρέπει να ανταποκρίνεται.
Θα πρέπει, κυρία Υπουργέ, να ξαναδείτε το συγκεκριµένο
άρθρο. Ωστόσο, ο πυρήνας του άρθρου να προκρίνει την αξιολόγηση ως επιµόρφωση κι όχι ως τιµωρία.
Τώρα, ως προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση, να σηµειώσω κατ’
αρχάς το άρθρο 185. Η γνώµη της Συγκλήτου για αλλαγές σε
πανεπιστηµιακά τµήµατα πρέπει να είναι σύµφωνη. Όχι απλή
γνώµη, κυρία Υπουργέ. Κάθε αλλαγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν µπορεί να γίνεται ερήµην των πανεπιστηµίων που
αφορά. Πρέπει να γίνεται µε σεβασµό στις ανεξάρτητες αρχές
και συγκεκριµένα στην ΕΘΑΑΕ σήµερα, µε διαβούλευση φυσικά
µε τις τοπικές κοινωνίες και να εντάσσεται σε ένα µακρόπνοο
σχεδιασµό, βασισµένο φυσικά σε αντικειµενικά κριτήρια.
Τα πανεπιστήµια, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να έχουν
αποκεντρωτικό χαρακτήρα και να επιβάλλονται συνέργειες τόσο
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µε ελληνικά όσο και µε ξένα πανεπιστήµια. Δεν πρέπει, ωστόσο,
να λαµβάνονται αποφάσεις πολιτικές που να καταστρατηγούν
ανεξάρτητες αρχές.
Να θυµίσω εδώ επί Γαβρόγλου: Γενάρης του 2019. Πιστοποιείται το Τµήµα Διαχείρισης Πολιτισµού Περιβάλλοντος και Νέων
Τεχνολογιών Αγρινίου που ανήκει στην Πάτρα. Δεκαοκτώ µέλη
ΔΕΠ στο τµήµα. Επαγγελµατικά δικαιώµατα. Πιστοποιηµένο από
την ΑΔΙΠ. Μιλάµε για το άρθρο 16. Επαγγελµατικά δικαιώµατα,
µεταπτυχιακό πρόγραµµα, διδακτορικό σε εξέλιξη, χίλιοι απόφοιτοι, πεντακόσιοι φοιτητές. Κι όµως, όλα αυτά στον κάλαθο. Πώς;
Μια πολιτική απόφαση. Αποφάσισε ο κ. Γαβρόγλου µε µια πολιτική απόφαση να κλείσει ένα τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών
που εδρεύει στο Αγρίνιο.
Άρα, δηλαδή, λέµε και ξελέµε και είµαστε στο «ράβε, ξήλωνε».
Κυρία Υπουργέ, µιλήσατε για πολιτικές αποφάσεις, ότι δεν τις
προκρίνετε και ότι δεν τις ενστερνίζεστε, µε την ίδια απόφαση
του κ. Γαβρόγλου, µε το σχέδιο Γαβρόγλου ιδρύθηκε ένα τµήµα
της Πάτρας. Με πολιτική απόφαση, όµως, κυρία Υπουργέ, το
κλείσατε, ενώ το Τµήµα Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος
και Νέων Τεχνολογιών δεν το επανιδρύσατε. Δύο µέτρα και δύο
σταθµά. Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έγινε εκτενής συζήτηση τις µέρες
αυτές για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Χιλιάδες υποψήφιοι µένουν εκτός της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σας είπαµε να µην
ισχύσει έστω για φέτος λόγω της πανδηµίας, να µην υπάρξουν
δύο µέτρα και δύο σταθµά για τους µαθητές. Η ελάχιστη βάση
εισαγωγής τουλάχιστον να µην ισχύσει για τις σχολές και κατ’
επέκταση για τα τµήµατα. Δεν ακούσαµε τίποτα.
Είδαµε πρακτικές που δεν αρµόζουν σε µια σύγχρονη χώρα.
Ενδεικτικές της προχειρότητας –θα έλεγα- των αποφάσεων για
την εκπαίδευση είναι οι συνεχείς αλλαγές στα ωρολόγια προγράµµατα. Να σας θυµίσω ότι πριν λίγες µέρες γιορτάσαµε την
επέτειο αποκατάστασης της δηµοκρατίας, κι όµως, το µάθηµα
Πολίτης και Δηµοκρατία στο λύκειο, όταν δηλαδή οι µαθητές
αποκτούν δικαίωµα ψήφου, έχει καταργηθεί. Κι εδώ, τα συµπεράσµατα δικά σας.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα ν’ αναφερθώ στις τροπολογίες
που κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής. Βρισκόµαστε εν µέσω µιας
πανδηµίας, η οποία έχει φέρει ολική ανατροπή στη ζωή µας, στην
οικονοµία, στην κοινωνία, στον προγραµµατισµό των οικογενειών. Το πιο σηµαντικό είναι οι απώλειες συνανθρώπων µας. Μάλιστα, ανήλικοι µαθητές βρέθηκαν αντιµέτωποι µε την απώλεια
του ενός ή και των δύο γονέων λόγω του COVID-19. Καλούνται,
λοιπόν, να διαχειριστούν την απώλεια δικών τους ανθρώπων, είτε
του ενός είτε και των δύο γονέων τους, το πένθος τους, αλλά και
την ανάγκη να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην.
Προτείναµε, κυρία Υπουργέ, τροπολογία που καταθέσαµε, να
χορηγηθεί στους µαθητές αυτούς που εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση υποτροφία, ίση,
φυσικά, µε τη θεσµοθετηµένη διάρκεια των σπουδών τους. Είναι
το ελάχιστο, κυρία Υπουργέ, που µπορεί να κάνει η πολιτεία, ένα
κράτος πρόνοιας: υποτροφία σε αρίστους από το ΙΚΥ και τούτο,
φυσικά, κατ’ εξαίρεση λόγω της πανδηµίας, λόγω των απωλειών
που αυτά τα παιδιά σήµερα καλούνται ν’ αντιµετωπίσουν. Μάλιστα, θα έλεγα, εδώ, κυρία Υπουργέ, αυτή η κατ’ εξαίρεση υποτροφία να µην λαµβάνει τη µορφή ή την άποψη µιας οικονοµικής
ενίσχυσης, γιατί αυτό θεωρείται επαιτεία.
Κυρία Υπουργέ, ζητήσαµε αποκατάσταση της αδικίας για τους
επιτυχόντες του διαγωνισµού του 2008. Είναι εκπαιδευτικοί που
παραλήφθηκαν από τους διορισµούς, ενώ συνάδελφοί τους διορίστηκαν και µε χαµηλότερη βαθµολογία. Εδώ, να τονιστεί ότι
πρέπει η πολιτεία επιτέλους να συµµορφωθεί µε τη νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά, δε, τα θέµατα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης,
σας µιλήσαµε και σας προτείναµε ίδρυση ξενόγλωσσου τµήµατος στην Πατριαρχική Ακαδηµία της Κρήτης, ένα τµήµα που θα
προσελκύσει φοιτητές απ’ όλον τον κόσµο, αναβαθµίζοντας έτσι
την εκκλησιαστική ακαδηµία της Κρήτης.
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Τέλος, καταθέσαµε τροπολογία για την εναρµόνιση της νοµοθεσίας περί εκλογής κοσµητόρων στα ΑΕΙ και στα ΑΣΕΙ, δηλαδή
στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, καθώς και
στην κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, των µηχανικών αποφοίτων της Σχολής Ικάρων. Πρόκειται για µηχανικούς,
κυρία Υπουργέ, που έχουν λάβει αρµόζουσα ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, ωστόσο δεν αναγνωρίζονται τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα, όπως άλλων συναδέλφων τους µηχανικών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Κωνσταντόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και τούτο, διότι, η Σχολή
Ικάρων δεν έχει περιληφθεί στον κατάλογο των σχολών, όπου
αποφοιτούν µηχανικοί. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση.
Κυρία Υπουργέ, έστω και τώρα, την τελευταία στιγµή σας
καλώ να κάνετε αποδεκτές τις προτάσεις µας. Εµείς καταψηφίσαµε και είπαµε «όχι» επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Άλλωστε,
τόσο στις επιτροπές και επί της αρχής και επί των άρθρων και
στη δεύτερη ανάγνωση, αλλά και στην οµιλία µου χθες στην Ολοµέλεια ανέδειξα για ποιον λόγο καταψηφίσαµε και είπαµε «όχι»
στον πυρήνα του νοµοσχεδίου.
Ψηφίζουµε, ωστόσο, φυσικά, την εκκλησιαστική εκπαίδευση,
καθώς επίσης την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντόπουλο.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο κ. Νίκος Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εν αρχή ην η πανδηµία ή καλύτερα, ακριβέστερα, εν αρχή εστί
η πανδηµία. Τη ζούµε και βλέπουµε το κύµα να έρχεται κατά
πάνω µας. Δεν ακούµε τίποτα από την Κυβέρνηση για το πώς θα
προετοιµάσει το άνοιγµα των σχολείων που πρέπει φέτος να
ανοίξουν. Φτάνει πια το ρεκόρ το παγκόσµιο που έχουµε για τα
κλειστά σχολεία στην Ελλάδα. Φέτος, πρέπει ν’ ανοίξουν πανεπιστήµια και σχολεία, όλα. Με ποιον τρόπο; Δεν ακούµε τίποτα.
Με τα εµβόλια, βεβαίως, θα πρέπει να γίνει ισχυρή σύσταση, να
υπάρξει καθολικός εµβολιασµός, µε πειθώ, όχι µε αυταρχικά
µέτρα και µε τα τεστ τα µοριακά, βεβαίως, όµως, να τα πληρώνει
το κράτος και να γίνονται από τον ΕΟΔΥ σε µεγάλες σχολικές
και πανεπιστηµιακές µονάδες.
Δυστυχώς, αν υπάρχει µια πρόβλεψη για το θέµα των σχολείων και του COVID, υπάρχει σ’ ένα άσχετο νοµοσχέδιο, όχι στο
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, που αφορά το Κτηµατολόγιο.
Αυτό κι αν είναι ειρωνεία και ταυτοχρόνως, µια κακή πρακτική νοµοθέτησης.
Λέει η κυρία Υπουργός: «Μα, δεν ήµασταν έτοιµοι. Δεν θέλαµε
να φέρουµε εκπρόθεσµα εδώ τροπολογίες». Γιατί δεν ήσασταν
έτοιµοι; Δεν βλέπατε εδώ και µια βδοµάδα το κύµα που έρχεται;
Όχι, πήγατε να κρύψετε αυτές τις επιλογές σας σε ένα άσχετο
νοµοσχέδιο, ξανά µε αδιαφάνεια, ξανά µέσα στο καλοκαίρι, για
να µη µάθει κανένας τίποτα και όχι µε το εκπαιδευτικό νοµοσχέδιο.
Χρειαζόµαστε υγειονοµική θωράκιση. Χρειαζόµαστε να εφαρµοστεί το πρωτόκολλο των εµπειρογνωµόνων που πέρσι δεν
εφαρµόστηκε για την αραίωση των παιδιών σε κάθε τµήµα. Πέρσι
τα αυξήσατε και µε νόµο τα παιδιά σε κάθε τµήµα, δυστυχώς.
Χρειαζόµαστε -και έχει σηµασία αυτό- αναδιάρθρωση και µείωση
της ύλης. Δεν µπορεί µε δυο χρόνια χαµένα στην ουσία για τα
παιδιά να πάµε και να προχωρήσουµε έτσι.
Τι έχει κάνει το ΙΕΠ; Τίποτα ακόµα δεν ξέρουµε. Χρειαζόµαστε
να µην εφαρµοστεί φέτος η τράπεζα θεµάτων και οι άλλες εξεταστικές ρυθµίσεις που µετατρέπουν δύσκολη τη ζωή των παιδιών. Ξέρετε, οι ειδικοί λένε ότι στα παιδιά έχουµε αύξηση
διαφόρων ψυχοκοινωνικών πιέσεων, κατάθλιψη, άγχος κ.τ.λ..
Χρειαζόµαστε ένα σχολείο που να δώσει έµφαση στο µάθηµα
µέσα στην τάξη, στη σχέση του παιδιού µε τον εκπαιδευτικό, στη
σχέση του παιδιού µε το παιδί. Εκεί πρέπει να δώσουµε έµφαση
και όχι στις εξετάσεις και στον εξοντωτικό ανταγωνισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δυστυχώς, όλα αυτά είναι ξένες λέξεις για εσάς. Δεν έχουν να
κάνουν µε το σχολείο που έχετε στο µυαλό σας. Αυτό φαίνεται
και από το νοµοσχέδιο.
Ζητούµε να γίνει συζήτηση, εδώ, στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής µε θέµα «Άνοιγµα σχολείων. Τι λέει η Κυβέρνηση; Τι λένε οι φορείς;» τώρα µέσα στον Αύγουστο. Είµαστε
διατεθειµένοι και µε κλειστή τη Βουλή να κάνουµε αυτή τη συζήτηση.
Επίσης, έχουµε καταθέσει µία τροπολογία, πέρα από την κατάργηση της τράπεζας θεµάτων για φέτος, που αφορά τα παιδιά
που πέθαναν οι γονείς τους µέσα στην πανδηµία, να έχουν τη δυνατότητα να µπουν ως υπεράριθµοι, µε βάση τα µόρια τους στις
εξετάσεις, στα πανεπιστήµια. Είναι στοιχειώδης κοινωνική αντίληψη και δικαιοσύνη.
Δεύτερο θέµα και πολύ σοβαρό, επίσης, η αντισταθµιστική
αγωγή στην εκπαίδευση. Χρειάζεται το ΙΕΠ να φέρει ένα πρόγραµµα στη Βουλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοθέτηµα που έχουµε
µπροστά µας είναι ένα νοµοθέτηµα που το υποστηρίζουν, από
όλους τους κοινωνικούς φορείς µόνο ένας: οι ιδιοκτήτες των
ιδιωτικών σχολείων. Νοµοθετούµε για τη δηµόσια εκπαίδευση
και η Κυβέρνηση έχει απέναντί της το σύνολο των εκπαιδευτικών,
όχι µόνο των φορέων των οργανωµένων -ΟΛΜΕ, ΔΟΕ και ΟΙΕΛΕαλλά των εκπαιδευτικών που έχουν ψηφίσει τρεις φορές εναντίον
της Κυβέρνησης για συγκεκριµένα ζητήµατα που µερικά έρχονται και τώρα στο νοµοσχέδιο. Οι µόνοι που ψηφίζουν «υπέρ» σταθερά και λένε ότι έχουν ανοίξει τον δρόµο γι’ αυτές τις ρυθµίσεις
είναι οι σχολάρχες στα ιδιωτικά σχολεία. Συγχαρητήρια, λοιπόν!
Θα ήταν λάθος να πω ότι παίρνετε συγχαρητήρια µόνο από
τους σχολάρχες. Διότι, εδώ, ήµασταν µάρτυρες µιας διαδικασίας, όπου κάθε ένας από τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας που µίλησαν κατέβαιναν από το Βήµα, σας συνέχαιραν,
συγχαίρατε εαυτούς και αλλήλους, δηλαδή, κάτι σαν ασκήσεις
θάρρους. Διότι το έχετε ανάγκη το θάρρος, κυρία Υπουργέ.
Εξήντα χιλιάδες παιδιά στο διαδίκτυο και γονείς ζητούν να παραιτηθείτε, διότι είσαστε υπεύθυνη -όχι προσωπικά εσείς, η Κυβέρνηση δι’ υµών, να είµαι δίκαιος- για µια πολιτική που κόβει
χιλιάδες παιδιά και τα στέλνει εκτός πανεπιστηµίων.
Κοιτάξτε, τόση συζήτηση κάναµε εδώ. Δεν ακούσαµε ένα νούµερο από εσάς. Πόσοι θα µπουν φέτος στα πανεπιστήµια; Προ διµήνου είχατε πει ότι θα πρέπει να µπουν -τόσες ήταν οι θέσειςεβδοµήντα επτά χιλιάδες. Πόσοι θα µπουν τελικά; Διότι, απ’ ό,τι
βλέπω, το νούµερο είναι µεγάλο. Τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες παιδιά δεν θα µπουν, δηλαδή, θα πάµε στα πενήντα επτά χιλιάδες,
απ’ ό,τι φαίνεται. Το διαψεύδετε; Τώρα, θέλουµε απάντηση. Διαψεύδετε ότι θα µπουν κάτω από εξήντα χιλιάδες παιδιά φέτος;
Διαψεύδετε ότι δεν θα µείνει καµµία θέση κενή στα πανεπιστήµια;
Αυτό που είναι που θέλουµε από την Κυβέρνηση, υπεύθυνη τοποθέτηση, όχι λογάκια στον αέρα και αλληλοσυγχαρητήρια.
Κοιτάξτε, µε το νοµοσχέδιο αυτό, µε την πολιτική σας γενικότερα που αφορά την ελάχιστη βάση, επιτυγχάνονται τα εξής:
Πρώτον, να αποµακρυνθεί η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μεγάλο κατόρθωµα κι αυτό, το κατορθώνετε! Γιατί; Διότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση και µε τη δική σας ψήφο -δεν έχετε πει κάτι
άλλο- έχει ως στόχο το 2030 το ποσοστό των πτυχιούχων από είκοσι πέντε έως τριάντα τεσσάρων ετών να είναι το 45%. Σήµερα
στην Ελλάδα είναι 42%. Με βάση τα µέτρα της ελάχιστης βάσης,
θα µειωθεί το 42% µέχρι το 2030. Σε όλη την Ευρώπη θα ανέβει,
θα πάει 45%, στην Ελλάδα θα µειωθεί. Μπράβο σας! Συγχαρητήρια, λοιπόν.
Επίσης, µας λέγατε ότι αποφοιτά το 9% των φοιτητών. Ψευδές
και παραπλανητικό. Αν υπολογίζετε πόσοι είναι γραµµένοι στα
µητρώα την τελευταία πεντηκονταετία, µάλιστα, 9%. Αλλά αν
υπολογίζετε πόσοι µπαίνουν κάθε χρόνο και πόσοι βγαίνουν
αυτοί οι ίδιοι, όχι όπως έκανε τον υπολογισµό ο κ. Συρίγος νωρίτερα, µπαίνουν το ’78 τόσοι, βγαίνουν το ’83 τόσοι, οι ίδιοι, ίδια
φουρνιά, εκεί τα επίσηµα στοιχεία λένε ότι η Ελλάδα είναι κοντά
στον ευρωπαϊκό µέσον όρο. Μέχρι το 2017 µάλιστα ήταν και παραπάνω, είχε 78% αποφοίτους. Τώρα έχει πέσει, είναι στο 63%
και υπάρχει εξήγηση, η οποία αφορά την κακή οικονοµική κατάσταση, τη δυσκολία των παιδιών µέσα στα µνηµόνια να προχω-
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ρήσουν. Αλλά τονίζω και τον τρόπο µε τον οποίο τα πανεπιστήµια
λειτουργούν στη χώρα µας, που δεν επιτρέπει στα παιδιά, αν θέλουν να αλλάξουν σχολή, να προχωρήσουν σε αυτήν την αλλαγή
χωρίς να επιβαρυνθούν µε νέες εξετάσεις εισαγωγικές.
Κοιτάξτε, η Τράπεζα της Ελλάδος πράγµατι µιλάει για 4,7%
σχολική διαρροή στις ηλικίες δεκαοκτώ µε είκοσι τέσσερα. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο είναι στην Ευρώπη; Αυτό είναι το βασικό
θέµα. Είναι 11%. Άρα, στην Ελλάδα είµαστε καλύτερα. Με τα
µέτρα που παίρνετε τώρα εσείς, µε τα µέτρα που αφορούν τους
«κόφτες» και στην Γ’ γυµνασίου, που στέλνουν τα παιδιά εκτός
ΕΠΑΛ, τα στέλνετε στην ανήλικη απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία, και µε την τράπεζα θεµάτων στο λύκειο, θα µειωθεί αυτό,
θα αυξηθεί η σχολική διαρροή. Θα αυξηθεί. Σηµειώστε το. Αυτή
είναι η πολιτική σας: Τα παιδιά έξω από την εκπαίδευση.
Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης είχε το θάρρος να πει ότι έχει πολιτικό κόστος αυτή η επιλογή που κόβετε χιλιάδες παιδιά από τα
πανεπιστήµια. Δεν µε αφορά αν έχει πολιτικό κόστος, να το πληρώσετε. Με αφορά το κοινωνικό κόστος.
Επαναλαµβάνω: Θέλουµε µια ευθεία απάντηση. Πόσα παιδιά
κόβονται φέτος σε σύγκριση µε πέρσι; Πόσες κενές θέσεις θα
µείνουν από τις εβδοµήντα επτά χιλιάδες που εσείς δυστυχώς
υποκριτικά είπατε, εξαγγείλατε πριν δύο µήνες ότι θα είναι οι εισακτέοι στα πανεπιστήµια; Πόσοι θα µείνουν απ’ έξω; Πόσες
κενές θέσεις; Και πόσες κενές θέσεις σηµαίνει παγκόσµιο γεγονός, πρωτοτυπία παγκόσµια. Σε κανένα µέρος του κόσµου δεν
υπάρχουν κενές θέσεις στα πανεπιστήµια.
Το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε έχει µια βασική πλευρά. Η
πλευρά αυτή είναι η συρρίκνωση δικαιωµάτων που µέσα από
αγώνες και πολιτικές επιλογές κατέκτησε ο λαός µας µετά τη Μεταπολίτευση. Μιλάτε για την αυτονοµία. Η αυτονοµία που έχετε
στο µυαλό σας είναι ουσιαστικά η παραίτηση του κράτους από
την ευθύνη του για τη χρηµατοδότηση και την ενίσχυση των σχολείων. Αυτό είναι.
Μιλάτε για την αυτονοµία, που σηµαίνει εκφοβισµό των εκπαιδευτικών. Μιλάτε για την αυτονοµία, που σηµαίνει πολλών ειδών
και κατηγοριών σχολεία, τα καλά, τα κακά και ούτω καθεξής.
Αυτό δεν είναι αυτονοµία. Αυτό είναι κάτι χειρότερο. Το καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι διάλυση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Όµως,
η αυτονοµία σηµαίνει αποκέντρωση µε δηµοκρατία. Όταν διαλύεις το σύνολο των καθηγητών και κάνεις δερβέναγα τον διευθυντή και επαναφέρεις τους επιθεωρητές, δεν υπάρχει
δηµοκρατία. Αυτό δεν είναι δηµοκρατία. Όταν διορίζεις έναν ενδιάµεσο ιεραρχικό µηχανισµό, έναν γραφειοκρατικό µηχανισµό
που τον διορίζει ο Υπουργός, δεν είναι δηµοκρατία αυτό το
πράγµα, ούτε αυτονοµία είναι αυτό το πράγµα. Άρα, αφήστε τις
λέξεις να έχουν το πραγµατικό τους νόηµα.
Κυρία Υπουργέ, στο άρθρο 185 που φέρατε για τα πανεπιστήµια δίνετε µια πρόγευση τι σηµαίνει αυτονοµία. Αφαιρείτε από τη
σύγκλητο την αρµοδιότητα να έχει σύµφωνη γνώµη -λέτε απλή
γνώµη να έχει, δηλαδή στα παλιά µας τα παπούτσια, περί αυτού
πρόκειται- για τα ζητήµατα αναδιάρθρωσης των πανεπιστηµίων,
τµήµατα κ.λπ., και -το σηµαντικότερο- για τα γνωστικά αντικείµενα. Δηλαδή, ο Υπουργός, η Υπουργός θα αποφασίζει ποια είναι
τα γνωστικά αντικείµενα σε κάθε σχολή χωρίς να ακούει τι λέει η
σύγκλητος. Αυτό είναι η αυτονοµία;
Σας το επισηµαίνει ότι υπάρχει αντισυνταγµατικότητα στο
θέµα αυτό και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Δεν είδα
να το θεραπεύετε µε καµµία τροπολογία. Λυπούµαι, αλλά δεν
έχετε αντίληψη αυτονοµίας, έχετε αντίληψη πλήρους ελέγχου,
ακόµη και για το τι θα διδάσκεται στα πανεπιστήµια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Φίλη, για να είµαστε συνεπείς στον χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Θα ολοκληρώσω.
Θα καταθέσουµε, λοιπόν, δύο ονοµαστικές ψηφοφορίες, πέρα
από τη γενική. Η πρώτη αφορά το άρθρο 185. Το ανέφερα νωρίτερα. Θέλω να δω οι συνάδελφοι, που είναι πανεπιστηµιακοί πώς
θα αντικρίσουν τους συναδέλφους πανεπιστηµιακούς στα πανεπιστήµια µε αυτήν την ντροπιαστική τροπολογία. Όνειδος είναι
η τροπολογία αυτή. Η δεύτερη αφορά το άρθρο 56 που είναι η
τιµωρητική αξιολόγηση.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Εµείς εδώ στη Βουλή µε προτάσεις παρουσιάσαµε τη δικιά
µας κριτική. Οι προτάσεις είχαν να κάνουν µε το σηµαντικό έργο
µας το κυβερνητικό, που δεν προλάβαµε να ολοκληρώσουµε,
αλλά όµως αφήσαµε πράγµατα τα οποία εσείς ξεθεµελιώνετε.
Αφήσαµε τη δίχρονη προσχολική αγωγή. Ακόµα εσείς δεν την
έχετε εφαρµόσει. Την είχατε καταψηφίσει τότε εδώ στη Βουλή.
Αφήσαµε το νέο τύπου ολοήµερο δηµοτικό σχολείο. Και αυτό το
είχατε καταψηφίσει και λέγατε ότι θα το αλλάξετε. Ευτυχώς,
ακόµα, δεν το έχετε πειράξει. Αφήσαµε γυµνάσια και λύκεια όχι
εξεταστικά κέντρα. Δυστυχώς, τα µετατρέπετε ξανά σε εξεταστικά κέντρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Φίλη, κλείστε.
Τώρα µιλάµε για το νοµοσχέδιο, δεν µιλάµε για το τι αφήσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: …τη νέα αρχή των ΕΠΑΛ, τα δίχρονα προγράµµατα τεχνικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήµια και τους διορισµούς χωρίς την απόφαση που επέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
για τους διορισµοί «ένας φεύγει-ένας διορίζεται». Αν περνούσε
η γραµµή της Νέας Δηµοκρατίας, πέντε φεύγουν για να διοριστεί
ένας. Τώρα όσο και να πανηγυρίζατε, θα είχατε διορίσει µόνο
τρεις χιλιάδες και όχι δεκαπέντε χιλιάδες εκπαιδευτικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστούµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, αµέσως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο από θέσεις δηµοκρατικής αντιπολίτευσης και από θέσεις
σχολείου ισότητας και ποιότητας. Δεν είµαστε υπέρ του µανιχαϊσµού. Δεν πιστεύουµε ότι όλα τα σχολεία στον υπαρκτό καπιταλισµό είναι δυνατόν να απορρίπτονται και να αναζητούµε κάποια
σχολεία σε ένα ανύπαρκτο υπαρκτό σοσιαλισµό, αλίµονο, για να
µιλάµε λίγο σοβαρά και µεταξύ µας. Υπάρχουν πολλών ειδών το τονίζω- µοντέλα εκπαιδευτικά. Υπάρχει µια πλούσια παιδαγωγική φιλοσοφία και αντίληψη. Δεν τα δίνουµε όλα αυτά στους
αστούς, όπως λέγεται. Όλα αυτά είναι κατακτήσεις των εργαζοµένων, των νέων παιδιών, της ιστορίας και αυτά σε µεγάλο βαθµό
-σε σηµαντικό βαθµό- ήταν και στοιχεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος παρά την κρίση του. Αλλά η κρίση πάντοτε
είναι ένα στοιχείο που πρέπει να µας ενεργοποιεί για να βελτιώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην ανοίξετε άλλα
θέµατα, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα κλείσουµε τον κατάλογο των δευτερολογιών των εισηγητών και ειδικών αγορητών
µε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Γεώργιο Κωτσό.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι, όταν µου ανατέθηκε η ευθύνη της εισήγησης του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου -και θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερµά και τον γενικό γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
αλλά και την Υπουργό για τη συνεργασία ως προς αυτό- είχα την
αίσθηση ότι θα έχουµε µια ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση
αλλά και σύνθεση απόψεων µέσα στο Κοινοβούλιο. Ότι θα διασταυρώσουµε τα πολιτικά µας ξίφη πάνω σε ιδέες, σε σκέψεις,
σε θέσεις πάνω απ’ όλα και σε προτάσεις για το πώς µπορούµε
να αναβαθµίσουµε έτι περαιτέρω το εκπαιδευτικό σύστηµα στη
χώρα µας. Αντ’ αυτού τι είδαµε; Ένα νοµοσχέδιο που έρχεται
από την Κυβέρνηση συνεπέστατο, ακριβέστατο. Με πλήρη διαύγεια περιγράφει τις θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας, της παράταξής µας, θέσεις που είναι σε πλήρη εναρµόνιση µε τις προεκλογικές µας εξαγγελίες, που έχουν την πλήρη υποστήριξη της κοινωνίας, που κατατίθενται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, άρνηση, καταγγελίες, φοβικές τάσεις, ανυπαρξία
προτάσεων και προσωπικές επιθέσεις. Βέβαια, είναι κατανοητό.
Όταν έχεις περάσει τη βάσανο της µυλόπετρας της διαχείρισης
της εξουσίας, όπου κρίθηκαν οι ιδέες σου, οι έωλες, οι ιδεοληπτικές, οι εµµονικές σου ιδέες και αναγκάστηκες κατά τη διάρκεια άσκησης της εξουσίας να κάνεις στροφή όχι 360ο µοιρών
αλλά 180ο και αναγκάστηκες ως θεατής αντιµέτωπος µε την πολιτική πραγµατικότητα και να υποκύψεις σε αυτή, είναι πολύ δύ-
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σκολο µετά να αναπτύξεις και να καταθέσεις πολιτικό αφήγηµα.
Γιατί προφανώς, έρχεται σε αντίθεση µε αυτά που έπραξες όταν
ήσουν κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα και µνηµειώδες
φυσικά, τα κολλέγια όπου µε υπογραφή σας δόθηκε το δικαίωµα
για διορισµό. Άσχετα µετά αν αναθεωρήσατε και νοµίζατε ότι
επανήλθατε στην πολιτική πρακτική.
Και τι άλλο είδα; Ανήθικες, αήθεις, προσωπικές επιθέσεις προς
το πρόσωπο της κυρίας Υπουργού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Πάλι τα ίδια. Τα έχετε
δώσει από το πρωί σε όλα τα sites. Τα ίδια ψέµατα. Έλεος πλέον.
Το κάνετε συστηµατικά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Όταν ηρεµήσετε θα συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σκουρλέτη, δεν
σας διέκοψε κανείς. Σας παρακαλώ µην διακόπτετε. Όλοι ακούστηκαν µε σεβασµό απ’ όλους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Ο σεβασµός πρέπει
να είναι αµοιβαίος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούστε, κύριε
Σκουρλέτη. Δεν µπορείτε να καθορίσετε τι θα λέει ο καθένας.
Ούτε εγώ. ο κάθε πολιτικός είναι υπεύθυνος και εκφράζεται µε
τον δικό του τρόπο. Σας παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Αυτό λέω κι εγώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Πενία επιχειρηµάτων, πενία πολιτικών
προτάσεων και θέσεων που κατέληξαν σε προσωπικές επιθέσεις.
Οφείλω να αναγνωρίσω την ξεκάθαρη πολιτική θέση του ΚΚΕ, µε
την οποία, προφανώς, διαφωνώ, αλλά ανασύροντας αυτό που ο
Βολταίρος είπε: «θα έδινα και τη ζωή µου» -κάτι που εσείς δεν
κάνετε- «για να έχει το δικαίωµα να λέει αυτό που πιστεύει». Και
εσείς τι κάνετε; Φωνασκείτε ακόµα και τώρα. Ακόµα και τώρα δεν
µπορείτε να παραδεχθείτε τη διαφορετική άποψη.
Κυρία Υπουργέ, όλα αυτά είναι εύσηµα και παράσηµα για σας.
Να σας προβληµάτιζε αν σας χαϊδολογούσαν εδώ µέσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ: Μη λέτε για τον Βολταίρο. Έχει και σπίτι ο Βολταίρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Σκουρλέτη,
γιατί τέτοια ταραχή; Σας παρακαλώ. Δεν διεκόπη κανείς άλλος.
Δεν συµφωνούµε όλοι µε όλα. Αλλά δεν διακόπτουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Να προβληµατιζόσασταν αν περνούσατε
απαρατήρητη. Αν ήσασταν άοσµη και άγευστη. Οι πολιτικές θέσεις, όµως, κυρίως οι προωθηµένες πολιτικές θέσεις, την οπισθοδρόµηση, τη συντηρητικούρα, την αδράνεια, τη βρίσκουν
απέναντι. Κι αυτό συνέβη κι εδώ. Ταράξατε λιµνάζοντα ύδατα
που κακοφόρµιζαν εδώ και καιρό στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Κάποιοι προφανώς είχαν µείνει µε την αίσθηση ότι µπορούν ακόµη να ψαρεύουν σε θολά νερά. Δεν τους ενδιαφέρει το
οξυγόνο που πάµε να δώσουµε και στο σχολείο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας άνοιξε δύσκολους φακέλους στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Είτε αυτό λέγεται άσυλο, είτε αυτό λέγεται ελάχιστη
βάση εισαγωγής, είτε η ιερή αγελάδα της αξιολόγησης. Και προφανώς όταν ανοίγεις τέτοιους δύσκολους φακέλους βρίσκεις
απέναντί σου και αντιδράσεις. Μας πτοούν; Όχι. Γιατί; Γιατί
έχουµε την τόλµη την παρρησία και το θάρρος να δροµολογούµε
εξελίξεις και να ανοίγουµε δρόµους στην κοινωνία και όχι να είµαστε πίσω από την κοινωνία.
Είµαστε µπροστάρηδες και αυτό σηµαίνει ότι αναλαµβάνουµε
και το όποιο κόστος σηµαίνει αυτό. Και µάλιστα ο Πρωθυπουργός είχε την παρουσία να πει ότι οι όποιες µικρές λεπτοµέρειες
χρήζουν διόρθωσης «εδώ είµαστε να διορθώσουµε αυτές τις δυσκολίες που υπήρξαν». Είναι πολιτική παρρησία αυτό, πολιτική
γενναιότητα να το κάνει κανείς.
Και βέβαια, ζήσαµε στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου και την
πολιτική των επιστολών. Όλοι οι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είχαν στην τσέπη τους και από µια επιστολή εργαλειοποιώντας τους µαθητές του πιθανότατα να µην πέρασαν εκεί
που ήθελαν να περάσουν. Και µάλιστα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είπε «προτεραιότητα για µας είναι η αυταξία
της γνώσης». Ξέρετε πολλούς από τα λαϊκά στρώµατα που να
επιλέγουν σχολεία, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µε κυρίαρχο γνώµονα την αυταξία της γνώσης; Ή το κυρίαρχο είναι
πως µέσα από µία σωστή επιλογή θα έχουν και καλύτερη τύχη
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στο µέλλον; Σας προβληµατίζει καθόλου ότι σχολές που έχουν
άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση, όπως είναι οι στρατιωτικές
και οι αστυνοµικές έχουν φύγει στα ύψη οι βάσεις τους;
Κατηγορείτε την Υπουργό για την εξυπηρέτηση των κολλεγίων
που ανεχθήκατε και νοµιµοποιήσατε. Να σας ρωτήσω κάτι.
Έχετε ακούσει τίποτα για Βουλγαρία, για Κύπρο, για χιλιάδες
φοιτητές Έλληνες που φεύγουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό χάρη
στις δικές σας εµµονές, στις δικές σας ιδεοληψίες που απορρίψατε και αποφύγετε και να επαναφέρετε τη χώρα µας στην πολιτική πραγµατικότητα και την εκπαιδευτική πραγµατικότητα που
ισχύει σε όλο τον κόσµο µε τα ιδιωτικά πανεπιστήµια; Θα ζητήσετε συγνώµη από όλους αυτούς τους χιλιάδες Έλληνες φοιτητές που σήµερα είναι στη Βουλγαρία; Φανταστείτε, η Ελλάδα, η
χώρα του πολιτισµού, του πνεύµατος, των γραµµάτων στέλνει τα
παιδιά της να σπουδάσουν στη Βουλγαρία ή στην Κύπρο. Έχετε
ευθύνη γι’ αυτό. Θα ζητήσετε συγγνώµη από τους γονείς, από
τα παιδιά, από την οικονοµία µας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στην Κύπρο τα ιδιωτικά πανεπιστήµια αγγίζουν περίπου το 7%
που ΑΕΠ. Συνεισφέρουν στο ΑΕΠ περίπου 7%. Κοντά στον τουρισµό. Κι εσείς το στερήσατε αυτό και από τη χώρα και από τα
παιδιά και από τους γονείς. Να σας διαβάσω επί των ηµερών σας
τι γράφανε τα φοιτητικά νέα; Το 2016: «χιλιάδες Έλληνες φοιτητές αναχωρούν κάθε χρόνο για σπουδές στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην Ευρώπη.
Έχω έναν πίνακα της ΑΔΙΠ µε βάση τα στοιχεία της UNESCO
που καταδεικνύει αυτά τα στοιχεία. Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κωτσός καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχετε ευθύνη γι’ αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τώρα πόσοι θα πάνε; Τώρα τι έχει να γίνει.
Ακόµα τους διώχνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Θα πάνε στα κολλέγια τώρα κατά την
άποψή σας.
Η ελάχιστη βάση την οποία τόσο πολύ προσπαθήσατε να αξιοποιήσετε αντιπολιτευτικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο µέσος
όρος των όσων έγραψαν τα παιδιά µας φέτος, εν µέσω πανδηµίας, όπως λέτε. Ο µέσος όρος. Για όλα τα παιδιά δεν ίσχυσε η
πανδηµία; Ακόµη και γι’ αυτούς που έγραψαν καλά ή που έγραψαν και χειρότερα. Γιατί τόσο παράδοξο; Τόση εργαλειοποίηση;
Τόση ανάγκη έχετε να δηµιουργήσετε πολιτικό αφήγηµα ψάχνοντας να βρείτε τέτοιου είδους δικαιολογίες; Αλλά βλέπω ότι σε
πάρα πολλά λέτε «ναι» αλλά φοβικά. «Ναι» στην αξιολόγηση,
αλλά ποια αξιολόγηση; Δεν µας είπατε ποτέ. Αυτή που καταργήσατε µε τον ν. 4547;
Σας κακοφαίνεται ή προσπαθείτε να δηµιουργήσετε αίσθηση
όταν µετράµε τον αριθµό των αποφοίτων σε σχέση µε τους
υπάρχοντες φοιτητές και λέτε: «Μα είναι οι αιώνιοι». Άρα, προσχωρείτε στη λογική που έφερε σε προηγούµενο νοµοσχέδιο η
Υπουργός Παιδείας για συγκεκριµένο όριο φοιτητικής ζωής. Δεν
έχετε το θάρρος και την παρρησία να το πείτε και τώρα σας
φταίνε οι αιώνιοι φοιτητές που µετρώνται µε αυτόν τον τρόπο.
Αυτόνοµο σχολείο. Ναι, λεκτικά, αλλά πώς; Συγκεκριµένη
άποψη και συγκεκριµένη θέση δεν ακούσαµε, ούτε για την αποκέντρωση των διαδικασιών των σχολείων που υπηρετεί και προωθεί το σχέδιο νόµου που σήµερα συζητούµε και ψηφίζουµε.
Βέβαια, οφείλω να σας αναγνωρίσω ότι επιτέλους έρχεστε
στον ορθόδοξο δρόµο και υποστηρίζετε την εκκλησιαστική εκπαίδευση. Είναι ένα βήµα. Συγχαρητήρια. Είστε υπέρµαχοι της
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και αυτό είναι ένα βήµα, το να αναγνωρίζετε την ορθοδοξία, την του Χριστού Εκκλησία και τη συνεισφορά της στο πολιτιστικό κεκτηµένο της χώρας µας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Τι είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ. Ο
οµιλητής εκφράζει την άποψή του.
Γιατί διαµαρτύρεστε, κύριε Μιχαηλίδη;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Είµαι εδώ για να είµαι χρήσιµος και όχι
ευχάριστος σε κάποιους. Αν κάποιοι θεωρούν ότι θίγονται, προφανώς πρέπει να αναζητήσουν στον εαυτό τους την αιτία.
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Διορισµοί. Πραγµατικά υπήρξαµε ανακόλουθοι. Ανακοινώσαµε
στις αρχές του έτους πέντε χιλιάδες διακόσιους πενήντα, έντεκα
χιλιάδες επτακόσιοι τελικά. Θερµά συγχαρητήρια, κυρία
Υπουργέ, θερµά συγχαρητήρια και στον Πρωθυπουργό που
µέσα σε µια πολύ δύσκολη περίοδο βρήκατε τον δηµοσιονοµικό
χώρο να στηρίξουµε τον ευαίσθητο χώρο της παιδείας προσλαµβάνοντας πάρα µα πάρα πολλούς καθηγητές και ενισχύοντας
έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία.
Πρόσφατα, πριν από έναν χρόνο προσλήφθηκαν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι της ειδικής αγωγής, οκτακόσιοι σχολικοί σύµβουλοι για να είναι κοντά στο σχολείο και κοντά στους
εκπαιδευτικούς ώστε να τους υποστηρίζουν και χίλιοι εκατό ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για να σταθούν δίπλα στις ευαίσθητες οµάδες των εκπαιδευτικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, παρά το γεγονός ότι διακοπήκατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Τελειώνοντας θέλω να σας πω το εξής.
Σας απλώσαµε το χέρι για να κτίσουµε µαζί σήµερα το σχολείο
του αύριο. Δεν το θελήσατε ή µάλλον δεν µπορείτε. Τουλάχιστον
όµως µην µας εµποδίζετε να το κάνουµε.
Κυρία Υπουργέ, θερµά συγχαρητήρια. Στηρίζω µε όλες µου
τις δυνάµεις και προφανώς υπερψηφίζω το σχέδιο νόµου που
σήµερα συζητάµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο στην Υπουργό Παιδείας κ. Κεραµέως,
προκειµένου να κλείσει την τριήµερη και πολυήµερη αυτή συζήτηση, θέλω να πω σε όλους ότι στην τριήµερη διαδικασία µίλησαν µε άνεση όλοι οι πολιτικοί Αρχηγοί, µε άνεση επίσης µίλησαν
όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, το ίδιο οι εισηγητές και οι
ειδικοί αγορητές, τόσο στην πρωτολογία τους όσο και στη δευτερολογία τους, και το κυριότερο µίλησαν πάνω από εκατόν είκοσι συνάδελφοι Βουλευτές.
Τώρα τον λόγο έχει, προκειµένου να κλείσει την τριήµερη συζήτηση, η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραµέως.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω
όλους τους Βουλευτές, τους φορείς για µια εκτενέστατη συζήτηση για το νοµοσχέδιο, αλλά και πέρα από το νοµοσχέδιο, για
σηµαντικά θέµατα παιδείας. Τα δύο αυτά χρόνια γίνονται από τις
εκτενέστερες συζητήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες σε θέµατα παιδείας.
Είχαµε τετραήµερη συζήτηση στην επιτροπή, τριήµερη συζήτηση στην Ολοµέλεια, µαζί µε τους Αρχηγούς, κύριε Πρόεδρε,
µίλησαν εκατόν σαράντα οµιλητές µόνο στην Ολοµέλεια. Το
θεωρώ πλούτο αυτό για τη δηµοκρατία µας. Και αυτό έγινε σε
συνέχεια εκτενούς συζήτησης µε την εκπαιδευτική κοινότητα διά
ζώσης, διαδικτυακά µέσα από την ειδική πλατφόρµα διαλόγου
που έχουµε θεσπίσει.
Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Υφυπουργό
κ. Μακρή, τον Υφυπουργό κ. Συρίγο, τον Γενικό Γραµµατέα κ.
Κόπτση, τον Γενικό Γραµµατέα κ. Καλαντζή και όλους τους συνεργάτες µας για την πάρα πολύ σκληρή προσπάθεια προκειµένου ακριβώς το νοµοσχέδιο αυτό να συνταχθεί, να γίνει η
απαραίτητη επεξεργασία και να φτάσει εδώ ενώπιον της Βουλής
των Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας µιλήσω για τις
δέκα αλήθειες που αναδύονται µέσα από την εκτενή αυτή συζήτηση στη Βουλή.
Αλήθεια πρώτη: Αλήθεια για την αυτονοµία. Εµείς είµαστε ξεκάθαροι, κύριε Φίλη. Εµείς θέλουµε αποκέντρωση. Θεωρούµε ότι
δεν είναι φυσιολογικό η Βουλή των Ελλήνων να αποφασίζει αν τα
διαγωνίσµατα στο σχολείο θα είναι δεκαπεντάλεπτα. Ξέρουµε καλύτερα από τους εκπαιδευτικούς αν πρέπει να είναι δεκαπεντάλεπτα ή δεκάλεπτα; Εµείς, λοιπόν, θέλουµε αποκέντρωση.
Μεταφέρουµε αρµοδιότητες από τη Βουλή, από το Υπουργείο,
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προς όφελος των εκπαιδευτικών, των σχολικών µονάδων, των διευθυντών. Αποκεντρώνουµε το σύστηµα. Θεωρούµε λάθος να εγκρίνονται τα πάντα από
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τον γενικό γραµµατέα του Υπουργείου.
Δεν είναι προσωπικό, κύριε Κόπτση, προφανώς.
Θεωρούµε λάθος πολιτική, όµως, να εγκρίνει ο γενικός γραµµατέας την κάθε πρακτική άσκηση, την κάθε έγκριση, τα πάντα.
Γιατί; Ας δώσουµε επιτέλους στους εκπαιδευτικούς µας τον
χώρο που χρειάζονται για να δηµιουργήσουν.
Επί των ηµερών σας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όλα ήταν κεντρικά,
όλα στον Υπουργό, όλα στον γενικό γραµµατέα. Η ερώτησή µου,
λοιπόν, είναι ξεκάθαρη: Θέλετε ή δεν θέλετε αποκέντρωση; Θεωρείτε ότι η Βουλή των Ελλήνων, οι τριακόσιοι Βουλευτές ξέρουµε καλύτερα από τον εκπαιδευτικό για το πώς θα µπει το
διαγώνισµα; Εγώ καταθέτω πως όχι και το καταθέτω και ως Βουλευτής αυτό. Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί µας ξέρουν καλύτερα
από όλους εµάς για το πώς ακριβώς να διαχειριστούν και να
αξιολογήσουν τους µαθητές.
Τονίζω εδώ πέρα ότι στην κατεύθυνση της αυτονοµίας βελτιώσαµε τη ρύθµιση σχετικά µε τα σχολικά συµβούλια. Τη βελτιώσαµε, και οφείλω να το αναγνωρίσω, µετά από πρόταση και του
κ. Φίλη και φορέων, όπως η Ένωση Διευθυντών, προκειµένου
ακριβώς να υπάρχει µεγαλύτερη εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Δεν έκανα πρόταση εγώ.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Δεν κάνατε πρόταση. Εντάξει.
Πρώτη αλήθεια, λοιπόν, για την αυτονοµία.
Δεύτερη αλήθεια για την αξιολόγηση: Πρώτα απ’ όλα εδώ ο
ΣΥΡΙΖΑ στο σηµείωµα προφανώς που έχει διανεµηθεί σε όλους
Βουλευτές λέει το εξής: «Η επιµόρφωση είναι τιµωρητική, γιατί
είναι η συνέπεια της αξιολόγησης και ότι είναι η µόνη επιµόρφωση που γίνεται». Δεν είναι αληθές. Η πραγµατικότητα είναι ότι
υπάρχουν επί των ηµερών της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη οριζόντιες επιµορφώσεις για πρώτη φορά µετά από
πάρα πολλά χρόνια. Τη στιγµή που µιλάµε γίνεται οριζόντια επιµόρφωση για τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Έγινε οριζόντια επιµόρφωση για πάνω από ογδόντα χιλιάδες εκπαιδευτικούς στα
ψηφιακά εργαλεία. Άρα, η επιµόρφωση που έρχεται και συνδέεται µε την αξιολόγηση είναι επιπλέον επιµόρφωση για εκπαιδευτικούς που χρήζουν βελτίωσης.
Το ΚΚΕ είπε για την αξιολόγηση ότι είναι ο ασφυκτικός έλεγχος των εκπαιδευτικών.
Κύριε Δελή, µε όλο τον σεβασµό στο πρόσωπό σας και µου
είστε και πολύ συµπαθής, πόσο πίσω να πάµε; Σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες, παντού αυτά που συζητάµε είναι κεκτηµένα, είναι αυτονόητα. Δεν υπάρχει σύστηµα που να µπορεί
να βελτιωθεί, αν πρώτα δεν αξιολογηθεί για το αν είναι καλό, αν
είναι κακό και πού µπορεί να βελτιωθεί. Είναι σε όλη την Ευρώπη.
Ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι η αξιολόγηση είναι σχεδιασµένη για
να καταστρέψει αξίες. Δεν ξέρω σε ποιες αξίες αναφερόταν.
Η κ. Σακοράφα αναφέρθηκε σε µονοπρόσωπα όργανα αξιολόγησης.
Κυρία Σακοράφα, όχι. Είναι µια παρατήρηση που µας έχει γίνει
από τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί σε πολλές επισκέψεις
στα σχολεία µας είχαν πει ότι θεωρούν πολύ σηµαντικό να µην
είναι ένας ο αξιολογητής και το ακούσαµε, γι’ αυτό και προβλέψαµε τρεις αξιολογητές, αφουγκραζόµενοι ακριβώς αυτή την
ανησυχία των εκπαιδευτικών.
Ο κ. Γρηγοριάδης είπε ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και
από κάτω, από υφιστάµενους. Προβλέπεται για τα στελέχη αξιολόγηση και από υφιστάµενους.
Εγώ, όµως, ρωτώ ποια είναι τελικά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την
αξιολόγηση; Εµείς καταθέσαµε τη δική µας πρόταση. Ποια είναι
η πραγµατικότητα; Πολύ φοβάµαι ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ
δεν θέλουν αξιολόγηση. Δεν θέλουν αποτίµηση και βελτίωση, δεν
θέλουν διάκριση. Θέλουν όλοι να είναι ίσοι και όµοιοι, γι’ αυτό
και κατήργησαν την αξιολόγηση, γι’ αυτό και δεν θέλουν πανελλαδικές εξετάσεις.
Ήρθε εδώ η κ. Αναγνωστοπούλου και είπε δύο - τρεις φορές:
«Γιατί έγιναν φέτος οι πανελλαδικές, ενώ σε άλλες χώρες αναβλήθηκαν;» Είναι δυνατόν; Είµαστε υπερήφανοι που έγιναν οι πανελλαδικές εξετάσεις και έγιναν χάρη στους µαθητές µας, στους
εκπαιδευτικούς µας, στα στελέχη εκπαίδευσης, στα στελέχη του
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Υπουργείου υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι µια πραγµατική κατάκτηση της εκπαιδευτικής κοινότητας που καταφέραµε και κάναµε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες πανελλαδικές
εξετάσεις για τα παιδιά µας.
Είχε βγει πριν από κάποιο διάστηµα η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και
είχε πει να καταργηθούν οι πανελλαδικές, στη γραµµή, δηλαδή,
της ισοπέδωσης, ο λαός όσο πιο ηµιµαθής γίνεται ώστε να χειραγωγείται.
Σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς υψώνουµε
ένα σθεναρό «όχι», ένα υψηλό και ισχυρό «ναι» στην αξιολόγηση,
«ναι» στην ανέλιξη, «ναι» στην ποικιλοµορφία, «ναι» στο να επιβραβεύεται η προσπάθεια και ναι, ο καλύτερος, ο αξιότερος θα
πάει πιο µπροστά.
Αλήθεια τρίτη, για τις δοµές υποστήριξης. Έγινε πολλή συζήτηση για το γιατί προβλέψαµε οι σχολικοί σύµβουλοι να είναι σε
επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η απάντηση είναι πολύ απλή.
Τους θέλουµε πιο κοντά στο σχολείο. Θεωρούµε πολύ σηµαντικό
τα στελέχη αυτά να είναι πιο κοντά στη φυσική µονάδα του σχολείου, στους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές, τους µαθητές. Γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο προβλέψαµε να είναι σε επίπεδο διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Επίσης, ακούσαµε τις προτάσεις σχετικά µε τα συµβούλια επιλογής των διευθυντών, να υπάρχει µια µεγαλύτερη διευκρίνιση
σχετικά µε τους εκπαιδευτικούς να συµµετέχουν και να έχουν
εκτενέστερη προϋπηρεσία. Το προβλέψαµε ήδη στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Επίσης, προβλέψαµε τα συµβούλια να µην επιλέγονται από τον
Υπουργό, να επιλέγονται από τον εκάστοτε υπηρεσιακό γραµµατέα. Άλλο ένα σηµαντικό βήµα.
Επίσης, ακούσαµε σχόλια, της κ. Σακοράφα εν προκειµένω,
για τη µοριοδότηση υπηρεσίας υπεύθυνου λειτουργίας ΚΠΕ ως
διδακτικής. Το προβλέψαµε, κυρία Σακοράφα.
Οφείλω µια απάντηση στην κ. Ασηµακοπούλου γιατί επελέγη
ο όρος «ενταξιακή εκπαίδευση». Ο λόγος είναι συγκεκριµένος,
κυρία Ασηµακοπούλου. Το µελέτησα πολύ αυτό που θίξατε, σχετικά µε το αν πρέπει να ακολουθήσουµε τον όρο «ενταξιακή» ή
«συµπεριληπτική». Ο λόγος είναι ότι σε νόµους του κράτους προβλέπεται ήδη αυτός όρος µε τον πλέον επίσηµο τρόπο. Ο όρος
χρησιµοποιείται και στην ονοµασία υπηρεσιών του δηµοσίου. Για
παράδειγµα, υπάρχει Τµήµα Εκπαιδευτικής Καινοτοµίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, επιµορφωτικές δράσεις, όλες µε τον όρο «ενταξιακή». Σε
κάθε περίπτωση, θα µελετήσουµε και εκτενέστερα το θέµα και
ευχαρίστως να το συζητήσουµε και µαζί, άµα θέλετε, περαιτέρω.
Αλήθεια τέταρτη: δίχρονο νηπιαγωγείο. Είπε ο κ. Φίλης ότι βασικά το είχαν υλοποιήσει όλο. Ποια είναι η πραγµατικότητα; Τον
Ιούλιο του 2019 εξελέγη η Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη,
Φτάνουµε στο Υπουργείο και τι µας λένε; Ότι πενήντα δύο από
τους εκατόν δεκαέξι δήµους της χώρας αποκλείεται να υλοποιήσουν τη δίχρονη λίγες εβδοµάδες αργότερα, γιατί δεν είχε γίνει
τίποτα. Δεν είχαν βρεθεί αίθουσες, δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί,
δεν υπήρχε τίποτα. Και τα στελέχη του Υπουργείου, επιλεγµένα
από τον ΣΥΡΙΖΑ, µάς λέγανε «Περάστε διάταξη για αναβολή».
Τόσο καλά το είχε αυτό προετοιµάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς το υλοποιήσαµε και µε υπερηφάνεια λέµε, λοιπόν, όπως
έχει δεσµευτεί και ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας, ότι από
τον Σεπτέµβριο κάθε τετράχρονο παιδί θα έχει θέση σε νηπιαγωγείο της χώρας. Το δίχρονο νηπιαγωγείο γίνεται πραγµατικότητα από αυτόν τον Σεπτέµβριο σε όλη τη χώρα.
Αλήθεια πέµπτη: δεξιότητες. Λέει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
«Λείπει η κριτική γνώση». Συµφωνούµε. Εµείς όµως κάνουµε κάτι
γι’ αυτό, κάνουµε το πολλαπλό βιβλίο. Και γιατί έχει σηµασία
αυτό; Γιατί θα καλείται πλέον ο µαθητής να συνδυάσει πηγές.
Φεύγουµε από το ένα και µοναδικό βιβλίο και καλείται πλέον να
συνδυάσει πηγές. Στην ίδια γραµµή αλλάζουµε τα προγράµµατα
σπουδών, στην καλλιέργεια ακριβώς της συνδυαστικής σκέψης.
Εργαστήρια δεξιοτήτων. Όλα αυτά κάνουµε εµείς.
Η βασική στόχευση ποια είναι; Από το να µαθαίνουν τα παιδιά
µας, βάλουµε και µια νέα διάσταση, να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν, να µπορούν να διυλίσουν την πληροφορία, να ξεχωρίσουν
τη χρήσιµη από την άχρηστη, τη σωστή από τη λάθος. Όλα αυτά
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µε κριτική σκέψη.
Αλήθεια έκτη: διορισµοί. Εδώ θα συµφωνήσω µε τον κ. Κωτσό,
τον οποίο ευχαριστώ θερµά για την εξαιρετική συνεργασία. Είπε
ο κ. Κωτσός ότι είναι ένα σηµείο στο οποίο ήµασταν ασυνεπείς.
Ναι, ήµασταν ασυνεπείς. Είχαµε υποσχεθεί πέντε χιλιάδες διακόσιους πενήντα διορισµούς φέτος και αντί γι’ αυτούς, πήγαµε
στις έντεκα χιλιάδες επτακόσιους διορισµούς, τους πρώτους
στην ιστορία της χώρας µετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια.
Και κάναµε και το εξής, στις 6 Ιουλίου το ανακοινώσαµε, 23
Ιουλίου υπεγράφη η απόφαση, µεθαύριο βγαίνουν τα ονόµατα
αυτών που διορίζονται. Αυτή είναι η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη, που εξαγγέλλει και υλοποιεί αµέσως για να είναι
όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί µας από Σεπτέµβριο στα σχολεία.
Τι είχε να πει ο ΣΥΡΙΖΑ γι’ αυτό; «Καθυστερήσατε» λέει, στα
δύο χρόνια µε πανδηµία, ενώ στα τεσσεράµισι χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ πόσοι διορισµοί έγιναν; Μηδέν!
Αλήθεια έβδοµη: ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα ήθελα να ξεκινήσω εδώ µε τον κ. Βαρουφάκη. Οµολογώ εξεπλάγην µε την
πάρα πολύ επιθετική του στάση, δικαίωµά του είναι προφανώς.
Μου έκανε εντύπωση γιατί είναι αντιδιαµετρικά αντίθετη από τη
στάση των εκπροσώπων του κόµµατός του. Πριν κατατεθεί το
νοµοσχέδιο καλέσαµε εκπροσώπους των κοµµάτων στο Υπουργείο. Πρέπει να σας πω ότι η συνάντηση που είχαµε µε δύο εκπροσώπους του ΜέΡΑ25, τον κ. Μόσχο και τον κ. Λάµψα, ήταν
από τις καλύτερες συζητήσεις και συναντήσεις που έχουµε κάνει,
γόνιµη συνάντηση, πολλές προτάσεις, συµφωνία σε πάρα πολλά
ζητήµατα. Εδώ µια εικόνα τελείως διαφορετική στη Βουλή. Με
προβληµατίζει. Τελικά µιλάει το κόµµα µε τους εκπροσώπους
του; Βλέπω µια τελείως διαφορετική στάση.
Είπε ο κ. Βαρουφάκης «Καταργήσατε το 1% για την εισαγωγή
των εσπερινών». Ανακριβές. Απάντησε ο Κοινοβουλευτικός µας
Εκπρόσωπος µε αρτιότατο τρόπο, εξήγησε ακριβώς ότι καµµία
αλλαγή δεν έχει επέλθει.
Αλλά να είµαι ξεκάθαρη για τα εσπερινά. Κοινωνική πολιτική
είναι να έχεις εσπερινά σχολεία για τα παιδιά που δουλεύουν
µέσα στη µέρα, κοινωνική πολιτική είναι να έχεις ρύθµιση για να
µπαίνουν µε το 1%. Κοινωνική πολιτική δεν είναι γι’ αυτά τα παιδιά να λες «δεν ισχύει καθόλου η ελάχιστη βάση». Δεν είναι αυτό
κοινωνική πολιτική, όταν τους οδηγείς µε αυτό τον τρόπο να εγκλωβίζονται µέσα στα πανεπιστήµια χωρίς να υπάρχει συγκεκριµένη διέξοδος.
Έρχοµαι στα στοιχεία για τους αποφοίτους, γιατί πολλά ελέχθησαν. Κύριε Φίλη, θα σας καταθέσω τρία χαρτιά, τρεις τρόπους
µέτρησης. Και λυπάµαι γι’ αυτά τα αποτελέσµατα, γιατί δείχνουν,
δυστυχώς, µια αδυναµία της χώρας µας. Θα τη διορθώσουµε
όµως. Τρεις τρόποι µέτρησης.
Με βάση τον αριθµό των αποφοίτων, ως ποσοστό του συνόλου
των φοιτητών, η χώρα µας δυστυχώς τελευταία στο 9,17%. Λέει
ο ΣΥΡΙΖΑ «ναι, αλλά είναι και οι αιώνιοι φοιτητές µέσα».
Δεύτερος τρόπος µέτρησης, αριθµός αποφοίτων ως ποσοστό
του συνολικού νεοεισερχόµενου πληθυσµού: 40% δεν αποφοιτά,
δεύτερη µέτρηση. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ «ναι, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος».
Τράπεζα της Ελλάδος, τρίτος τρόπος µέτρησης: αριθµός αποφοίτων ως ποσοστό του συνόλου των φοιτητών οι οποίοι βρίσκονται στη χρονιά κατά την οποία θα έπρεπε να αποφοιτήσουν.
Δυστυχώς, και εδώ η χώρα µας τελευταία.
Ξαναλέω, δεν πρέπει να είµαστε περήφανοι, το αντίθετο. Πρέπει να δουλέψουµε όλοι µαζί για να το διορθώσουµε. Αλλά αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Κι έρχοµαι στα στοιχεία που επικαλέστηκε ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Λέει «Μα, εδώ τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι πέσαµε στο 4,7». Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να διαβάζουµε λίγο. Τα είπε και ο κύριος
Υφυπουργός προηγουµένως. Ορίστε η έκθεση της Κοµισιόν. Τι
λέει; Λέει αυτό που λέτε; Όχι. Το 4,7 είναι η σχολική διαρροή,
είναι αυτοί που ολοκληρώνουν το γυµνάσιο.
Μα, πόσα fake news πια, κύριε Φίλη και κύριε Τσίπρα;
Τα καταθέτω όλα αυτά στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
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έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είπε εν συνεχεία ο κ. Τσακαλώτος, νοµίζω, «Πού τις βρήκατε
τις βουλευτικές τροπολογίες που ιδρύαν τµήµατα;». Μα, αυτό
ακριβώς έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ προκειµένου να ικανοποιήσουν αυτήν τη λαϊκίστικη πολιτική τού «όλοι στα πανεπιστήµια
ελεύθερα χωρίς κριτήρια, χωρίς τίποτα», ιδρύθηκαν, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εκατόν πενήντα τρία νέα πανεπιστηµιακά
τµήµατα επί ΣΥΡΙΖΑ. Πώς; Μερικά µε βουλευτικές τροπολογίες
των τελευταίων λεπτών.
Επειδή µιλάµε µε στοιχεία, ορίστε τα στοιχεία. Με Βουλευτές
της τότε συµπολίτευσης που λέγανε «σας παρακαλώ ένα
τµήµα»…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Φίλη, φορέστε
τη µάσκα σας.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
…µε βουλευτικές τροπολογίες!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μία αλήθεια δεν µπορείς να πεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τη µάσκα σας!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μηχανή ψεύδους είσαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Φίλη, σεβαστείτε την Υπουργό και φορέστε τη µάσκα σας.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Κύριε Φίλη, τα ψέµατα έχουν ντοκουµέντα όµως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Fake news είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας παρακαλώ! Γιατί
τόση ταραχή; Δεν ξέρω γιατί. Τι σας ανησυχεί;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, συνεχίστε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Να σας διαβάσω, γιατί είπατε ότι λέµε fake news.
Ιδρύεται Τµήµα Μουσειολογίας. Δύο γραµµές αιτιολόγηση.
Βουλευτής της τότε συµπολίτευσης µε βουλευτική τροπολογία
τελευταίων λεπτών. Το θυµάµαι σαν χθες που έτρεχαν στον κ.
Γαβρόγλου κι έλεγαν «σας παρακαλούµε ιδρύστε τµήµατα». Το
καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Τα εκατόν πενήντα πείτε µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Φίλη, τη µάσκα
σας και µη διακόπτετε.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Παράλληλο µηχανογραφικό. Πρέπει να σας πω ότι σήµερα που
ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για το παράλληλο µηχανογραφικό,
έχουµε για πρώτη φορά στη χώρα µας περίπου είκοσι χιλιάδες
αιτήσεις για εγγραφή σε δηµόσια ΙΕΚ. Αυτό σηµατοδοτεί µια µεγάλη αλλαγή στη σελίδα της εκπαίδευσης της χώρας. Η κατάρτιση µπαίνει στον χάρτη ως µια επιλογή για τους νέους µας.
Χρέος της Κυβέρνησης είναι να χτίζει επιλογές για τους νέους
και από εκεί και πέρα, οι νέοι είναι αυτοί που θα κάνουν τις επιλογές τους. Εµείς, όµως, οφείλουµε να ενισχύουµε διαρκώς
αυτές τις επιλογές.
Επειδή ερωτηθήκαµε γιατί η ελάχιστη βάση από φέτος, θα σας
απαντήσω όπως ακριβώς το νιώθω.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Για τα κολλέγια θα µας πείτε;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Θα έρθω και σ’ αυτό, µην ανησυχείτε, κυρία Πέρκα.
Γιατί κάθε χρονιά που περνάει και η πολιτεία κάνει ότι δεν
υπάρχει αυτό το πρόβληµα, κάθε χρονιά που περνάει και επιτρέπουµε να εισάγονται παιδιά που δεν πληρούν ελάχιστες ακαδηµαϊκές προϋποθέσεις, υπάρχουν τρία προβλήµατα:
Το πρώτο είναι ότι οι πιθανότητες για παιδιά που εισάγονται
µε χαµηλή βαθµολογία είναι να µην αποφοιτήσουν. Άρα, έχουµε
συµβάλει στο να τα εγκλωβίσουµε.
Το δεύτερο είναι ότι είναι λάθος µήνυµα απέναντι στα παιδιά
που έχουν σηµειώσει υψηλότερες επιδόσεις. Όπως είπε ο Πρω-
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θυπουργός χθες, σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία άλλοι πηγαίνουν καλύτερα, άλλοι πηγαίνουν χειρότερα.
Και τρίτον είναι το χρέος µας απέναντι στον Έλληνα φορολογούµενο, ο σεβασµός στα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου και των τµηµάτων που υπάρχουν στη χώρα.
Το µόνο εύκολο θα ήταν να πούµε κι εµείς όλοι ελεύθερα στα
πανεπιστήµια, αδιαφορώντας για το αν τα παιδιά αυτά θα αποφοιτήσουν. Δεν το κάνουµε.
Κι έρχοµαι τώρα στον λυσσαλέο πόλεµο που φτάσατε να οργανώσετε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Υπάρχει ψήφισµα
στο διαδίκτυο, το οποίο προσπαθείτε παντί τρόπω να ενισχύσετε,
ζητώντας την παραίτησή µου. Ο κ. Φίλης έκανε τρεις - τέσσερις
αναφορές στο θέµα αυτό, δεν εισακούστηκε πολύ, έβγαλε δελτίο
Τύπου στο οποίο φρόντισε να πει ότι είναι µια κίνηση -το λέω επί
λέξει- «χωρίς κοµµατική καθοδήγηση». Όλως τυχαίως, είναι µια
κίνηση που στηρίζουν µεθοδικά όλα τα φιλικά µέσα προσκείµενα
στον ΣΥΡΙΖΑ.
Το πιο σοβαρό, όµως, δεν είναι αυτό. Το πιο σοβαρό είναι ότι
φαίνεται πως έχει µπει όλος ο µηχανισµός από πίσω και στέλνει
µαζικά e-mail στη χώρα. Είµαι σίγουρη ότι έχει ληφθεί η απαιτούµενη συναίνεση GDPR για τις αιτήσεις αυτές. Διότι έρχονται µαζικά e-mails που λένε «πάτα εδώ για να επικυρώσεις την
υπογραφή σου για την κατάργηση της ελάχιστης βάσης και την
παραίτηση Κεραµέως».
Και θα µου πείτε πού το ξέρω. Μα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και στο δικό µου e-mail έφτασε. Κύριε Φίλη, καρφώνεστε!
Πραγµατικά καρφώνεστε! Τουλάχιστον τα προσχήµατα. Πείτε το
στους συνεργάτες σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εδώ είναι, λοιπόν, το e-mail που έφτασε ακόµα και στο γραφείο µου από τη λυσσαλέα σας βούληση να καταργηθεί η ελάχιστη βάση. Θα το καταθέσω για τα Πρακτικά.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι στο θέµα του άρθρου για την απλή γνώµη συγκλήτου. Εδώ υπάρχει µία πρόβλεψη σχετικά µε τον ακαδηµαϊκό
χάρτη της χώρας. Θα σας πω γιατί. Προβλέπεται, λοιπόν, η απλή
γνώµη της συγκλήτου σχετικά µε την αναδιάταξη του ακαδηµαϊκού χάρτη. Γιατί; Γιατί προφανώς, όπως έχει κρίνει το Συµβούλιο
της Επικρατείας, υπάρχουν ζητήµατα που αφορούν συνολικά τον
ακαδηµαϊκό χάρτη. Όταν για παράδειγµα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήγε από τα σαράντα επτά στα εβδοµήντα ένα τµήµατα µηχανικών -το ξαναλέω, από τα σαράντα επτά στα εβδοµήντα έναποιος θα το κρίνει αυτό; Θα το κρίνει το ίδιο το πανεπιστήµιο;
Το ζήτηµα που συζητάµε έχει ήδη κριθεί το Συµβούλιο της Επικρατείας στην ολοµέλεια το 2014, όπου κρίθηκε ότι επειδή ακριβώς ο ακαδηµαϊκός χάρτης της χώρας είναι ευθύνη της
πολιτείας, µπαίνουν κριτήρια που υπερβαίνουν τα ακαδηµαϊκά,
όπως για παράδειγµα η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Γι’ αυτόν
ακριβώς τον λόγο είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα η απλή γνώµη
της συγκλήτου.
Ερωτώ όµως: Κύριε Φίλη, αυτή η ευαισθησία σας για τη σύγκλητο πού ήταν όταν ο κ. Γαβρόγλου έκανε το έλα να δεις στον
ακαδηµαϊκό χάρτη; Έκλεινε τµήµατα, άνοιγε τµήµατα, ανωτατοποιούσε και έκλεινε ΤΕΙ. Όταν τα έκανε όλα αυτά, πού ήταν ακριβώς η σύµφωνη γνώµη της συγκλήτου; Πού ήταν;
Έρχοµαι τώρα στην όγδοη αλήθεια για τα κολλέγια. Αναγκαστήκατε να παραδεχτείτε χθες, µετά τη µεγάλη πολιτική πίεση,
και είπατε «ναι, πράγµατι, βγάλαµε κι εµείς αποφάσεις για την
επαγγελµατική ισοτιµία των κολλεγίων». Βγήκε, όµως, ο κ.
Σκουρλέτης και είπε «καλά, µόνο για αναπληρωτές», «µόνο για
λίγο», «µας ανάγκασε η τρόικα» και ούτω καθεξής.
Επειδή, λοιπόν, εγώ θέλω να µιλάω µε στοιχεία, είπα να κάνω
µια µικρή έρευνα, να δω ήταν µόνο οι απλήρωτες; Για πάµε να
δούµε.
Απόφαση Νίκου Φίλη για καθορισµό προϋποθέσεων, κριτηρίων
και διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών. «Η επαγγελµατική ισοδυναµία των κολλεγίων αναγνωρίζεται κανονικά».
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προχωράµε. Πρόσκληση Νίκου Φίλη για πρόσληψη εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας το 2016. «Η επαγγελµατική ισοδυναµία των κολλεγίων αναγνωρίζεται κανονικά».
Πρόσκληση Κωνσταντίνου Γαβρόγλου το 2017. «Η επαγγελµατική ισοδυναµία των κολλεγίων αναγνωρίζεται κανονικά».
Και θα έλεγε κανείς. Μήπως ήταν όντως µόνο στην παιδεία;
Πολύ λίγο ψάξαµε. Πολύ λίγο. Πρόσκληση Έλενας Κουντουρά τη θυµόσαστε, Αναπληρώτρια Υπουργός- για πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ αρµοδιότητας του Υπουργείου της.
«Η επαγγελµατική ισοδυναµία των κολλεγίων αναγνωρίζεται κανονικά».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Μόνιµοι διορισµοί υπάρχουν;
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Πάµε και σε άλλο Υπουργείο. Πρόσκληση Νίκου Κοτζιά και Γιώργου Χουλιαράκη για εισαγωγή δεκαπέντε ακολούθων πρεσβείας
στο ΥΠΕΞ. «Η επαγγελµατική ισοδυναµία των κολλεγίων αναγνωρίζεται κανονικά».
Απόφαση Όλγας Γεροβασίλη, Γεωργίου Σταθάκη, Γεωργίου
Χουλιαράκη για καθορισµό προσώπων πρόσληψης προσωπικού
στο Κτηµατολόγιο το 2017. «Η επαγγελµατική ισοδυναµία των
κολλεγίων αναγνωρίζεται κανονικά».
Προχωράµε. Γιατί θυµάµαι τον κ. Τσακαλώτο να φωνάζει πολύ
τις προάλλες. Απόφαση Ευκλείδη Τσακαλώτου και Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου για καθορισµό προσόντων πρόσληψης επιστηµονικού προσωπικού στην Κοινωνία της Πληροφορίας το
2018. «Η επαγγελµατική ισοδυναµία των κολλεγίων αναγνωρίζεται κανονικά».
Πάµε και στην υγεία. Απόφαση Ανδρέα Ξανθού και Παύλου
Πολάκη για διαδικασία και προσόντα πρόσληψης προσωπικού.
Τελικά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν µόνο στους εκπαιδευτικός;
Μήπως σας ανάγκασε η τρόικα; Μα, πόση υποκρισία, κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ; Πόση υποκρισία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα τα καταθέσω όλα για τα Πρακτικά. Αυτή η στοίβα, κυρίες
και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα σας στοιχειώνει.
Και θα σας στοιχειώνει όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί κάνατε
καλά καθώς ήταν την ενωσιακή υποχρέωση, θα σας στοιχειώνει
όµως για την υποκρισία σας. Θα σας στοιχειώνει για την έλλειψη
πολιτικού θάρρος να βγείτε και να πείτε ναι, το έκανα γιατί ήταν
ενωσιακή υποχρέωση. Γι’ αυτό θα σας στοιχειώνει. Και ήταν µόνο
ενδεικτική η λίστα. Ήταν δεκάδες οι αποφάσεις. Είναι µόνο ενδεικτική.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ήταν υποχρέωση Ευρωπαϊκού Δικαίου. Αυτό εννοώ.
Ποτέ, λοιπόν, το καταργήσατε αυτό; Το καταργήσατε δύο
µήνες πριν από τις εκλογές. Κάνατε όλες τις προσλήψεις όλα τα
χρόνια και ήρθατε και το καταργήσατε λίγο πριν τις εκλογές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ιανουάριος του 2019!
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Έρχοµαι στην ένατη αλήθεια για την πανδηµία. Αναφέρθηκαν
πολλοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης απαξιωτικά
στην τηλεκπαίδευση, η οποία λειτούργησε κατά τις περιόδους
των µέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό. Η τηλεκπαίδευση
µπορεί ποτέ να υποκαταστήσει τη διά ζώσης εκπαίδευση, όµως
βοήθησε καταλυτικά προκειµένου τον δύσκολο καιρό αναστολής
των σχολείων να διατηρηθεί η επαφή των µαθητών µε την εκπαιδευτική διαδικασία, να προχωρήσει υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες
η εκπαιδευτική διαδικασία.
Για την επιτυχία της τηλεκπαίδευσης συνεργάστηκε σύσσωµη
η εκπαιδευτική κοινότητα. Γινόντουσαν πάνω από τριάντα πέντε
χιλιάδες τάξεις την ηµέρα στη δευτεροβάθµια και πάνω από πενήντα πέντε χιλιάδες στην πρωτοβάθµια χάρη στις τεράστιες
προσπάθειες των εκπαιδευτικών µας, των µαθητών, των γονέων
και τους ευχαριστούµε θερµά.
Κι έρχεστε και µιλάτε τώρα πάλι για διπλασιασµό τµηµάτων,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σαν να µην έχετε κυβερνήσει ποτέ. Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ,
µία τάξη από τις δεκατέσσερις έπρεπε να στεγάσετε εσείς, µόνο
µία, για να επεκταθεί το νηπιαγωγείο από τα τέσσερα στα πέντε
µια πλέον χρόνια. Και δεν το καταφέρατε. Μία τάξη, όχι δεκατέσσερις. Μία τάξη. Και µας εγκαλείτε που δεν είναι δυνατόν, ξαφνικά, να διπλασιαστούν όλες οι αίθουσες της χώρας;
Εδώ, για την ιστορία, είναι ένας πίνακας που έχει όλες τις
χώρες του ΟΟΣΑ και δείχνει ότι η χώρα µας είναι τέταρτη από
το τέλος, µε τον µικρότερο αριθµό µαθητών ανά τµήµα.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όσον αφορά το ΙΕΠ. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
εκδίδει συνεχώς οδηγίες. Θα εκδώσει και οδικό χάρτη για τη νέα
χρονιά, ακριβώς για την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών µας. Ας
αφήσουµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την καταστροφολογία και ας συνταχθούµε όλοι στον αγώνα για την προώθηση
του εµβολιασµού.
Άκουσα επικρίσεις για την τροπολογία που κατατέθηκε σχετικά µε διαδικασίες γρήγορης προσλήψεις εκπαιδευτικών σε περίπτωση που αυτοί νοσήσουν ή τέλος πάντων δεν µπορούν να
είναι στο µάθηµα. Μας επιπλήξατε γιατί αυτή δεν κατατέθηκε σε
αυτό το νοµοσχέδιο και κατατίθεται στο αυριανό νοµοσχέδιο και
µας είπατε µάλιστα ότι δεν είναι καλή νοµοθέτηση.
Κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση µε εσάς εµείς προσπαθούµε πλην εξαιρετικών περιπτώσεων να µην καταθέτουµε
εκπρόθεσµες τροπολογίες. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, λοιπόν,
σεβόµενοι τη σωστή νοµοθέτηση φροντίσαµε ούτως ώστε η τροπολογία να κατατεθεί και εδώ θα είµαστε -µην ανησυχείτε- να την
υπερασπιστούµε.
Είπε ο κ. Παφίλης ότι φέρνουµε εν κρυπτώ νοµοσχέδια µόνο
στον Αύγουστο. Κύριε Παφίλη, εµείς φέραµε νοµοσχέδιο Δεκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο αλλά τότε η κριτική του ΚΚΕ ήταν
ότι έχουµε πανδηµία και να µην τα φέρουµε. Άρα, πότε να νοµοθετήσουµε; Δεκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο όχι γιατί έχουµε
πανδηµία. Καλοκαίρι όχι, γιατί λέτε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι
εκτός. Πότε θα νοµοθετήσουµε τελικά;
Και κλείνω κύριε Πρόεδρε, µε τη δέκατη αλήθεια, ίσως το µοναδικό σηµείο στο οποίο συµφωνούµε µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, και αυτή είναι η εξής: Στο παρόν νοµοσχέδιο
συγκρούονται δύο κόσµοι. Αυτός είναι κόσµος της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης, δηλαδή, το νοµοσχέδιο που φέραµε
εδώ. Και αυτός εδώ είναι κόσµος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, οι τρεις
τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει: Πρώτον, κατάργηση ελάχιστης βάσης
εισαγωγής. Δεύτερον, κατάργηση τράπεζας θεµάτων -ισοπέδωση
όλα!- και ας είναι παντού κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον
-άκουσον, άκουσον!- κατάργηση της αξιολόγησης στα πανεπιστήµια και τη σύνδεσή της µε τη χρηµατοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν ήρθαµε στα πράγµατα το
τι χρήµατα έπαιρνε κάθε πανεπιστήµιο ήταν αυθαίρετη απόφαση
του κάθε Υπουργού. Ο κ. Φίλης, δηλαδή, αποφάσιζε µόνος του
αν θα δώσει 40 εκατοµµύρια στο «x» πανεπιστήµιο ή στο άλλο.
Εµείς ήρθαµε και είπαµε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να
υπάρχουν κριτήρια, κριτήρια αντικειµενικά και κριτήρια ποιοτικά.
Κριτήρια αντικειµενικά όπως δηλαδή ο αριθµός των φοιτητών,
όπως η γεωγραφική διασπορά του ιδρύµατος. Κριτήρια ποιοτικά,
δηλαδή, αξιολόγηση. Και το φέραµε και το ψηφίσαµε και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και λέει όχι αξιολόγηση
στα πανεπιστήµια!
Γι’ αυτό λέω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εδώ
συγκρούονται δύο κόσµοι. Το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης που
λέει µεγαλύτερη ελευθερία και αυτονοµία στα σχολεία, µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, αξιολόγηση για να βελτιώνεται το εκπαιδευτικό σύστηµα και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ
που λέει όχι στην ελάχιστη βάση, όχι στην τράπεζα θεµάτων, όχι
στην αξιολόγηση στα πανεπιστήµια.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον κόσµο τον δικό µας
θα αγωνιζόµαστε πάντοτε για τα περισσότερα και καλύτερα εφό-
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δια για τους µαθητές µας. Και γι’ αυτό από τον Σεπτέµβριο θα
έχουµε νηπιαγωγείο από τα τέσσερα, θα έχουµε αγγλικά σε κάθε
δηµόσιο νηπιαγωγείο της χώρας, θα έχουµε δεξιότητες από τα
τέσσερα, νηπιαγωγείο,, δηµοτικό γυµνάσιο, θα έχουµε διπλάσια
πρότυπα και πειραµατικά σχολεία, θα έχουµε µια επαγγελµατική
εκπαίδευση πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς, θα έχουµε Ταµείο Ανάκαµψης µε πάνω από 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ για την παιδεία και θα έχουµε και κορυφαία
συνεργασία των πανεπιστηµίων µας µε πανεπιστήµια του εξωτερικού. Μόλις την περασµένη εβδοµάδα ανακοινώθηκε η συνεργασία του κορυφαίου πανεπιστηµίου Γέιλ µε το πανεπιστήµιο
ΕΚΠΑ.
Εµείς -και κλείνω κύριε Πρόεδρε- για αυτήν την Ελλάδα αγωνιζόµαστε και θα αγωνιζόµαστε, για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα
που θα ωθεί όλους στην ανέλιξη, που θα καλλιεργεί την κριτική
σκέψη, που θα µαθαίνει στα παιδιά µας πώς να µαθαίνουν, που
θα δίνει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά µας, που
θα δίνει στους εκπαιδευτικούς µας ένα καλύτερο εκπαιδευτικό
σύστηµα, που θα δίνει στην ελληνική κοινωνία ένα µέσο ανάπτυξης και προόδου. Γι’ αυτήν την Ελλάδα, για αυτή την παιδεία
αγωνιζόµαστε και θα αγωνιζόµαστε. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παιδεία που δίνουµε σήµερα στα παιδιά µας θα ορίσει την Ελλάδα του αύριο.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Διαρκείς
Επιτροπές Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου κατέθεσαν την έκθεσή τους στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Σύµβασης
Χρηµατοδότησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Δανειακής Σύµβασης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δηµοκρατίας και των
παραρτηµάτων τους».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων:
«Αναβάθµιση του σχολείου, ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και
άλλες διατάξεις».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Επί της αρχής και επί των άρθρων 56 και 185 του σχεδίου
νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:

17530
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17531

17532

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Επίσης, επί της
αρχής του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής
ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, της οποίας το
κείµενο έχει ως εξής:

17533

17534

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν θα αναγνώσω τον
κατάλογο των υπογραφόντων τις αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας, διότι λόγω των ειδικών συνθηκών θεωρούµε ότι υπάρχει
ο απαιτούµενος αριθµός για την υποβολή τους.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά (10’),
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις δύο ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συνεφώνησε.
Αφού συγχαρώ και τις Υπηρεσίες της Βουλής και τους άοκνους υπαλλήλους, που µε πολλή ακρίβεια προσέγγισαν τον
χρόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας, θα προχωρήσουµε στη διεξαγωγή της ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας επί της
αρχής και επί των άρθρων 56 και 185 του σχεδίου νόµου.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής µε τις οποίες
γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα κατατεθούν
για τα Πρακτικά και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η
οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές κατατίθενται για τα Πρακτικά
και βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Μέχρι να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταµέτρηση αναφορικά
µε την ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 56 και 185,
προχωρούµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του νοµοσχεδίου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλούνται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να καταθέσουν στο Προεδρείο
τα έγγραφα µε τις ψήφους τους, προκειµένου να καταχωριστούν
στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Τα προαναφερθέντα έγγραφα µε τις ψήφους καταχωρίζονται
στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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17537

17538

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17539

17540

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17541

17542

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17543

17544

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17545

17546

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17547

17548

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17549

17550

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17551

17552

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17553

17554

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17555

17556

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17557

17558

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17559

17560

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17561

17562

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17563

17564

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17565

17566

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17567

17568

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17569

17570

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17571

17572

(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας αναφορικά µε την ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 56 και 185 .
Εψήφισαν συνολικά 291 Βουλευτές.
Επί της αρχής:
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν
158 Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ, εψήφισαν 133
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναβάθµιση του σχολείου, ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 56:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 106 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ», εψήφισαν 27 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 56 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 185:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 133 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ουδείς .
Συνεπώς το άρθρο 185 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των κοµµάτων, αναφορικά µε την ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 56 και 185, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα,
καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και
έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17573

17574

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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17575

17576

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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17577

17578

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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17579

17580

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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17581

17582

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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17583

17584

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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17585

17586

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17587

17588

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17589

17590

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17591

17592

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17593

17594

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17595

17596

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17597

17598

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς, µετά την
ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, το σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων: «Αναβάθµιση του σχολείου, ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
στο σύνολο και έχει ως εξής:
«Αναβάθµιση του σχολείου, ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών
και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1
Άρθρο 2

Αντικείµενο
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 Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Υπουργείου 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 Υποστήριξης
Άρθρο 12
Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 13
Περιοχές αρµοδιότητας των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 14
Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 15
Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 16
Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης των
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 17
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
και Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης σχολικών µονάδων
της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης
Άρθρο 18
Αποστολή και αρµοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 19
Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 20
Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Άρθρο 21
Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού
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 Εκπαίδευσης

Άρθρο 27
νατολισµού
Άρθρο 28
Άρθρο 29

Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελµατικού ΠροσαΜισθολογικές διατάξεις
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 30
Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 31
Προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία
επιλογής
Άρθρο 32
Κριτήρια επιλογής
Άρθρο 33
Αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Προϊσταµένων των Κέντρων
Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 34
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Συµβούλων
Εκπαίδευσης
Άρθρο 35
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων
Άρθρο 36
Επιτροπές αποτίµησης του συγγραφικού και
ερευνητικού έργου
Άρθρο 37
Συµβούλια επιλογής
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
Άρθρο 39
Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων
Άρθρο 40
Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής
Άρθρο 41
Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 42
Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
Άρθρο 43
Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 44
Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από
την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 45
Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών 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 στελεχών 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 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
Άρθρο 52
Πειθαρχικά Συµβούλια στελεχών της εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου έκτου του
ν. 4057/2012
Άρθρο 53
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί
φορείς για τους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες - Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008
Άρθρο 54
Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008
Άρθρο 55
Παράταση φοίτησης µαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3699/2008
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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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 57
Προγραµµατισµός του έργου των στελεχών
της εκπαίδευσης
Άρθρο 58
Όργανα αξιολόγησης
Άρθρο 59
Περιοδικότητα αξιολόγησης
Άρθρο 60
Κριτήρια και βαθµολογία της αξιολόγησης
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 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
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 Προσωπικού των σχολικών
µονάδων
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
Άρθρο 71
Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου
των µελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών µονάδων
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 Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Άρθρο 75
Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των
µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών µονάδων
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
Άρθρο 77
Περιοδικότητα αξιολόγησης
Άρθρο 78
Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού
Άρθρο 79
Ενστάσεις
Άρθρο 80
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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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
Άρθρο 82
Μεταξιολόγηση του συστήµατος αξιολόγησης
Άρθρο 83
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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
Άρθρο 85
Επιλογή διδακτικών βιβλίων
Άρθρο 86
Αξιολόγηση µαθητών
Άρθρο 87
Συνεργασίες µε τρίτους φορείς
Άρθρο 88
Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση 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/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Άρθρο 92
Ενδοσχολικοί Συντονιστές
Άρθρο 93
Παιδαγωγικός σύµβουλος - µέντορας στη
σχολική µονάδα
Άρθρο 94
Υπεύθυνος Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία στα
Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια - Λύκεια
Άρθρο 95
Ενδοσχολική επιµόρφωση
Άρθρο 96
Συµµετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική
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 µονάδας
Άρθρο 98
Χρήση - Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων,
υποδοµών και λοιπών εγκαταστάσεων
Άρθρο 99
Χρηµατοδότηση σχολικών µονάδων και διαχείριση δωρεών
Άρθρο 100
Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή
τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας
Άρθρο 101
Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας - Τροποποίηση
της παρ. 8 του άρθρου 13 του
ν. 1566/1985
Άρθρο 102
Ορισµός υπεύθυνων τµηµάτων και µαθητικών
κοινοτήτων
Άρθρο 103
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ
Άρθρο 104
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος
Άρθρο 105
Δηµιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε
επίπεδο σχολικής µονάδας
Άρθρο 106
Προσβασιµότητα ιστοσελίδων σχολικών µονάδων
Άρθρο 107
Αναµόρφωση του θεσµού του Σχολικού Συµβουλίου
Άρθρο 108
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 109
Δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 110
Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 111
Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 112
Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 113
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία
Άρθρο 114
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 115
Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 116
Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 117
Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 118
Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 119
Θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών
Άρθρο 120
Απαλλαγή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 121
Μετάθεση - τοποθέτηση Διευθυντών και Υποδιευθυντών µετά τη λήξη της θητείας τους
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 προγραµµάτων
Άρθρο 126
Παροχές και διευκολύνσεις µαθητών και µαθητριών
Άρθρο 127
Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 128
Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των
Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 129
Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων µε
φορείς και µε σχολικές µονάδες της αλλοδαπής
Άρθρο 130
Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή
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 δηµόσια γενική Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Άρθρο 136
Κάλυψη δαπανών λειτουργίας
Άρθρο 137
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Άρθρο 138
Μεταδευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 139
Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών
Άρθρο 140
Δίπλωµα µαθητείας
Άρθρο 141
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 142
Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 143
Εκπαιδευτικά προγράµµατα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 144
Δικαίωµα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 145
Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Άρθρο 146
Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 147
Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 148
Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 149
Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 150
Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 151
Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών
Άρθρο 152
Ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές 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 Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 156
Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών µε φορείς
Άρθρο 157
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους
Άρθρο 158
Εστίες ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 159
Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας
των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 160
Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 161
Θέµατα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
Βελλάς Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης
Άρθρο 162
Προθεσµία χορήγησης γνώµης, πρότασης ή
εισήγησης
Άρθρο 163
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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
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
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
Άρθρο 167
Δυνατότητα µετάταξης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 - Μουσικής, ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 - Θεατρικής
Αγωγής της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στα µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης - Τροποποίηση
της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004
Άρθρο 168
Αιτήσεις - προθεσµίες για τις µεταθέσεις των
εκπαιδευτικών - Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του
π.δ. 50/1996
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
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Άρθρο 170
Προσωπικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
και κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών - Τροποποίηση 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
Άρθρο 172
Εγγραφή αλλοδαπών µαθητών στις σχολικές
µονάδες Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 173
Δυνατότητα ένταξης των µαθητών µε σοβαρές ψυχικές παθήσεις στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν 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 άρθρου 11Α στον ν. 4692/2020
Άρθρο 176
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 - Τροποποίηση του άρθρου 19
του ν. 4283/2014
Άρθρο 177
Ρυθµίσεις για τα Πρότυπα και Πειραµατικά
Σχολεία - Τροποποιήσεις των άρθρων 14, 15, 16, 17, 19, 20 και 21
του ν. 4692/2020
Άρθρο 178
Σύναψη συµβάσεων εργασίας ορισµένου
χρόνου για τους αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς
και µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Άρθρο 179
Εφαρµογή του Μέρους Δ’ του παρόντος 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 Προσωπικού που καταχωρίζονται
στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
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
Άρθρο 182
Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών - Τροποποίηση της περ. ε) της παρ. 3 του π.δ. 50/1996
Άρθρο 183
Τίτλος πληρωµής επιµισθίου εξωτερικού 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 Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων
Άρθρο 186
Απασχόληση Πανεπιστηµιακών Ιατρών στο
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Άρθρο 187
Ρυθµίσεις για το ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ» και
το πληροφοριακό σύστηµα «ΕΥΔΟΞΟΣ»
Άρθρο 188
Ρύθµιση για τα ασυµβίβαστα του Κοσµήτορα
- Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011
Άρθρο 189
Ρυθµίσεις για τις αποφάσεις σύστασης Μονάδων Ασφάλειας και Προστασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων
Άρθρο 190
Ρυθµίσεις για την απόσπαση προσωπικού
στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τροποποίηση 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 άρθρου 5 και της παρ. 2 του
άρθρου 10 του ν. 4485/2017
Άρθρο 192
Χρήση ηλεκτρονικών µέσων για τη διενέργεια
εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.
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Άρθρο 193
Τράπεζα ερωτήσεων Διεπιστηµονικού Οργανισµού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3328/2005
Άρθρο 194
Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για
διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου - Τροποποίηση της παρ.
1 του άρθρου τριακοστού τρίτου του
ν. 4737/2020
Άρθρο 195
Στεγαστικό επίδοµα προπτυχιακών φοιτητών
Άρθρο 196
Ζητήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
- Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4610/2019
Άρθρο 197
Απασχόληση επιστηµονικών συνεργατών σε
Εργαστήρια και Κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
Άρθρο 198
Οικονοµικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας και ειδικευόµενους ειδικότητας αναισθησιολογίας - Αντικατάσταση του άρθρου 32 του ν. 4816/2021
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
Άρθρο 200
Εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων
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 χορηγιών
προς τα Α.Ε.Ι.
Άρθρο 203
Ρυθµίσεις για το Κέντρο Αρχαίου Ελληνικού
και Κινεζικού Πολιτισµού
Άρθρο 204
Παράταση στην προθεσµία έκδοσης των
Οδηγών Χρηµατοδότησης και Διαχείρισης -Τροποποίηση του άρθρου 130 του ν. 4763/2020 (Α’ 254)
Άρθρο 205
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 206
Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης στα Πειραµατικά και Θεµατικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης και στις Πειραµατικές Επαγγελµατικές Σχολές
Μαθητείας του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
- Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4763/2020
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
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
Άρθρο 209
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
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 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
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
Άρθρο 213
Ρύθµιση θεµάτων εποπτείας και λειτουργίας
των Πρότυπων Επαγγελµατικών Λυκείων - Τροποποίηση της παρ.
2 του άρθρου 16 του ν. 4763/2020
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
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Άρθρο 215
Τίτλοι σπουδών Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και Τράπεζα Θεµάτων
Άρθρο 216
Θέµατα Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως - Τροποποίηση του άρθρου 64 του
ν. 4415/2016
Άρθρο 217
Ρυθµίσεις µειονοτικών σχολείων Θράκης για
την Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας - 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 Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού
Άρθρο 220
Σύστηµα επιβράβευσης απόδοσης Συµβούλων 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 ιδιωτικού ή
ξένου σχολείου
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
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
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
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
Άρθρο 229
Πρώιµη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέµβαση σε µαθητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 230
Αρµοδιότητες του Ιδρύµατος Νεολαίας 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 Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού και των θέσεων Συντονιστών 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 συγκρότηση του
Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 237
Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και
διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
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
Άρθρο 239
Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών 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 Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες - Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών
ΜΕΡΟΣ Η’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 242
Άρθρο 243
Άρθρο 244

Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Β’
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους Ε’
Καταργούµενες διατάξεις Μέρους ΣΤ’
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 245

Έναρξη ισχύος
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 εκπαίδευσης και την αναβάθµιση του
εκπαιδευτικού έργου.
4. Αντικείµενο του Ε’ Μέρους αποτελεί η θέσπιση ενός αναµορφωµένου, σύγχρονου και ολοκληρωµένου συστήµατος εκκλησιαστικής εκπαίδευσης υπό την εποπτεία του κράτους, το οποίο
περιλαµβάνει δευτεροβάθµια, µεταδευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η Δευτεροβάθµια εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) (Εκκλησιαστικά
Γυµνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), η µεταδευτεροβάθµια
στις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) και η τριτοβάθµια στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες (Α.Ε.Α.).
5. Αντικείµενο του ΣT’ Μέρους είναι η θέσπιση ρυθµίσεων για
την αντιµετώπιση ειδικότερων ζητηµάτων.
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός του Β’ Μέρους είναι η αναβάθµιση της ποιότητας της
δηµόσιας εκπαίδευσης µέσω της ουσιαστικής αναδιάταξης της
θεσµικής κατασκευής των δοµών της εκπαίδευσης και της πρόβλεψης αξιοκρατικών διαδικασιών για την επιλογή των στελεχών
της εκπαίδευσης.
2. Σκοπός του Γ’ Μέρους είναι η διαρκής και συστηµατική αξιολόγηση των στελεχών, των εκπαιδευτικών και του έργου τους µε
σκοπό την προαγωγή, τη βελτίωση και την υλοποίηση ενός ποιοτικού και συνάµα αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού έργου.
3. Σκοπός του Δ’ Μέρους είναι η ενίσχυση της αυτονοµίας των
σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου µέσω της
απόδοσης µεγαλύτερης ελευθερίας στην οργάνωση της διδασκαλίας, της ενίσχυσης του ρόλου του Διευθυντή/Προϊσταµένου
της σχολικής µονάδας και των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης
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και της θέσπισης ενός πλαισίου αυξηµένης διαφάνειας και λογοδοσίας.
4. Σκοπός του Ε’ Μέρους είναι: α) Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία
(Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και Εκκλησιαστικά Λύκεια) να υπηρετούν τους σκοπούς της γενικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και παράλληλα να δίδουν τη δυνατότητα στους µαθητές/µαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εµβαθύνουν στην ορθοδοξία ως
εκκλησιαστική, πνευµατική και πολιτιστική παράδοση. β) Οι Σχολές Μαθητείας 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 Ιερατικών 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 εκπαίδευσης.
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 Εκπαίδευσης.
αγ) Διευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
αδ) Διευθυντής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
αε) Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
αστ) Σύµβουλος Εκπαίδευσης.
αζ) Προϊστάµενος Κέντρου Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης,
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).
αη) Προϊστάµενος Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον
και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
αθ) Προϊστάµενος του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
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 Εκπαίδευσης.
αιη) Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).
αιθ) Διευθυντής Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Ε.Α.Ε.).
ακ) Διευθυντής Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού ΓυµνασίουΛυκείου. (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).
ακα) Διευθυντής Γυµνασίου.
ακβ) Διευθυντής Πρότυπου ή Πειραµατικού Γυµνασίου.
ακγ) Διευθυντής Γυµνασίου Ε.Α.Ε..
ακδ) Διευθυντής Μουσικού Γυµνασίου.
ακε) Διευθυντής Καλλιτεχνικού Γυµνασίου.
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ακστ) Διευθυντής Γυµνασίου Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης.
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 Σχολείου.
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 Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
αλι) Υποδιευθυντής Ε.Κ.
αµ) Υπεύθυνος Τοµέα Ε.Κ.
αµα) Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
αµβ) Υποδιευθυντής Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
αµγ) Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσωπικό του
άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α’ 199).
δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό του
άρθρου 18 του ν. 3699/2008.
ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία:
εα) η υπηρεσία στη δηµόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση,
εβ) η προϋπηρεσία υπό την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµισθίου, η οποία υπολογίζεται µε αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο µε ανάλογη εφαρµογή της περ.
α) της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και
εγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική, 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 εκπαίδευσης, 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 Ένταξης (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 Δηµοσίων 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 Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), σε Επαγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.),
σε Σχολές Επαγγελµατικής 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’ κύκλου, σε
σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, εφόσον η διδακτική υπηρεσία έχει αναγνωριστεί µισθολογικά,
στδ) η άσκηση καθηκόντων µε την ιδιότητα του Προϊσταµένου
ή του εκπαιδευτικού ή του µέλους Ε.Ε.Π. στην Ολοµέλεια του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κέντρου
Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), ή ως
εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών
Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) και
στε) η άσκηση καθηκόντων µε την ιδιότητα του Προϊσταµένου
ή του Υπεύθυνου Λειτουργίας ή του µέλους της Παιδαγωγικής
Οµάδας Κ.Ε.ΠΕ.Α., Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Κ.Ε.Α.) ή Κέντρου Περιβαλλοντικής 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 µαθητικού πληθυσµού και αποσκοπεί στην άρση των φραγµών στη µάθηση και
στη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα όλων των µαθητών, συµπεριλαµβανοµένων των µαθητών
µε αναπηρία και ειδικές 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 Ειδικά 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 Επαγγελµατικό 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 ορισµένου 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 Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που οργανώνουν και υποστηρίζουν την παροχή
της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και το έργο
των εκπαιδευτικών, είναι οι εξής:
α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίες προβλέπονται 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, Συµβουλευτικής
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 Εκπαίδευσης. Το Γραφείο
Μειονοτικής Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για τον συντονισµό των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για
τα ειδικότερα θέµατα της µειονοτικής εκπαίδευσης, όπως είναι
τα θέµατα που αφορούν:
α) στην οργάνωση και τη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) στην οργάνωση και τη λειτουργία των Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων,
γ) στην οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη για τη διδασκαλία του Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ισλαµικής 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 Πρω-

τοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολικές µονάδες της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ. και τα
Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας 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 Εκπαίδευσης καταλαµβάνεται από Σύµβουλο
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο οποίος επιλέγεται σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 38.
2. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
3. Έργο του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του
βέλτιστου συντονισµού, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, του έργου των:
α) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
β) Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και
γ) Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.).
4. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ασκεί
ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) µεριµνά για την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής για
την Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, της Διεθνούς
Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού 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 επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), µε τη συµµετοχή των οργάνων και δοµών της παρ.
3 και σε συνεργασία ιδίως µε:
βα) το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
ββ) την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια
και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),
βγ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), επιστηµονικούς
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 επιστηµονικά θέµατα,
δ) ενηµερώνεται και παρακολουθεί, σε συνεργασία µε τους
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές δράσεις
των Συµβούλων Εκπαίδευσης,
ε) στο τέλος κάθε διδακτικού έτους επιλέγει και αναρτά στην
ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως καλές πρακτικές, εκπαιδευτικές δράσεις που οργάνωσαν οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, καθώς
και τα όργανα και οι δοµές 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 εκπαιδευτι-
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κού έργου στην περιοχή αρµοδιότητάς τους και τις παρουσιάζει
στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε σκοπό τον σχεδιασµό, προγραµµατισµό 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 Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’26) των Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά για ζητήµατα που
άπτονται των αρµοδιοτήτων τους ως Εποπτών,
η) µεριµνά, σε συνεργασία µε τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, για την εφαρµογή αντισταθµιστικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων για την αντιµετώπιση φαινοµένων, όπως η σχολική
αποτυχία, η διαρροή µαθητών και ο σχολικός εκφοβισµός,
θ) µεριµνά, σε συνεργασία µε τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., για:
θα) την καταπολέµηση κάθε µορφής αποκλεισµού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας
και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς µε επιµορφώσεις,
θβ) την οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για γονείς, µε
στόχο την ενηµέρωσή τους σε θέµατα που αφορούν 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 Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., τη διοργάνωση καινοτόµων προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέµατα περιβάλλοντος
και αειφόρου ανάπτυξης, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών µονάδων και
των Ε.Κ.,
ια) διαµορφώνει, κατόπιν συνεννόησης µε τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, την ηµερήσια διάταξη του Περιφερειακού
Συµβουλίου Εποπτών του άρθρου 7,
ιβ) συγκαλεί το Περιφερειακό Συµβούλιο Εποπτών κατά 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 απαραίτητο, των προϊσταµένων των
δοµών της παρ. 3,
ιγ) ενηµερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για
τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου Εποπτών και µεριµνά για την υλοποίησή τους,
ιδ) αναλαµβάνει τη διευθέτηση θεµάτων επιστηµονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης,
ιε) εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης
για επιστηµονικά παιδαγωγικά θέµατα,
ιστ) ορίζει αναπληρωτή ή αναπληρωτές για Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, και ο οποίος έχει περιοχή ευθύνης µεγαλύτερη µιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή
καλύπτει και τις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης ή υπηρετεί σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί άλλος Σύµβουλος Εκπαίδευσης της ίδιας ειδικότητας. Αναπληρωτής ορίζεται
ένας από τους Συµβούλους Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην
ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
5. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει ανά έτος εκθέσεις για τον προγραµµατισµό του έργου του,
καθώς και για την αποτίµηση της συµβολής του στην αναβάθµιση
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρµοδιότητάς του, σύµφωνα 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 Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του από: α) το Ι.Ε.Π. και β) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και το Τµήµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης
Εκπαιδευτικού
Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας
και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και από τις κατά περίπτωση
αρµόδιες λοιπές οργανικές µονάδες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
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7. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Περιφερειακών
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας 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 Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Περιφερειακός Επόπτης
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα µε τον κλάδο και τη βαθµίδα εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή
των Περιφερειακών Εποπτών 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 Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
γραµµατεία του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών. Μέλος της γραµµατείας του
Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης µπορεί να
είναι και αποσπασµένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπασµένων
εκπαιδευτικών στη γραµµατεία του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Άρθρο 7
Περιφερειακό Συµβούλιο Εποπτών
1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
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 Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο και τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως µέλη. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, ως γραµµατέας του Συµβουλίου, µέλος της
γραµµατείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης µε αναπληρωτή του άλλο µέλος της ή, αν δεν υφίσταται,
διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή αποσπασµένο σε αυτήν
εκπαιδευτικό.
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 Περιφερειακού 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 συνεδρίασης καθορίζεται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
κατόπιν συνεννόησης µε τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ανάλογα µε τα θέµατα 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 Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ιδίως:
αα) ζητηµάτων εκπαιδευτικού σχεδιασµού, όπως η εφαρµογή
προγραµµάτων σπουδών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων,
ο προγραµµατισµός δράσεων οµαλής µετάβασης των µαθητών
στην επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα και η αξιοποίηση διδακτικού
υλικού, έντυπου και ψηφιακού,
αβ) θεµάτων στήριξης της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού
έργου των σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών 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 ερευνη-
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τικά κέντρα-ινστιτούτα,
αδ) της υποστήριξης της επιµόρφωσης ποικίλης µορφής 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 εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (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 Διοικητικής Διαδικασίας.
Άρθρο 8
Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και
σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συνιστάται από
µία (1) θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαµβάνονται από Συµβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 38.
2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται διοικητικά
στον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
3. Έργο των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η
άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου
συντονισµού, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του έργου
των:
α) Συµβούλων Εκπαίδευσης,
β) Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
γ) Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού,
δ) Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών,
ε) Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων,
στ) Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
ζ) Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,
η) Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων,
θ) Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και
ι) σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).
4. Στις αρµοδιότητες του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
συγκαταλέγονται ιδίως:
α) η προώθηση και εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, 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 ιδιωτικών σχολικών µονάδων, καθώς και των
Ε.Κ. αρµοδιότητάς του, µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας
του εκπαιδευτικού έργου,
β) η οργάνωση και υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων
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 Προσωπικού (Ε.Β.Π.), µε τη συµµετοχή των οργάνων και µονάδων της παρ. 3 και σε συνεργασία µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα, επιστηµονικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικούς µε αυξηµένα προσόντα ή και εµπειρία
σε συγκεκριµένα θέµατα,
γ) ο συντονισµός του παιδαγωγικού και υποστηρικτικού έργου
των Συµβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
καθώς και των Συµβούλων Εκπαίδευσης, των οποίων η αρµοδιότητα εκτείνεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
δ) η εισαγωγή και υλοποίηση καινοτοµιών και προγραµµάτων
αναβάθµισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και η στήριξη του
συλλογικού προγραµµατισµού και της αυτοαξιολόγησης του
έργου των σχολικών µονάδων,
ε) η εποπτεία και καθοδήγηση στον τρόπο, µε τον οποίο ασκούν
τα καθήκοντά τους οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης. Ο Επόπτης Ποι-

ότητας της Εκπαίδευσης παρακολουθεί τον ετήσιο και τριµηνιαίο
προγραµµατισµό δραστηριοτήτων των Συµβούλων Εκπαίδευσης
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και εποπτεύει τουλάχιστον ανά µήνα
την εφαρµογή του. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τις µετακινήσεις των
Συµβούλων Εκπαίδευσης προς πραγµάτωση του προγραµµατισµού τους, ενηµερώνεται για την υλοποίηση 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 Θρησκευµάτων. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι
πειθαρχικός προϊστάµενος για τα πειθαρχικά παραπτώµατα 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
ζητήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους ως Συµβούλων,
στ) η συστηµατική µελέτη των εκθέσεων που συντάσσουν οι
Σύµβουλοι Εκπαίδευσης για τον προγραµµατισµό και την αποτίµηση της συµβολής τους στην αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρµοδιότητάς τους. Ο Επόπτης
Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρουσιάζει τις ανωτέρω εκθέσεις
στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης µε σκοπό τον σχεδιασµό, προγραµµατισµό 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 Συµβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη και τη
λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον µια φορά τον
µήνα,
ι) η συνεργασία και οι µηνιαίες συναντήσεις µε διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. ή οι από κοινού συναντήσεις µε διευθυντές
σχολικών µονάδων, που ανήκουν σε οµάδα όµορων σχολείων της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι προγραµµατισµένες επισκέψεις σε σχολικές µονάδες και Ε.Κ.,
ια) η έγκριση των επιµορφωτικών ηµερίδων και εν γένει των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνουν οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης,
ιβ) ο ορισµός προσωρινού αναπληρωτή ή αναπληρωτών για
Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται και του
οποίου η περιοχή ευθύνης εκτείνεται εντός της ίδιας Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην περ. ιστ) της
παρ. 4 του άρθρου 6. Ως αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους
Συµβούλους Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
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 έργου στην περιοχή αρµοδιότητάς του, σύµφωνα µε το άρθρο 57. Οι εκθέσεις προγραµµατισµού εγκρίνονται
από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
πρόσβαση σε αυτές έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και το
Ι.Ε.Π.. Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίµησης έχουν ο Διευθυντής
Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π..
6. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο
έργο του από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) το Ι.Ε.Π. και γ) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το Τµήµα
Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις κατά περίπτωση αρµόδιες λοιπές οργανικές
µονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η περιοχή ευθύνης
εκτείνεται στη συγκεκριµένη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, συνιστούν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

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, καθώς και τουλάχιστον
µια φορά τον µήνα ή εκτάκτως, όποτε κριθεί αναγκαίο. Πρόεδρος
του σώµατος είναι ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
γραµµατέας µέλος της γραµµατείας του Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, µε αναπληρωτή του άλλο µέλος της ή, αν δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή αποσπασµένο σε αυτήν εκπαιδευτικό. Το σώµα των Συµβούλων
Εκπαίδευσης επιλαµβάνεται θεµάτων όπως: α) ο ετήσιος προγραµµατισµός των δράσεων των Συµβούλων Εκπαίδευσης στην
αρχή του σχολικού έτους, µε τη θέση συγκεκριµένων στόχων, β)
η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµµατισµού κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους, µε σκοπό την επανεξέταση και
ανατροφοδότηση του προγραµµατισµού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, γ) η ενηµέρωση
και η συζήτηση επί θεµάτων σχετικών µε την υλοποίηση των δράσεων του συλλογικού προγραµµατισµού και της αυτοαξιολόγησης
του έργου των σχολικών µονάδων και δ) η τελική αποτίµηση του
ετήσιου προγραµµατισµού κατά τη λήξη του σχολικού έτους, µε
σκοπό την εκτίµηση του βαθµού επίτευξης 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 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 αποφάσεων της συνεδρίασης και
ενηµερώνει σχετικά τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία του
σώµατος των Συµβούλων Εκπαίδευσης εφαρµόζονται οι διατάξεις
περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Το
σώµα των Συµβούλων Εκπαίδευσης δύναται να συνεδριάζει και µε
τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
8. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης, αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο 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 Εκπαίδευσης, ανάλογα µε τον κλάδο και τη βαθµίδα εκπαίδευσης από την
οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 44, γνωµοδοτεί το Ανώτερο Περιφερειακό
Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας 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.
9. Για τη διοικητική υποστήριξη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 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 Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπασµένων εκπαιδευτικών στη γραµµατεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται µε απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Άρθρο 9
Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης
και Συµβούλων Εκπαίδευσης
1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι περιοχές ευθύνης των οποίων συµπίπτουν, 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 συνεδρίαση των Εποπτών Ποιότητας Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε τη συµµετοχή των Συµβούλων Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η περιοχή
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ευθύνης εκτείνεται στις συγκεκριµένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης δύνανται να συµµετέχουν στη συνεδρίαση και µε τη χρήση
ηλεκτρονικών µέσων.
2. Χρέη Προέδρου στην κοινή συνεδρίαση ασκεί, µε απόφαση
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 βαθµίδας µε τα περισσότερα έτη ως στέλεχος εκπαίδευσης.
3. Η ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων διαµορφώνεται από
κοινού από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο µε θέµατα, όπως:
α) ο συντονισµός εκπαιδευτικών δράσεων για την προετοιµασία
και την υποδοχή των µαθητών γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κατά τη µετάβαση από την Πρωτοβάθµια στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, β) η αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων
όπως η σχολική βία και ο εκφοβισµός, γ) η υποστήριξη δράσεων
για την ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων των µαθητών και
άλλων εκπαιδευτικών καινοτοµιών και δ) η συνεργασία µε τα όργανα και τις δοµές της παρ. 3 του άρθρου 8, τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και
την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), τα οποία λειτουργούν στις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης και τις οµάδες όµορων σχολείων. Τη γραµµατειακή
υποστήριξη των συνεδριάσεων αναλαµβάνει η γραµµατεία του
Προέδρου.
4. Οι αποφάσεις της κοινής συνεδρίασης κοινοποιούνται στους
Διευθυντές Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης µεριµνούν για την υλοποίηση των αποφάσεων της κοινής
συνεδρίασης και ενηµερώνουν 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) θέσεις.
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): τέσσερις (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: σαράντα
πέντε (45) θέσεις.
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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 Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.
λγ) Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης: µία (1) θέση.
λδ) Μουσουλµανικής Θρησκείας: µία (1) θέση.
Οι θέσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης κατανέµονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 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 Εκπαίδευσης 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 Σύµβουλοι Εκπαίδευσης: α) των κοινών
ειδικοτήτων
Πρωτοβάθµιας
και
Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, β) Ειδικής Αγωγής 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 Συµβούλου που
καταλαµβάνουν.
3. Έργο του Συµβούλου Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική και
επιστηµονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και των µελών του
Ε.Ε.Π. και Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), η επιµόρφωση, η ανάπτυξη καινοτόµων 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 υποστήριξης της
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα,
έργο του Συµβούλου Εκπαίδευσης είναι η υποστήριξη για την κάλυψη των καθηµερινών διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών, η
παρακολούθηση διδασκαλιών 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 διδασκαλίας σε κάθε
µάθηµα, τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
και την εν γένει οµαλή λειτουργία της σχολικής µονάδας, καθώς
και η παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των δοµών
υποστήριξης της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 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 αφορά 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 εκπαίδευσης.
4. α) Κάθε Σύµβουλος Εκπαίδευσης έχει την επιστηµονική 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 Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
κατανέµονται περισσότερες από µία (1) θέσεις Σύµβουλων Εκπαίδευσης του ίδιου κλάδου, κατανέµεται σε κάθε Σύµβουλο Εκπαίδευσης η επιστηµονική ευθύνη µίας ενότητας σχολικών µονάδων
και Ε.Κ.. Αν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν προβλέπεται 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 άλλων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Στους Συµβούλους Εκπαίδευσης κοινών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
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Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης δύναται να κατανέµεται επιπλέον η επιστηµονική ευθύνη σχολικών µονάδων της έτερης βαθµίδας από εκείνη, στην οποία υπάγεται η θέση που
καταλαµβάνουν. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης διατηρούν την
επιστηµονική ευθύνη των σχολικών µονάδων για τα θέµατα του
κλάδου τους που αντιστοιχεί στη θέση Συµβούλου που καταλαµβάνουν. Κατ’ εξαίρεση δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να απαλλάσσονται οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την επιστηµονική ευθύνη σχολικών µονάδων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
κατά τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου
η επιστηµονική ευθύνη των σχολικών µονάδων που αντιστοιχεί στη
θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης κατανέµεται, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
σε Συµβούλους Εκπαίδευσης, οι οποίοι καταλαµβάνουν θέση Συµβούλου της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
β) Πέραν της επιστηµονικής ευθύνης της περ. α), οι Σύµβουλοι
Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχουν
την επιστηµονική ευθύνη, για τα θέµατα του κλάδου τους, των
Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), η έδρα των οποίων βρίσκεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπου έχει
κατανεµηθεί η θέση Συµβούλου που καταλαµβάνουν ή στην οποία
εκτείνεται η αρµοδιότητά τους. Αν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατανέµονται περισσότερες από
µία (1) θέσεις Σύµβουλων Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, η επιστηµονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατανέµεται σε µία (1) εξ αυτών. Αν στη Διεύθυνση 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 κλάδου
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 καταλαµβάνουν. Κατ’ εξαίρεση δύναται, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να απαλλάσσονται οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης
από την επιστηµονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου 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 Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε
Συµβούλους Εκπαίδευσης, οι οποίοι καταλαµβάνουν θέση Συµβούλου της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ) Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης των µελών του Ε.Ε.Π. αναλαµβάνουν 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 Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγονται, καθώς και των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
οι οποίες κατανέµονται στη θέση Συµβούλου Εκπαίδευσης που
καταλαµβάνουν, σύµφωνα 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 υπηρετούν σε σχολικές µονάδες της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
δ) Κάθε Σύµβουλος Εκπαίδευσης, πέραν της επιστηµονικής ευθύνης, έχει και την παιδαγωγική ευθύνη µίας ενότητας σχολικών
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µονάδων και Ε.Κ. της βαθµίδας εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεµηθεί η θέση που καταλαµβάνει και εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η θέση αυτή. Η ανάθεση της
παιδαγωγικής ευθύνης γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού
Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Επόπτες
Ποιότητας της Εκπαίδευσης δεν αναλαµβάνουν την παιδαγωγική
ευθύνη σχολικών µονάδων. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ανατίθεται στους
Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης η παιδαγωγική ευθύνη σχολικών µονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
κατά τις οποίες αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν ανατίθεται παιδαγωγική ευθύνη σε Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η παιδαγωγική
ευθύνη των λοιπών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. ανατίθεται σε Συµβούλους Εκπαίδευσης οµοίως µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Με την επιφύλαξη της παρ. 6, δύναται, µε
απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση,
να ανατίθεται σε Σύµβουλο Εκπαίδευσης 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 Ενταξιακής
Εκπαίδευσης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σε ενότητες σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση. Η ανάθεση της παιδαγωγικής
ευθύνης γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
5. Η κατανοµή της επιστηµονικής ευθύνης των σχολικών µονάδων ή ενοτήτων σχολικών µονάδων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στις θέσεις των Συµβούλων
Εκπαίδευσης γίνεται µε την απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 29. Η επιστηµονική ευθύνη του µειονοτικού προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης κατανέµεται αποκλειστικά σε Συµβούλους Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Ο
Σύµβουλος Εκπαίδευσης Μουσουλµανικής Θρησκείας έχει την
επιστηµονική ευθύνη των µαθηµάτων µουσουλµανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των µουσουλµανικών ιεροσπουδαστηρίων, των
µουσουλµανικών θρησκευτικών µαθηµάτων στα µειονοτικά γυµνάσια - λύκεια και της διδασκαλίας του Κορανίου σε µαθητές - µέλη
της µουσουλµανικής µειονότητας, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’42). Κατά τα λοιπά, η επιστηµονική
ευθύνη των µουσουλµανικών ιεροσπουδαστηρίων κατανέµεται σε
Συµβούλους Εκπαίδευσης των λοιπών κλάδων της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
6. Η ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών µονάδων 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 ευθύνη 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 Εκπαίδευσης που καταλαµβάνουν, σύµφωνα µε την απόφαση της περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 29, µε εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία Σύµβουλος Εκπαίδευσης επιλέγεται σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οπότε η παιδαγωγική ευθύνη των
σχολικών µονάδων που έχουν κατανεµηθεί στη θέση του ανακατανέµεται, µε απόφαση του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, στους υπόλοιπους Συµβούλους 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 αποκλειστικά σε Συµβούλους Εκπαίδευσης Ειδικής
Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Η παιδαγωγική ευθύνη των
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σχολικών µονάδων της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ.
ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συµβούλους Εκπαίδευσης των
κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των
µειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από κοινού µε
Συµβούλους Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70 και ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης έχει την παιδαγωγική ευθύνη των µειονοτικών σχολείων Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
από κοινού µε Συµβούλους Εκπαίδευσης των λοιπών κλάδων. Η
παιδαγωγική ευθύνη των µουσουλµανικών ιεροσπουδαστηρίων
ανατίθεται σε Συµβούλους Εκπαίδευσης των κλάδων της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
7. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Συµβούλων Εκπαίδευσης, αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο 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 υπάγεται η θέση, την οποία καταλαµβάνουν ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Για την απαλλαγή
των Συµβούλων Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων
τους, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 44, γνωµοδοτεί το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας 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 αναβάθµιση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα
µε το άρθρο 57. Οι εκθέσεις προγραµµατισµού εγκρίνονται από
τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αυτές
έχει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίµησης έχουν ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της
Εκπαίδευσης.
9. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης υποστηρίζονται στο έργο τους
από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Άρθρο 11
Σκοπός και αρµοδιότητες των Κέντρων
Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης,
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης
(Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
4547/2018 (Α’ 102) µετονοµάζονται σε Κέντρα Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).
2. Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των µαθητών, των
σχολικών µονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρµοδιότητάς τους
για τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των
µαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρµονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήµατα, για
τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρµοδιότητα στα
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρµοδιότητα άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή
φορείς.
3. Οι αρµοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως οι
εξής:
α) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και
ψυχοκοινωνικών αναγκών:
αα) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών ή εµποδίων στη
µάθηση των µαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συµπεριλαµβανοµένων των µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.
αβ) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη εξατοµικευµένων αξιολογικών εκθέσεων για τους µαθητές της περιοχής αρµοδιότητάς
τους, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, τα καινοτόµα µέσα ή οι
υπηρεσίες προηγµένης τεχνολογίας που µπορούν να υποστηρί-
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ξουν τη λειτουργική συµµετοχή όλων των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
αγ) Η εισήγηση στη σχολική µονάδα για την κατάρτιση των προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή οµαδικών προγραµµάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δραστηριοτήτων,
σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και τα µέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και η εισήγηση για
την εφαρµογή κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών µέτρων για
τα άτοµα µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 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 εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πρώιµης παρέµβασης.
αε) Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατοµικευµένων
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 βοηθηµάτων,
του µορφότυπου των προσβάσιµων διδακτικών βιβλίων, των υποστηρικτικών τεχνολογιών και των εύλογων προσαρµογών που διευκολύνουν την πρόσβαση στον χώρο και στη µαθησιακή
διαδικασία, τα οποία χρειάζονται οι µαθητές µε αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική µονάδα ή στο σπίτι, η παροχή
υπηρεσιών υποστηρικτικών τεχνολογιών για την οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωµάτευση, καθώς και η υποστήριξη κάθε αρµόδιου φορέα για την εξασφάλιση της ανεµπόδιστης πρόσβασης και
παραµονής των µαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης, όπως
επιτάσσει η Διεθνής Σύµβαση για τα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρίες
(ν. 4074/2012, Α’88).
αη) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για
τους µαθητές της δηµόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις
ειδικές ρυθµίσεις, διευθετήσεις ή εύλογες προσαρµογές, όπως η
παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεµάτων σε προσβάσιµη µορφή, ανάλογα µε το είδος αναπηρίας ή τις
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισµούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συµµετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις µεταγυµνασιακές και µεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις,
καθώς και στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης
εξαντλούνται 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 υποστηρικτικών τεχνολογιών.
αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών, για τους µαθητές της δηµόσιας
ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης µε αναπηρία 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 εκπαιδευτικών
αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη).
αι) Η εισήγηση προς τις αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες
για ζητήµατα που αφορούν στην ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασµό, τη µετατροπή, τη συγχώνευση και τη µεταφορά, καθώς και την προσθήκη 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 στήριξης.
β) Σε επίπεδο σχεδιασµού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και
ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων:
βα) Η υλοποίηση, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και
τις Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή οµαδικών παρεµβάσεων παιδαγωγικής
και συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε µαθητές, µέσω
προγραµµάτων εκπαιδευτικής παρέµβασης και πρόληψης, στο-
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χευµένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών
δεξιοτήτων των µαθητών, δράσεων ενδυνάµωσης συγκεκριµένων
µελών ή ευάλωτων οµάδων της µαθητικής κοινότητας, καθώς και
δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και συνολικά
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των µαθητών.
ββ) Η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό,
το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
σε ζητήµατα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις
ανάγκες των µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του µαθητικού πληθυσµού, προώθησης ενταξιακών
πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσµατικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής
στήριξης των µαθητών, ενδυνάµωσης συγκεκριµένων µελών ή
ευάλωτων οµάδων της σχολικής κοινότητας και αντιµετώπισης καταστάσεων κρίσης.
βγ) Η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς 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 µαθητών, η πρόληψη της σχολικής διαρροής και η δηµιουργία µίας ασφαλούς και
υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηµατική ευηµερία των µαθητών.
γβ) Η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων
ψυχοκοινωνικής στήριξης των µαθητών, καθώς και του σχεδιασµού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών 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 υποστηρικτικών µέτρων για το σύνολο των µαθητών της σχολικής κοινότητας.
γδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραµµάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής 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 υποστήριξης.
δ) Σε επίπεδο ενηµέρωσης και επιµόρφωσης:
δα) Η ενηµέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόµες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράµµατα σχετικά µε
ψυχοκοινωνικά ζητήµατα.
δβ) Η παραγωγή και διάδοση ενηµερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, τους γονείς ή κηδεµόνες, καθώς και
για την ευρύτερη κοινότητα για τα ανωτέρω ζητήµατα.
δγ) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, για ζητήµατα ψυχοκοινωνικής και
µαθησιακής υποστήριξης.
δδ) Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση
συνεργασιών ανάµεσα στις σχολικές µονάδες, τους γονείς ή κηδεµόνες, τους επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς, τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), καθώς 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 γονείς 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
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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. συνεργάζονται µε τα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν.
4058/2012 (Α’63), καθώς και τις λοιπές δηµόσιες υπηρεσίες υγείας
κατά τον λόγο των αρµοδιοτήτων τους.
5. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρµοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, µετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική µονάδα των µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατοµικευµένης υποστήριξης, 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 προγράµµατα
για τη µετάβαση των µαθητών όλων των τύπων και βαθµίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθµίδα, σε συνεργασία µε τις σχολικές µονάδες προέλευσης και υποδοχής των µαθητών, στα οποία
µπορούν να συµµετέχουν και οι γονείς ή κηδεµόνες των µαθητών.
7. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατοµικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:
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, εάν δεν
υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής µονάδας.
γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.
8. α) Ως προς την περ. β) της παρ. 7 ισχύουν ειδικότερα τα εξής:
αα) Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής
έκθεσης απαιτείται η συναίνεση των γονέων ή κηδεµόνων. Η συναίνεση δηλώνεται εγγράφως.
αβ) Οι γονείς ή κηδεµόνες καλούνται στις συνεδριάσεις της
Ε.Δ.Υ. και στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον
το επιθυµούν, προκειµένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Από
την εισήγηση του αρµόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου πρέπει να
προκύπτει η περιγραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του µαθητή.
Στην εισήγηση προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή
κηδεµόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.
αγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδροµή των οποίων 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 σχολικής µονάδας και γονέων και κηδεµόνων. Αν στη σχολική µονάδα λειτουργεί Ε.Δ.Υ.
ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 17. Αν στη σχολική µονάδα δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., η εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα από γνώµη του Συµβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει
την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εφόσον δεν υφίσταται, έπειτα από γνώµη
του Συµβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη
της σχολικής µονάδας. Οι γονείς ή κηδεµόνες καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που αφορούν
στη λήψη της απόφασης 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 αξιολόγησης
και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήµατα, που υποβάλλονται από
τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών µονάδων και αφορούν σε θέµατα των αρµοδιοτήτων τους. Τα αιτήµατα αυτά συνο-
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δεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το
οποίο 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 κέντρο 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 Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ανατίθεται σε ειδική επιτροπή της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Η ειδική επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συγκροτείται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) τον Περιφερειακό
Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάµενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονοµικής
και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, γ) έναν Σύµβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δ) έναν
Σύµβουλο Εκπαίδευσης από κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης, ε) έναν
Σύµβουλο Εκπαίδευσης Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και στ)
έναν Σύµβουλο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30. Οι θέσεις των περ. γ) έως στ) καλύπτονται από Συµβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που συµµετέχουν στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.)
ή τις Ε.Δ.Ε.Α. που λειτουργούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008 (Α’199). Για τη
λειτουργία της ειδικής επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
2. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατά τη λήξη του ηµερολογιακού έτους,
καθώς και κατά την παύση της λειτουργίας τους, σύµφωνα µε
την παρ. 6 του άρθρου 15, υποβάλλουν εκθέσεις αποτίµησης της
λειτουργίας τους στην επιτροπή παρακολούθησης της παρ. 1
του παρόντος, στις οποίες καταγράφονται στατιστικά στοιχεία
σχετικά µε τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν, τις αξιολογικές εκθέσεις που εκδόθηκαν ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης µε βάση τις ειδικότητες του προσωπικού που
στελεχώνει τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το σύνολο των παρεµβάσεων που έγιναν στις σχολικές µονάδες της περιοχής ευθύνης τους, καθώς
και η αποτίµηση του προγραµµατισµού δράσης, σύµφωνα µε την
περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 14. Στις εκθέσεις του προηγούµενου εδαφίου µνηµονεύεται ειδικά η τήρηση της προθεσµίας
της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008. Στη συνέχεια, η επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλει έκθεση πεπραγµένων στον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης για όλα τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 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, Συµβουλευτικής
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) λειτουργούν ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως
εξής:
α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης:
αα) Δράµας µε έδρα τη Δράµα.
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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 Αττικής:
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.
βιγ) 2ο Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά.
γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου 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 Δυτικής 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 Δυτικής 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 Ηπείρου:
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 Θεσσαλίας:
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 Κεντρικής 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.
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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 Πελοποννήσου:
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 Στερεάς 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. εκτείνεται στην
περιοχή αρµοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια περιοχή λειτουργούν περισσότερα από ένα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η περιοχή
αρµοδιότητάς τους καθορίζεται µε απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 29.
Άρθρο 14
Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης,
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
1. Ως Προϊστάµενος του Κέντρου Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) επιλέγεται εκπαιδευτικός ή µέλος του Ειδικού 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 εποπτεύεται ως προς την
άσκηση του έργου του από την επιτροπή παρακολούθησης της
λειτουργίας των ΚΕΔ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 12.
2. Σε κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνιστάται Ολοµέλεια που αποτελείται
από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π. που
υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολοµέλεια 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
παιδαγωγικών 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 Ολοµέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
είναι υπεύθυνη για την επιστηµονική και παιδαγωγική λειτουργία
του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
4. Η Ολοµέλεια συνεδριάζει µε ευθύνη του Προϊσταµένου του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποφασίζει για:
α) τον ετήσιο προγραµµατισµό των δράσεων του κέντρου, στην
αρχή του σχολικού έτους, µε τη θέση συγκεκριµένων στόχων για
την επίτευξη των σκοπών του, σύµφωνα µε το άρθρο 11,
β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµµατισµού,
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, µε σκοπό την επανεξέταση
και την ανατροφοδότηση του προγραµµατισµού 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 του άρθρου 15, µε σκοπό την
εκτίµηση του βαθµού επίτευξης 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 αποτίµησης της λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλονται στην επιτροπή
παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
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σης της παρ. 1 του άρθρου 12. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρίζονται, 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 σκοπό αυτόν πεδία.
Άρθρο 15
Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης,
Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
1. Για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) υφίστανται
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων χίλιες εκατόν είκοσι
(1.120) θέσεις προσωπικού, 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 µέλη 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) θέσεις,
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 προσανατολισµό
των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισµό 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 απόσπαση ή διάθεση ύστερα
από αίτησή τους, εφόσον έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία
οκτώ (8) τουλάχιστον 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 λειτουργικών
αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαµβάνονται προσωρινοί 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
πληρούνται µε µετάθεση ή µετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και µε αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η
οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), τα
µέλη του Ε.Ε.Π. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που λειτουργούν στην έδρα της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µπορεί να προσφέρουν υπηρεσία και στα υπόλοιπα
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
5. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών,
των µελών του Ε.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρε-
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τούν 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 Εκπαίδευσης, το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό 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 περίπτωση.
6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεµβρίου έως τις
10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους.
Άρθρο 16
Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης των Σχολικών
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1. Σε κάθε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
(Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται µε απόφαση 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 λειτουργό
του κλάδου ΠΕ30, µε τους αναπληρωτές τους, ως µέλη. Στη συγκρότηση της Ε.Δ.Υ. δύναται να συµµετέχουν και αναπληρωτές ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 ή κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου
ΠΕ30, οι οποίοι υπηρετούν 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 ασχολείται
η Ε.Δ.Υ., καθώς και µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. Γραµµατέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, ο γραµµατέας της σχολικής µονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο
οποίος προτείνεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο 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 συνεργασία µε φορείς,
υπηρεσίες και αρχές για κάθε ζήτηµα που αφορά στους µαθητές
της σχολικής µονάδας. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι αποκλειστικά
αρµόδια να αποφασίσει 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 σχολικό έτος.
Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η παράταση της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων 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 νηπιαγωγείων, όταν σε αυτά δεν υπηρετούν µέλη του
Ε.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 17
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης
και Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
σχολικών µονάδων της γενικής και επαγγελµατικής
εκπαίδευσης
1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία δύνανται να αποτελούνται από σχολικές 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 διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης
όλων ανεξαιρέτως των µαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά 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 ανταπό-
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κριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών 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 παράλληλης 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 λειτουργούν έως
πέντε (5) Επιτροπές Διεπιστηµονικής Υποστήριξης (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 ατόµων 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 προτεραιότητα 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 αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη, τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους:
α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας, ως
Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή
του.
β) Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τ.Ε. ή, αν δεν υπάρχει, έναν
εκπαιδευτικό µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική
µονάδα, µε τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο
που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό
παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης που υπηρετεί 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 εδαφίου εκδίδεται έπειτα
από γνώµη του Κέντρου Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.). Για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους της περ. β) η απόφαση του
πρώτου εδαφίου 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 υφίσταται, 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 συγκρότηση Ε.Δ.Υ.,
λόγω έλλειψης µέλους του Ε.Ε.Π. µίας εκ των δύο ειδικοτήτων
των ίδιων περιπτώσεων, το µέλος του Ε.Ε.Π. της έτερης ειδικότητας που έχει τοποθετηθεί στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. µε σκοπό τη συµµετοχή στη συγκρότηση 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 Θρησκευµάτων: α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και
β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του
κλάδου ΠΕ30, οι οποίες 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 µετάθεση, µετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισµό. Για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. των σχολικών µονάδων της περιοχής
αρµοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η οποία ορίζεται σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 29, δύναται να διατίθενται 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
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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 αρµοδιότητες:
α) Διενεργεί διεπιστηµονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εµποδίων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους
των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών
και άλλων φραγµών στη µάθηση που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένοι µαθητές.
β) Διαµορφώνει πρόγραµµα διαφοροποιηµένης ή εξατοµικευµένης διδασκαλίας για µαθητές µε διαπιστωµένη δυσκολία µάθησης και συµπεριφοράς, σε συνεργασία µε τους
εκπαιδευτικούς της τάξης, στην οποία φοιτούν.
γ) Πραγµατοποιεί συνεργατική διεπιστηµονική αντιµετώπιση
των δυσκολιών του µαθητή στη σχολική τάξη µε τα µέσα και τους
πόρους που είναι διαθέσιµοι στη σχολική µονάδα, στο σπίτι και
στην κοινότητα για παρεµβάσεις και παραπέµπει, µε τη συναίνεση των γονέων ή κηδεµόνων τους, τους µαθητές που χρειάζονται υποστήριξη στις ειδικές αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. Αν
προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβληµάτων ψυχικής υγείας ή
παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραµέλησης, συνεργάζεται
µε Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή ιατρικές ή άλλες αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες της περιοχής της,
µε τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήµου και µε τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
δ) Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και υλοποίηση βραχυχρόνιου προγράµµατος παρέµβασης, εισηγείται και παρακολουθεί
την εφαρµογή του Εξατοµικευµένου Προγραµµάτος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της
σχολικής µονάδας, τους βασικούς άξονες του οποίου εξειδικεύει
σε συγκεκριµένους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
στόχους, υποστηρίζει και παρακολουθεί την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική πορεία των µαθητών και εφαρµόζει πρόγραµµα υποστήριξης των γονέων ή κηδεµόνων των µαθητών 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 σχολείο 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 παρεµβάσεις από
τη σχολική µονάδα του µαθητή και την Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία µε
τους γονείς ή κηδεµόνες και προσαρτάται έκθεση των µελών των
σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. σχετικά µε: ζα) το εκπαιδευτικό,
κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ του µαθητή και ζβ) τους τοµείς
περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης, µε βάση την επεξεργασία των δεδοµένων κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης.
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 εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων, σε ατοµική ή οµαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου της σχολικής µονάδας.
6. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της και ανάλογα µε τους
διαθέσιµους ανθρώπινους πόρους, η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται υποχρεωτικά µε:
α) τους εκπαιδευτικούς του Τ.Ε., εάν υφίσταται, ή εκπαιδευτικούς µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικούς παράλληλης
στήριξης - συνεκπαίδευσης της σχολικής µονάδας,
β) τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τµήµα φοίτησης του
µαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί του τµήµατος φοίτησης συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. µε δικαίωµα ψήφου,
γ) τον σύµβουλο σχολικής ζωής της σχολικής µονάδας,
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δ) µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικoύ Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οποιασδήποτε ειδικότητας
κριθεί απαραίτητο, που υποστηρίζουν 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 Ενταξιακής
Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής
µονάδας για τα ζητήµατα της ενταξιακής εκπαίδευσης, τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος 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 διαδικασίες εκπαιδευτικής
αξιολόγησης και υποστήριξης που προτείνει να ακολουθηθούν. Οι
όροι της συνεργασίας και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσµεύουν τη σχολική µονάδα και τους γονείς ή
κηδεµόνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδροµή των οποίων
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 παραποµπής 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 απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται σκόπιµο.
8. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Υ. µπορεί
να ζητά την αιτιολογηµένη γνώµη του συλλόγου διδασκόντων για
τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη µαθητές ή οµάδες µαθητών. Οι ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 και οι Κοινωνικοί
Λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30 των Ε.Δ.Υ. δύνανται να καλούνται
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 γειτνιαζόντων σχολικών µονάδων,
στις οποίες οµοίως δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., προκειµένου να εισηγούνται για θέµατα ένταξης µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική µονάδα, καθώς και για θέµατα
κοινωνικής υποστήριξης των µαθητών.
9. Όλες οι περιπτώσεις µαθητών που φοιτούν σε σχολικές 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 έχει δράσει η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο
των αρµοδιοτήτων της. Οι γονείς ή κηδεµόνες δύνανται να απευθύνονται απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Πριν από την έκδοση αξιολογικής 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 συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιµο από τον Προϊστάµενο
του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε συνεργασία µε τον Διευθυντή της σχολικής
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. ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας, συνεπικουρούµενος από εκπαιδευτικό
του Τ.Ε. ή άλλον εκπαιδευτικό µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης ή µέλος του
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Ε.Ε.Π. των κλάδων ΠΕ23 ή ΠΕ30 ή τον σύµβουλο σχολικής ζωής
της σχολικής µονάδας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει 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 Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Οµοίως τα Κ.Ε.Α., τα οποία ιδρύθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 µετατρέπονται σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν ως αποστολή: α) την
υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέµατα σχετικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, µε έµφαση στην οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής
κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιµων λύσεων στα τοπικά ζητήµατα.
2. Ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι εκπαιδευτικός, επιστηµονικός
και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής 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 οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, αβ) τη συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά
ή διεθνή δίκτυα σχετικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την
οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη. Η αρµοδιότητα της υποπερ.
αβ) ασκείται σε συνεργασία µε τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατόπιν
έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
β) εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράµµατα και δράσεις για µαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων της
περιοχής αρµοδιότητάς τους, καθώς και άλλων περιοχών. Τα προγράµµατα αυτά και οι δράσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις
των Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε επιλεγµένους κατάλληλους χώρους και στις
σχολικές µονάδες,
γ) υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και
αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές 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 διαθεµατική
προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ενιαίο πλαίσιο η
εκπαίδευση µε το περιβάλλον, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη,
ε) καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα τα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται 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 προγραµµατισµού τους στις ανάγκες των σχολικών µονάδων που υποστηρίζουν,
στ) παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις σχολικές µονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έντυπη ή και ψηφιακή
µορφή,
ζ) οργανώνουν επιµορφωτικά προγράµµατα και παρέχουν επιµόρφωση σε εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σε συνεργασία µε τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας 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 δηµόσιους ή
ιδιωτικούς επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής
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αρµοδιότητάς τους, για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,
θ) διοργανώνουν, 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 Κ.Ε.ΠΕ.Α. ηµερίδες, εκδηλώσεις και
επιστηµονικά συνέδρια και συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή
προγράµµατα, καινοτόµες δράσεις και συνέδρια µε αναφορά σε
θέµατα που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την
οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη,
ι) ιδρύουν και συντονίζουν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα, αποφασίζουν τη συµµετοχή τους σε δίκτυα άλλων
Κ.Ε.ΠΕ.Α. και υποστηρίζουν τη συµµετοχή 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 Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της έδρας τους. Αν σε µία περιοχή δεν
λειτουργεί Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή λειτουργούν περισσότερα από ένα
Κ.Ε.ΠΕ.Α., η περιοχή αρµοδιότητάς τους καθορίζεται µε απόφαση
του Περιφερειακού 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 Εκπαίδευσης
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 διδακτική υπηρεσία οκτώ
(8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον
έτη έχουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου εδαφίου αποσπώνται, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε τετραετή θητεία για τη
στελέχωση του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ύστερα από επιλογή, σύµφωνα µε την
απόφαση της περ. ζ) της παρ. 1 του άρθρου 29. Στην Π.Ο. µετέχουν τουλάχιστον: α) δύο (2) εκπαιδευτικοί 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 συµβούλιο της
παρ. 4 του άρθρου 38. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν: α) η επιστηµονική και παιδαγωγική τους συγκρότηση και
κυρίως η εξειδίκευσή τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις
περιβαλλοντικές επιστήµες, 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 σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 31. Ο Προϊστάµενος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ασκεί διοικητικά, επιστηµονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και
εποπτεύεται ως προς την άσκηση 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 καλείται,
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 συγκεκριµένων στόχων για την επίτευξη του έργου του
στους τοµείς που δραστηριοποιείται, β) την παρακολούθηση της
υλοποίησης του προγραµµατισµού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, µε σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση
του προγραµµατισµού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου έργου, γ) την τελική αποτίµηση του ετήσιου
προγραµµατισµού δράσης, κατά την παύση της λειτουργίας του
κέντρου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 18, µε σκοπό την
εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον
εντοπισµό των δυσκολιών και προβληµάτων που αντιµετωπίστη-
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καν κατά την υλοποίηση του προγραµµατισµού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόµενο σχολικό έτος. Οι
εκθέσεις του αρχικού προγραµµατισµού δράσης και της τελικής
αποτίµησης υποβάλλονται 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 Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. συγκροτείται µε απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως
Πρόεδρο,
β) τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, της περιοχής
αρµοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α. και
γ) τους Προϊσταµένους των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύνανται να καλούνται οι
Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρµοδιότητας των
Κ.Ε.ΠΕ.Α..
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως γραµµατέας της
Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. µέλος της γραµµατείας του Περιφερειακού Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης µε αναπληρωτή του άλλο µέλος της
ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή αποσπασµένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.
Έργο της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι: α) η παροχή κατευθύνσεων ως
προς τις προτεραιότητες του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ιδίως για την επιλογή
των θεµατικών των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, των σεµιναρίων και του παραγόµενου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και των
επιµορφωτικών δράσεων σε σχέση µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, λαµβάνοντας
υπόψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των σχολικών µονάδων 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 Διοικητικής Διαδικασίας.
5. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµµατισµού
δράσης και η εν γένει παιδαγωγική και επιστηµονική εποπτεία
του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ασκείται από τη Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α., η οποία για τους
σκοπούς αυτούς συνεδριάζει 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 Εκπαίδευσης της περιοχής αρµοδιότητας του αξιολογούµενου
Κ.Ε.ΠΕ.Α..
6. Σε κάθε περίπτωση προγραµµατισµού και υλοποίησης δράσεων που αφορούν στις εκδηλώσεις σχολικών µονάδων σχετικά
µε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οικολογίας και
αειφόρου ανάπτυξης, στις περιπτώσεις λειτουργίας οµάδων
όµορων σχολικών µονάδων και παροχής υπηρεσιών σε σχολικές
µονάδες της οµάδας από το Κ.Ε.ΠΕ.Α., καθώς και για τις επισκέψεις στο Κ.Ε.ΠΕ.Α., ο Προϊστάµενος του κέντρου συνεργάζεται
µε τους υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών
Δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσµατικότητα των δράσεων.
7. Οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.ΠΕ.Α., συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, µπορεί να καλύπτονται από προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται, εν όλω ή
εν µέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισµούς ή
να βαρύνουν τους δήµους, οι οποίοι επιχορηγούνται µε πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από πρόταση της δηµοτικής επι-
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τροπής παιδείας, µπορεί να διατίθενται για τη στέγαση των
Κ.Ε.ΠΕ.Α. σχολικά κτίρια που δεν χρησιµοποιούνται 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 διαχείρισης µε αρµοδιότητα
την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Φορέας Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων 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 προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται, εν όλω ή εν µέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισµούς ή να βαρύνουν τον φορέα διαχείρισης, ο οποίος
επιχορηγείται µε πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό
αυτόν στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
9. Με σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του δήµου ή του φορέα διαχείρισης ρυθµίζεται 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 Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα 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 πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, καθώς και την οργάνωση δράσεων στις σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση
έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας ή
στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται
σύµφωνα µε το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Πληροφορικής και
Νέων Τεχνολογιών µπορούν να είναι εκπαιδευτικοί µε δωδεκαετή
εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία. Από τα ανωτέρω
οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) τουλάχιστον
έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης.
Αρµόδιο όργανο 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 Εκπαίδευσης, στα Τµήµατα
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων 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 Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ86, που έχει την επιστηµονική
ευθύνη των σχολικών µονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Άρθρο 21
Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής
και Σχολικού Αθλητισµού
1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή
σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29,
ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί σε οργα-
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νική 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 µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που
υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση
του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται, σύµφωνα µε το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι
Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και
Σχολικού Αθλητισµού 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 Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού τοποθετούνται, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων 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 Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11 που έχει την επιστηµονική ευθύνη
των σχολικών µονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Άρθρο 22
Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων
Φυσικών Επιστηµών
1. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που
λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών µαθηµάτων, καθώς και παροχής συµβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων
στις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύµφωνα µε την απόφαση της
περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί 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 οργανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων των Ε.Κ.Φ.Ε. µπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου
ΠΕ04 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 Ε.Κ.Φ.Ε. τοποθετούνται µε απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στον
Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και εποπτεύονται στην
άσκηση του επιστηµονικού και εκπαιδευτικού τους έργου από τον
Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04, που έχει την επιστηµονική
ευθύνη των σχολικών µονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
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, Αχαΐας, Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, σε κάθε
Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύµφωνα
µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1)
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εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου, που υπηρετεί σε οργανική
θέση σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ως
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την υποστήριξη των
σχολικών µονάδων σε θέµατα σχολικών δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας
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 τοποθετούνται, µε
απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταµένους των τµηµάτων αυτών και εποπτεύονται
στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Άρθρο 24
Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας
1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής
Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα
από επιλογή σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του
άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου µε εξειδίκευση στην αγωγή υγείας, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του
οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ως Υπεύθυνος
Αγωγής Υγείας, για την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέµατα αγωγής υγείας. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων,
υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού
υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης 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 επιλογή των υπευθύνων είναι το
συµβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 37.
3. Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας τοποθετούνται, µε απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων
των Διευθύνσεων 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 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 Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής
Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα
από επιλογή σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του
άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου, που
υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού
συµβουλίου, ως Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεµάτων, για την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε πολιτιστικά θέµατα. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας
ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου
άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεµάτων 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 Πολιτιστικών Θεµάτων τοποθετούνται, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών
Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά
στους προϊσταµένους των τµηµάτων αυτών και εποπτεύονται στην
άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Άρθρο 26
Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής
Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής
Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάται µε τετραετή θητεία,
ύστερα από επιλογή σύµφωνα µε την απόφαση της περ. η) της
παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου µε εξειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ως Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέµατα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση του
περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης 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 Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τοποθετούνται,
µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταµένους των τµηµάτων αυτών και
εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Άρθρο 27
Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού
1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποσπάται µε τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύµφωνα µε την
απόφαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 29, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου µε εξειδίκευση στη συµβουλευτική στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, που υπηρετεί σε
οργανική θέση σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
ή στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου, ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, για την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέµατα
επαγγελµατικού προσανατολισµού. Σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που
υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση
του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.
2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού 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 Επαγγελµατικού Προσανατολισµού τοποθετούνται, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, στα Τµήµατα
Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους Προϊσταµένους 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 Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.), το οποίο στελεχώνεται από έναν (1) εκ-
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παιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου µε εξειδίκευση στη Συµβουλευτική και τον Προσανατολισµό, 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 άρθρου 29. Σε
περίπτωση έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι
και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής µονάδας ή στη διάθεση του περιφερειακού υπηρεσιακού συµβουλίου άλλης Διεύθυνσης 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 εξής:
«β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900)
ευρώ.
ββ) Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 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 Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
ζζ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων - Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης,
Μουσικών Γυµνασίων µε λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυµνασίων µε λυκειακές τάξεις, δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών
µονάδων στα Καταστήµατα Κράτησης και στο Ίδρυµα Αγωγής
Αρρένων Βόλου, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά
Γυµνάσια µε λυκειακές τάξεις και τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν
εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον µαθητές ή καταρτιζόµενους και
οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον µαθητές, τριακόσια
ογδόντα πέντε (385) ευρώ.
ηη) Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
τριακόσια (300) ευρώ.
θθ) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών, Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς
και δηµόσιων Επαγγελµατικών 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, εφόσον τα
σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και οι λοιπές
δοµές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν
εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον µαθητές, εκπαιδευόµενους ή καταρτιζόµενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον µαθητές, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ.
ιι) Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δηµόσιων
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 Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
κκ) Προϊστάµενοι µονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δηµοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθµών, εκατόν
εξήντα πέντε (165) ευρώ.»
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Άρθρο 29
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων δύναται να:
α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες
των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
του Προϊσταµένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των
Συµβούλων Εκπαίδευσης, των Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Προϊσταµένων και της
Ολοµέλειας των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και των εκπαιδευτικών, των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων αυτών, των Προϊσταµένων και των µελών των Παιδαγωγικών Οµάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των
Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Προϊσταµένων 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 Εκπαίδευσης της
Χώρας και κατανέµονται σε κάθε µία (1) εξ αυτών η επιστηµονική
ευθύνη του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών µονάδων µίας ή περισσότερων Διευθύνσεων 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 Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η επιστηµονική ευθύνη των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), των
σχολικών 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 επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των µαθητών 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 λειτουργίας 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 µαθητών 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., εκδίδεται ο ενιαίος κανονισµός
λειτουργίας τους και καθορίζεται κάθε λεπτοµερειακό ζήτηµα που
αφορά στο πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ της σχολικής µονάδας και των γονέων ή κηδεµόνων,
στ) καθορίζεται κάθε λεπτοµερειακό θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής 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 µονάδων, των µαθητών και
των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τα κέντρα αυτά, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υποψήφιων
µελών των Π.Ο. και Προϊσταµένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά τρόπον
που εξασφαλίζει τη δυνατότητα υποστήριξης των κύριων θεµατικών που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η διαδικασία
επιλογής των υποψηφίων και κάλυψης των κενών θέσεων. Με
όµοια απόφαση εκδίδεται ο ενιαίος κανονισµός λειτουργίας των
Κ.Ε.ΠΕ.Α., µε τον οποίον καθορίζονται λεπτοµερέστερα οι σκοποί
των κέντρων και τα εσωτερικά θέµατα οργάνωσης και λειτουρ-
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γίας τους, διασφαλίζεται η υπερτοπικότητά τους, ρυθµίζονται ο
προγραµµατισµός, η παρακολούθηση και η αποτίµηση του έργου
τους, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης
του προγραµµατισµού δράσης και άσκησης 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 Αθλητισµού, Ε.Κ.Φ.Ε., Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεµάτων, Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού,
καθώς και των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π..
Ως προς τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, µε
όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης
στην αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη συµβουλευτική και τον σχολικό επαγγελµατικό προσανατολισµό, κατά περίπτωση. Ως προς τα ΓΡΑ.ΣΥ.Π., µε όµοια απόφαση καθορίζονται
το αρµόδιο όργανο και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών
που τοποθετούνται σε αυτά, καθώς και ο τρόπος ίδρυσης και ορισµού της έδρας τους. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
καθορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
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 απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 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 τοπικής 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 δύναται να καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθµού από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε
πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και ΕΚ.Φ.Ε. στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς 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 Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
5. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη των Προϊσταµένων των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά περίπτωση, 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 αρµοδιότητας Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας 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 δηµόσιας
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί και µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις,
που καταρτίζονται σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις τα αρµόδια, σύµφωνα µε τα άρθρα 37 και 38, όργανα καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι πίνακες 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 εδαφίου. Οι πίνακες των περ. στ) έως κ) ισχύουν από την
κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί
την κύρωσή τους. Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής της παρούσας
είναι οι εξής:
α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
β) Διευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ) Διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
δ) Συµβούλων Εκπαίδευσης.
ε) Προϊσταµένων Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, 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 Εκπαίδευσης
(Ε.Α.Ε.).
ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε..
ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων –
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 Θεµάτων των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
κβ) Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων 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 Εκπαίδευσης.
β) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
γ) Προϊσταµένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το 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 Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ..
ιγ) Υπευθύνων τοµέων Ε.Κ..
ιδ) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
ιστ) Προϊστάµενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Οι πίνακες των περ. α) έως ε) της παρ. 2 κυρώνονται από τον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι πίνακες των περ. ιη) έως κ) της
ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). Οι
λοιποί πίνακες της παρ. 2 κυρώνονται από τους Περιφερειακούς
Διευθυντές Εκπαίδευσης.
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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 Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισµένης βαθµίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής
υπηρεσίας της περ. α) τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί
στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου της
περ. β) αποδεικνύεται µε τη σχετική πιστοποίηση 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 Διευθυντές
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Ως Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας.
Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις
θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποτελεί η
άσκηση καθηκόντων, για τέσσερα (4) και δύο (2) τουλάχιστον έτη,
αντίστοιχα, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του
άρθρου 30, Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή
Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Προϊσταµένου Τµήµατος Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικού Συµβούλου, Προϊσταµένου Γραφείου
Εκπαίδευσης, Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης 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 εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων µε, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου
τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Η γνώση ξένης γλώσσας τεκµαίρεται για τους εκπαιδευτικούς 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 προϋπόθεση. Ως Σύµβουλοι Εκπαίδευσης:
α) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και β) των µελών
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων µε εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) ή στη σχολική ψυχολογία για την περ. α)
και µέλη του Ε.Ε.Π. για την περ. β) µε οργανική θέση στην Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για τους
Συµβούλους Εκπαίδευσης του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1. Ως Σύµβουλοι Εκπαίδευσης των κοινών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,
ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91) επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε οργανική θέση
στην Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ως Σύµβουλοι
Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
αντίστοιχα, µε, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
και οκταετή διδακτική υπηρεσία στο µειονοτικό πρόγραµµα των
µειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθµίδας. Ως Σύµβουλος
Εκπαίδευσης Μουσουλµανικής Θρησκείας επιλέγεται εκπαιδευτικός µε, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και
οκταετή διδακτική υπηρεσία στα µουσουλµανικά ιεροσπουδαστήρια σε µάθηµα µουσουλµανικής θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν
υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
για τις θέσεις Συµβούλων Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµα-
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τος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή τη θέση Συµβούλου Εκπαίδευσης Μουσουλµανικής
Θρησκείας, 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 προβλέπονται στις περ. α)
και β) της παρ. 1 του άρθρου 15 και β) εκπαιδευτικοί και µέλη του
Ε.Ε.Π. µε οργανική θέση στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., µε, τουλάχιστον:
i) δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ii) τετραετή υπηρεσία
σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
5. Ως Προϊστάµενοι Κ.Ε.ΠΕ.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε,
τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία.
6. Ως Διευθυντές σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας 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 διανυθεί σύµφωνα µε την περ. δ).
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών δηµοτικών σχολείων
µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 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 Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων µε οργανική
θέση σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
(Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) µπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή 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 µονάδων
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να είναι:
γα) για τις θέσεις Διευθυντών γυµνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.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 σχολείων Ε.Α.Ε.,
µόνιµοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που
υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 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 Αναπληρωτή
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 υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών σε δηµοτικό σχολείο Ε.Α.Ε.,
δβ) για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Ε.Α.Ε., µόνιµοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθµιας 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 διορισµού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών στον τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της
προκηρυσσόµενης θέσης, ήτοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της υποπερ. ια) ή
σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των στοιχείων i και ii της υποπερ. 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
εκπαίδευσης 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 Οικονοµικών, εφόσον πληρούν τις
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προϋποθέσεις της παρούσας,
δγ) υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε.
µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, εφόσον
έχουν τα προσόντα διορισµού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και
έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε νηπιαγωγείο 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 Ελληνικής Γραφής Braille (Ε.Γ.Β.), αντίστοιχα, ή εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. δα) έως
δγ) και έχουν οργανική θέση σε σχολική µονάδα κωφών, βαρηκόων ή τυφλών µαθητών έχοντας υπηρετήσει σε αυτήν για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη. Εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν
µπορούν να ικανοποιηθούν λόγω έλλειψης ενδιαφεροµένων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. δα) έως δγ).
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου
ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της πλειονότητας των µαθητών,
σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον.
στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών των Πρότυπων 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) από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην
οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης έχουν διανύσει δώδεκα (12), τουλάχιστον, 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 µεταπτυχιακού 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
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε θητεία κατά τον χρόνο επιλογής
στη µονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της
οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιηµένης
γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιηµένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.
8. Ως Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Ως υποδιευθυντές σε
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε θητεία
στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά τον χρόνο της επιλογής. Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές της σχολικής µονάδας πρέπει να συµπληρώνουν το
υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη
σχολική µονάδα.
Ως υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλογής 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)
τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδοµάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει
να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ.
και να συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τοµέα στο Ε.Κ. κατά τον χρόνο της επιλογής. Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. µπορεί να επιλέγονται,
εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα µέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν 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 οκταετούς διδακτικής
υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία
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βαθµίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιηµένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε µικρότερο
χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιηµένη γνώση Τ.Π.Ε.,
αντίστοιχα.
9. Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική
υπηρεσία. Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας 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 Εκπαιδευτικών Θεµάτων, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί µε
µικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας.
10. Ως Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγεται εκπαιδευτικός 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 επιλογή ούτε να
τοποθετηθεί σε θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή
µέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος διανύει δοκιµαστική υπηρεσία ή τελεί
σε διαθεσιµότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007, Α’ 26) ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων
(4) µηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα. Οι αξιολογητές και αξιολογούµενοι 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 στελέχους εκπαίδευσης ή να συµµετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης
προϊσταµένων, σύµφωνα µε γενικές ή ειδικές διατάξεις για τα
οκτώ (8) έτη που έπονται της υπαίτιας µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης. Η βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του προηγούµενου εδαφίου από την αρµόδια υπηρεσία για
την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση
για να συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος σε διαδικασίες επιλογής και
τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα άρθρα
30 έως 49 ή σε διαδικασίες επιλογής 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 επιτρέπεται
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 απαλλαγής. 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, ξεχωριστά για κάθε
περίπτωση. Εκπαιδευτικός ή µέλος του Ε.Ε.Π. που εµπίπτει στην
παρ. 6 του άρθρου 60 δεν επιτρέπεται 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 επίδοση 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 διαδικασίας
επιλογής. Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύµφωνα µε τα άρθρα 33 έως 35, που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει
στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.
12. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την
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υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για
θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
13. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων
υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλογής της παρ. 11 δεν πρέπει
να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας 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 µονάδων, 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 διοικητική υποστηρικτική εµπειρία,
γ) αξιολόγηση,
δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου.
2. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της παρ.
3 του άρθρου 30 είναι η επιστηµονική - παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική, συµβουλευτική - καθοδηγητική 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 αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της
διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί 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 εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί ως εκπαιδευτικός ή µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνεται υπόψη
η επίδοσή 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 έναρξη της διαδικασίας επιλογής. 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 έκθεση. Κριτήρια επιλογής είναι, επίσης, η ικανότητα του
υποψηφίου να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήµατα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, 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 σχεδιασµό και την υλοποίηση
δράσεων. Η αξιολόγηση των κριτηρίων της παρούσας από το αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 37 και 38, συµβούλιο επιλογής, γίνεται ύστερα από 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 επιλογής της παρ. 1
του άρθρου 32 αποτιµώνται µε εκατό (100) µονάδες κατ’ ανώτατο
όριο, σύµφωνα µε τις ακόλουθες παραγράφους. Δεν µοριοδοτείται προσόν που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 31.
2. Το κριτήριο της επιστηµονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης
αξιολογείται µε είκοσι οκτώ (28) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι
οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Τίτλοι σπουδών: δεκατρείς (13) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
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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 παρούσα υποπερίπτωση, δύο διδακτορικά διπλώµατα µη αναγνωρισµένα ως συναφή µε το
αντικείµενο απασχόλησης, 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 εµπίπτει στην
υποπερ. αγ) ή δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: τρεις (3)
µονάδες. Δεν µοριοδοτούνται, σύµφωνα µε την υποπερ. αδ) δύο
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών µη αναγνωρισµένοι ως συναφείς µε
το αντικείµενο απασχόλησης, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν.
4354/2015.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωµατώνονται στον βασικό 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 περίπτωση,
αε) τίτλος διδασκαλείου µετεκπαίδευσης: δύο (2) µονάδες. 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 διάρκειας φοίτησης µικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: δύο (2) µονάδες,
αη) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας 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 µοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του
αρχικού διορισµού.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύµατα
ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής
(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (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 όριο, οι
οποίες κατανέµονται ως εξής:
βα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιµόρφωσης Σχολής
Επιµόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιµόρφωσης Λειτουργών Δηµοτικής Εκπαίδευσης
(Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.),
εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισµού: µία (1) µονάδα,
ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράµµατος επιµόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων
(300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάµηνης, τουλάχιστον, διάρκειας:
µία (1) µονάδα ανά πρόγραµµα και έως δύο (2) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
βγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιµορφωτικών προγραµµάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Περιφερειακών Επιµορφωτικών 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 Θρησκευµάτων ή εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων: 0,10 µονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει βεβαίωσης και έως µία (1) µονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική
επιµόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν µοριοδοτείται,
βδ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιµορφωτικών προγραµµάτων του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
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και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών
Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας ή
του Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης: 0,10 µονάδες ανά δέκα (10) ώρες
βάσει πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έως µία (1) µονάδα κατ’
ανώτατο όριο,
βε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράµµατος Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συµπερίληψη στον κατάλογο των επιµορφωτών Α’ ή Β’ επιπέδου: µία (1) µονάδα,
βστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεµατικών ενοτήτων
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.): µία (1) µονάδα
κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέµεται 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) έως βστ)
αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισµό ή για την απόκτηση τίτλου σπουδών,
βζ) πιστοποίηση επιµόρφωσης Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ή συµπερίληψη στον κατάλογο των επιµορφωτών Β’ επιπέδου 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 εκπαιδευτικούς των κλάδων
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαµβάνεται υπόψη για την
εφαρµογή της παρούσας και δεν µοριοδοτείται.
δ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστηµονικού περιεχοµένου συναφούς µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης, το
αντικείµενο απασχόλησης του υποψηφίου ή τις επιστήµες της εκπαίδευσης και τα διδασκόµενα µαθήµατα, σύµφωνα µε το περιεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών: πέντε (5)
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
δα): Βιβλία, συλλογικοί τόµοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό
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 - ISBN): δύο (2) µονάδες ανά βιβλίο,
ii) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων µε ISBN: µία (1) µονάδα
ανά βιβλίο,
iii) κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους διεθνών εκδοτικών οίκων
µε ISBN: 0,50 µονάδες ανά συλλογικό τόµο,
iv) κεφάλαια σε συλλογικούς τόµους ελληνικών εκδοτικών οίκων
µε ISBN: 0,25 µονάδες ανά συλλογικό τόµο,
v) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε έκδοση ISBN
ή Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Σειρών (International 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 βιβλίου, το
οποίο διανέµεται στους µαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές
µονάδες της δηµόσιας εκπαίδευσης: 1,50 µονάδες,
viii) συµµετοχή σε οµάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράµµατος
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Σπουδών - Διαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναµόρφωσης - εξορθολογισµού Προγραµµάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: µία
(1) µονάδα,
ix) δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού, πιστοποιηµένου από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή µε
σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας 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., εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων φορέων ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:
0,10 µονάδες ανά πρόγραµµα.
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 ενός τουλάχιστον ακαδηµαϊκού εξαµήνου, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011
(Α’ 195), συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος απόκτησης
Ακαδηµαϊκής 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 άρθρο 19 του ν. 1404/1983
(Α’ 173) ή µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου: 0,50 µονάδες ανά
ακαδηµαϊκό εξάµηνο.
3. Το κριτήριο της διδακτικής, συµβουλευτικής - καθοδηγητικής
και διοικητικής -υποστηρικτικής εµπειρίας, αποτιµάται µε είκοσι
επτά (27) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, 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 µονάδα, Ε.Κ.,
Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του µεταλυκειακού έτους - τάξης µαθητείας, Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’
κύκλου, σε σχολές του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό 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 υποψήφιος έχει αξιολογηθεί θετικά. Η µοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης
προσαυξάνει τη µοριοδότηση της υποπερ. 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 υπολογίζεται.
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 φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων: 0,10 µονάδες ανά δέκα (10) ώρες βάσει
βεβαιώσεων και έως πέντε (5) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιµορφωτικό έργο 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 οµάδες 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,
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γβ) συµµετοχή σε καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα ή δράσεις που χρηµατοδοτούνται εν όλω ή εν µέρει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισµούς 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 κοινού ενδιαφέροντος ολιγοµελούς οµάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση
δράσεων ή σε πανελλήνιους ή διεθνείς µαθητικούς διαγωνισµούς:
µία (1) µονάδα 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 καθηκόντων
υπό την ιδιότητα του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Συµβούλου Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊσταµένου Τµήµατος Επιστηµονικής
και Παιδαγωγικής 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 Εκπαίδευσης, 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 εποπτευόµενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων φορέα, 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 εποπτευόµενων από αυτό
φορέων, Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων 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., Διευθυντή και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ., Διευθυντή σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε.: 1,50 µονάδες ανά έτος και έως έξι (6) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο,
εδ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταµένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δηµοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής µονάδας,
Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., υπευθύνου 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, υπεύθυνου τµήµατος µητρικής γλώσσας συντονιστικού γραφείου εκπαίδευσης του εξωτερικού: 0,50 µονάδες ανά έτος και
έως τέσσερις (4) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Το άθροισµα των µονάδων από την άσκηση καθηκόντων διευθυντή, υποδιευθυντή και προϊσταµένου σχολικής µονάδας δεν
µπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) µονάδες,
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 Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), στην Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή σε Κ.Π.Ε., άσκηση
καθηκόντων υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού, Ε.Κ.Φ.Ε. Σχολικών
Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεµάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Κέντρου
Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συµβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες
είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική 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 Επιτροπής Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.), Επιστηµονικού Εποπτικού Συµβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Σ.
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ή ΠΕΙ.Σ., σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.,
συµβούλου σχολικής ζωής, ενδοσχολικού συντονιστή (συντονιστή
τάξης ή γνωστικού πεδίου), παιδαγωγικού συµβούλου - µέντορα,
υπεύθυνου διασύνδεσης µε τη µαθητεία στα ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ., υπεύθυνου εκπαιδευτικού οµίλου, των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται
στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π., καθώς και συµµετοχή εκπαιδευτικού σε πειθαρχικό
ή υπηρεσιακό συµβούλιο ή συµβούλιο 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 τακτικών
και αναπληρωµατικών αιρετών µελών των συµβουλίων απαιτείται
συµµετοχή τους σε δέκα (10) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος,
εστ) άσκηση καθηκόντων µε απόσπαση στην κεντρική ή σε αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και σε εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων: 0,25 µονάδες ανά έτος και έως δύο
(2) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Χρόνος διοικητικής ή υποστηρικτικής εµπειρίας βραχύτερος
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 διοικητική υποστηρικτική εµπειρία των υποπερ. εα) έως και εγ), ως προσόν,
που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 31, λογίζεται η διοικητική εµπειρία, που µοριοδοτείται λιγότερο, σύµφωνα µε την παρούσα.
Εµπειρία, η οποία εµπίπτει αθροιστικά στις υποπερ. εα) έως εστ)
µοριοδοτείται µία (1) φορά µε την ανώτερη, κατά περίπτωση, προβλεπόµενη µοριοδότηση.
4. Το κριτήριο της αξιολόγησης αποτιµάται µε εικοσιπέντε (25)
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης του
υποψηφίου. Για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου λαµβάνονται
υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου ως στελέχους εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή µέλους του Ε.Ε.Π. της θητείας ή της
αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί 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 εκπαίδευσης.
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 λαµβάνονται υπόψη
οι εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β,
κατά περίπτωση, που έχουν εκδοθεί, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ’
του Μέρους Γ’ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη
της διαδικασίας 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 χαρακτηρισµούς στην οικεία περιγραφική κλίµακα: «εξαιρετικά» ή «πολύ καλά» ή «ικανοποιητικά».
βα) Εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης, µε
τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του µέλους του Ε.Ε.Π. έχει
αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίµακα ως προς τρία πεδία, Α1, Α2
και Β, η αποτίµηση των αξιολογικών εκθέσεων σε µονάδες επιλογής γίνεται µε τις ακόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού ή του µέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε µε τον χαρακτηρισµό
i) «εξαιρετικό» και στα τρία πεδία, Α1, Α2 και Β, ο εκπαιδευτικός ή
το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 25 µονάδες, 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 από τα παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» σε δύο από αυτά,
ο εκπαιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 20 µονάδες, iv)
«εξαιρετικό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό»
σε ένα από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει
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20 µονάδες, v) «πολύ καλό» και στα τρία παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 17,5 µονάδες, vi)
«εξαιρετικό» 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) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 15 µονάδες, viii) «πολύ καλό»
σε δύο από τα παραπάνω πεδία, και «ικανοποιητικό» στο τρίτο, ο
εκπαιδευτικός ή το µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 12,5 µονάδες, 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) «ικανοποιητικό» και στα τρία παραπάνω πεδία,
ο εκπαιδευτικός 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 έκθεση.
ββ) Εφόσον λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης, µε
τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του µέλους του Ε.Ε.Π. έχει
αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίµακα ως προς δύο πεδία, Α και Β,
η αποτίµηση των εκθέσεων αξιολόγησης σε µονάδες επιλογής γίνεται µε τις ακόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού
ή του µέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε µε τον χαρακτηρισµό i)
«εξαιρετικό» και στα δύο πεδία, Α και Β, ο εκπαιδευτικός 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 µονάδες, iv)
«πολύ καλό» και στα δύο παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το
µέλος του Ε.Ε.Π. λαµβάνει 15 µονάδες, v) «πολύ καλό» σε ένα από
τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» 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 αξιολόγηση 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 συγκρότησης του υποψηφίου αποτιµάται µε είκοσι (20) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Για την αποτίµηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται
προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρµόδιου
συµβουλίου επιλογής, η οποία µαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιµώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η
ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηµατική ενηµέρωση
στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων
της διεκδικούµενης θέσης στελέχους, ενώ συνεκτιµώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.
Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται µελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεµάτων, την οποία καλείται να πραγµατευτεί ο υποψήφιος. Υπεύθυνη για την προετοιµασία της τράπεζας
θεµάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π..
Η διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) προετοιµασία
του υποψηφίου στη µελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία
από ένα σύνολο µελετών περίπτωσης και β) παρουσίαση από τον
ίδιο του θέµατος της µελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις 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 υποψηφιότητας του υποψηφίου.
Τα στοιχεία που συνεκτιµώνται κατά τη συνέντευξη αποτιµώνται
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 ζητήµατα,
καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέµατα
που άπτονται των αρµοδιοτήτων της διεκδικούµενης θέσης στελέχους: δέκα (10) µονάδες.
Το συµβούλιο επιλογής δύναται, µε οµόφωνη και πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία
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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 µεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωµα οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 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 προφορικά 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. ειδικότητας της αντίστοιχης
ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωµατικών αρχών στην
Ελλάδα για τα στελέχη 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. ειδικότητας
της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωµατικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύµβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας 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 κλίµακα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθµολογούνται µε βαθµό µικρότερο του
πέντε (5) δεν µοριοδοτούνται για: α) τους τίτλους σπουδών της
περ. α) της παρ. 2 και β) τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας,
οποιουδήποτε επιπέδου, σύµφωνα µε την περ. γ) της ίδιας παραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται µε απόφαση
του οργάνου που είναι αρµόδιο για τη συγκρότηση του οικείου
συµβουλίου επιλογής.
Άρθρο 34
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής Συµβούλων Εκπαίδευσης
Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της περ. δ) της παρ.
2 του άρθρου 30, τα κριτήρια επιλογής των Συµβούλων Εκπαίδευσης αποτιµώνται µε εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο µονάδες. Δεν
µοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 31.
Για τα κριτήρια επιλογής των Συµβούλων Εκπαίδευσης και την
αποτίµησή τους σε αξιολογικές 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) λαµβάνεται υπόψη
µόνο για την επιλογή Συµβούλων Εκπαίδευσης 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 δεκατέσσερις (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
Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων
και Προϊσταµένων 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
µοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή 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 αξιολογικές µονάδες εφαρµόζεται
αναλόγως το άρθρο 33 µε τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
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α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 33:
Το υποκριτήριο της υποπερ. αε) της περ. α) λαµβάνεται υπόψη
µόνο για την επιλογή Διευθυντών σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
β) Επί της παρ. 5 του άρθρου 33:
Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, δεν αξιοποιείται µελέτη περίπτωσης. Η συνέντευξη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του έργου
του υποψηφίου και τον σχεδιασµό του έργου του σε περίπτωση
επιλογής του. Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει µια περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και µια περίπτωση
για τον σχεδιασµό του έργου του. Το Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει τον υποψήφιο οτιδήποτε σχετίζεται µε τα θέµατα
αυτοαξιολόγησης και σχεδιασµού.
Άρθρο 36
Επιτροπές αποτίµησης του συγγραφικού
και ερευνητικού έργου
Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψήφιων στελεχών
της εκπαίδευσης δύναται να αποτιµάται από τριµελείς επιτροπές,
οι οποίες συγκροτούνται µε απόφαση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και αποτελούνται από Συµβούλους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) ή Επιστηµονικούς Συµβούλους του Γραφείου Επιστηµονικών Συµβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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 καθορίζεται το συµβούλιο ή τα συµβούλια επιλογής, τα οποία επικουρούν. Για τη λειτουργία των εν λόγω επιτροπών αποτίµησης του συγγραφικού έργου εφαρµόζονται οι
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’45).
Άρθρο 37
Συµβούλια επιλογής
1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων συνιστάται πενταµελές Κεντρικό Συµβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης. Το Κεντρικό 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 ύστερα από ανοιχτή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
και οι οποίοι προέρχονται από συναφείς µε την εκπαίδευση κλάδους, και
γ) έναν (1) προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των
Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
συνιστώνται Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής, ως εξής:
α) Α’ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής µε έδρα την Αθήνα,
το οποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας,
β) Β’ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής µε έδρα την Αθήνα,
το οποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών 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 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας
και Ιονίων Νήσων,
δ) Δ’ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής µε έδρα τη Θεσσα-
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λονίκη, το οποίο είναι αρµόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
3. Τα Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής της παρ. 2 είναι πενταµελή, συγκροτούνται µε απόφαση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
αποτελούνται από τα εξής µέλη µε τους αναπληρωτές τους:
α) ένα (1) µέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται
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 έναν (1) εκπρόσωπο
του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚ.Δ.Δ.Α.). Τα µέλη Δ.Ε.Π. ή οι οµότιµοι καθηγητές Α.Ε.Ι. ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Ένα (1) από τα µέλη του προηγούµενου 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 Διεύθυνσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή έναν (1) Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Περιφερειακού Συµβουλίου Επιλογής.
4. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των
Συµβούλων Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συµβούλια
Επιλογής, ως εξής:
α) Α’ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρµόδιο
για τις θέσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθµίδας
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς
Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.
β) Β’ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρµόδιο
για τις θέσεις Συµβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθµίδας των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. α).
γ) Γ’ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρµόδιο για
τις θέσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθµίδας των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου.
δ) Δ’ Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρµόδιο
για τις θέσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθµίδας
των Περιφερειακών Διευθύνσεων 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 Εκπαίδευσης της οικείας
βαθµίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής 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 Εκπαίδευσης της οικείας
βαθµίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ.
ε).
5. Τα Περιφερειακά Συµβούλια Επιλογής της παρ. 4 είναι πενταµελή, συγκροτούνται µε απόφαση του Υπηρεσιακού Γραµµατέα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων 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 εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας 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 εµπίπτουν 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.,
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γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου Επιλογής ή
έναν (1) Επιστηµονικό Σύµβουλο του Γραφείου Επιστηµονικών
Συµβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή έναν
(1) εκπρόσωπο 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 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91), β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των µελών του Ε.Ε.Π., µετέχουν Διευθυντές Εκπαίδευσης, συµµετέχει επιπλέον σε αυτά ως µέλος ένας (1)
Διευθυντής Εκπαίδευσης της έτερης βαθµίδας, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον
Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείου 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 Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στα συµβούλια αυτά συµµετέχει επιπλέον ένας (1)
Διευθυντής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Συµβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από
τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Με την απόφαση συγκρότησης των συµβουλίων των παρ. 5
και 6 ορίζεται ο Πρόεδρος του συµβουλίου, ο οποίος 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 αποσπασµένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
έδρας του συµβουλίου επιλογής. Με την ίδια απόφαση µπορεί να
ανατίθενται σε µέχρι πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασµένους εκπαιδευτικούς καθήκοντα 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 συµµετοχής, προεδρεύει µέλος του
συµβουλίου που έχει την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. ή οµότιµου καθηγητή Α.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης.
Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία των συµβουλίων εφαρµόζονται
οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
8. Η θητεία του προέδρου και των µελών των συµβουλίων 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 ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, µε την οποία έχουν
οριστεί ως µέλη αυτών.
9. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των Διευθυντών σχολικών µονάδων και Εργασηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και
των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων, καθώς
και η επιλογή των προϊσταµένων σχολικών µονάδων, των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ., πραγµατοποιείται από Τοπικό Συµβούλιο
Επιλογής, το οποίο συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αν σε σχολική µονάδα
προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, 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 ύστερα από γνώµη
του διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση.
Το Τοπικό Συµβούλιο Επιλογής αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
ως Πρόεδρο,
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β) τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,
γ) έναν (1) Σύµβουλο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρµοδιότητα εκτείνεται σε αυτήν και
δ) δύο (2) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: δα) υπηρετούν µε οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δβ) έχουν: i) δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης,
καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των
περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι
που πληρούν 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, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε βάση τα ακαδηµαϊκά του
προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, το
µέλος του προηγούµενου εδαφίου ορίζεται από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής των Συµβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µε βάση τα ακαδηµαϊκά του προσόντα.
Τα µέλη της περ. δ) επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους
από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα 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 υποπερίπτωσης προτιµώνται όσοι έχουν διοικητική εµπειρία ή, αν
δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε διοικητική εµπειρία, προτιµώνται
υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. 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 έχει κώλυµα συµµετοχής, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Κατά τα λοιπά
για τη λειτουργία των συµβουλίων εφαρµόζονται οι διατάξεις
περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999).
10. Με την απόφαση συγκρότησης των συµβουλίων της παρ.
9 ορίζεται και ο γραµµατέας τους µε τον αναπληρωτή του. Ως
γραµµατέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος
εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της
έδρας του συµβουλίου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ανατίθενται σε έως πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασµένους εκπαιδευτικούς καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης των
Συµβουλίων Επιλογής.
11. Η θητεία του Προέδρου και των µελών των συµβουλίων της
παρ. 9 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 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 ποσοστό ίσο µε το
ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των οριζόµενων µελών.
13. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), καθώς και η επιλογή των προϊσταµένων ΠΕΙ.Σ. και
των υποδιευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγµατοποιείται από την Περιφερειακή Επιτροπή 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 υποδιευθυντών 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. αποφασίζει, ύστερα από γνώµη του Διευθυντή, και για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α’
και Β’.
14. Κάθε µέλος συµβουλίου επιλογής, µε εξαίρεση τον Πρό-
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εδρο, αναλαµβάνει τη µελέτη συγκεκριµένου αριθµού 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 αποζηµίωση
για τη συµµετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι
συνεδριάσεις των συµβουλίων γίνονται µε φυσική παρουσία των
µελών τους ή µέσω τηλεδιάσκεψης, 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 Εκπαίδευσης και
ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Προϊσταµένου της
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Κεντρικού Συµβουλίου
Επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 37. Η πρόταση διαµορφώνεται
έπειτα από υποβολή βιογραφικού σηµειώµατος και συνέντευξη
των υποψηφίων ενώπιον του Κεντρικού Συµβουλίου Επιλογής. Η
συνέντευξη περιλαµβάνει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου
προβληµατισµού και δράσης, µε αναφορά σε θέµα παιδαγωγικού
ενδιαφέροντος, και ερωτήσεις των µελών του συµβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Στο πρακτικό του συµβουλίου επιλογής
αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόµενο της συνέντευξης, µε µνεία
της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληµατισµού και δράσης, καθώς 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 αξιολόγηση κάθε υποψηφίου.
Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν έως δύο (2) υποψήφιοι
από κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και
συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό µονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας
της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του προέρχονται από διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης. Αν υποβληθούν αιτήσεις από
υποψηφίους της µίας µόνο βαθµίδας εκπαίδευσης, στη διαδικασία
επιλογής συµµετέχουν οι τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό µονάδων στους αξιολογικούς
πίνακες επιλογής. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (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 αναπληρωτής
του ορίζονται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου Επιλογής, σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 37. Στη διαδικασία επιλογής συµµετέχουν έως τέσσερις (4)
υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και συγκεντρώνουν τον
µεγαλύτερο αριθµό µονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης των µελών του Ε.Ε.Π. δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Επόπτη Ποιότητας
της Εκπαίδευσης.
3. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι στις διαδικασίες των παρ.
1 και 2 συγκεντρώνουν ίσο αριθµό µονάδων στους αξιολογικούς
πίνακες επιλογής, λαµβάνονται υπόψη: α) ο αριθµός των µονάδων
κατά σειρά στα κριτήρια των περ. α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου
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32, σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 και, αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθµία, β) ο αριθµός των µονάδων κατά σειρά στα υποκριτήρια
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 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από
πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση
του συµβουλίου του δεύτερου εδαφίου. Για την επιλογή των Προϊσταµένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. τα Τοπικά Συµβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της
έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεδριάζουν ως ενιαίο συλλογικό όργανο.
Χρέη Προέδρου του συµβουλίου του δεύτερου εδαφίου ασκεί, µε
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Επιλογής, ο οποίος έχει υπηρετήσει τα περισσότερα έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
5. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται µε απόφαση του Περιφερειακού 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 Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τις θέσεις των
στελεχών που επιλέγονται 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 Εκπαιδευτικών Θεµάτων,
γ) από τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται 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 Πειραµατικών
Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών
Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύµφωνα 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 ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, ανάλογα µε το όργανο που είναι αρµόδιο για την προκήρυξη, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Οι
προκηρύξεις για την επιλογή των διευθυντών, προϊσταµένων και
υποδιευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραµατικών
Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και στην
ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται στην προκήρυξη, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες.
3. Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόµενες θέσεις στελεχών
της εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση, η οποία συνοδεύεται από
τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων
δικαιολογητικά, σε πληροφοριακό σύστηµα ή στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση, ως εξής:
α) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή έως δύο (2) Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας
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και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
β) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συµβούλων Εκπαίδευσης
µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός µόνο κλάδου
Συµβούλων Εκπαίδευσης µίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
γ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταµένων Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. µίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
δ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να υποβάλουν αίτηση
για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µίας Περιφερειακής 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 σχολικών 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 θέσεις Διευθυντών µέχρι πέντε (5), συνολικά, Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, 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 δηλώνει,
στ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 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 Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
η) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις προκειµένου να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τοµέων
Ε.Κ., έχουν δικαίωµα να υποβάλουν 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) έως δ) και
του δεύτερου εδαφίου της περ. ε) της παρ. 3 δηλώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή
της αίτησης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών των περ. ε)
και στ) της παρ. 3 δηλώνουν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για την
οποία 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 προτίµησης για τοποθέτηση στις
προκηρυσσόµενες θέσεις, σύµφωνα µε τις περ. α) έως ε) της
παρ. 3 δηλώνεται ύστερα από την κατάταξη των υποψηφίων
στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ., για τις θέσεις στελεχών για τις οποίες τίθεται
υποψηφιότητα, σύµφωνα µε τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 31 και
την περ. η) της παρ. 3 του παρόντος δηλώνονται κατά 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 υποψηφίους που έχουν τα τυπικά
προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι
που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εγγράφονται σε πίνακα µη δεκτών υποψηφίων.

Στους πίνακες µη δεκτών υποψηφίων αναγράφονται µόνο ο αριθµός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν,
καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Το συµβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στο Τµήµα Στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή το Τµήµα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ανάλογα µε το όργανο που είναι αρµόδιο για την προκήρυξη, το οποίο
τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
Για τα στελέχη των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και
Πειραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) κοινοποιεί τους πίνακες στο
Τµήµα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το οποίο τους αναρτά
στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι
υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της
ανάρτησής τους.
2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή τους,
το συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ενηµερώνει 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 κοινοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε την παρ. 1. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός
προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της
ανάρτησής τους. Το συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις
ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ενηµερώνει σχετικά
τους ενδιαφεροµένους.
4. Στη συνέχεια, το συµβούλιο ορίζει τις ηµεροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το
πενήντα τοις εκατό (50%), µε στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη
ακέραιη µονάδα, των υποψηφίων που έχουν συµπεριληφθεί στους
αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει
τον µεγαλύτερο αριθµό αξιολογικών µονάδων, και αριθµός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθµό των προκηρυσσόµενων θέσεων. Για την αξιολόγηση χρησιµοποιούνται έντυπα
υποδείγµατα, που περιλαµβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται
και τη στάθµισή τους και υποχρεώνουν κάθε µέλος του συµβουλίου να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογηµένη βαθµολογία. Στο πρακτικό του συµβουλίου επιλογής αναφέρεται συνοπτικά
το περιεχόµενο της συνέντευξης, µε µνεία της παρουσίασης από
τον υποψήφιο της µελέτης περίπτωσης ή της αυτοαξιολόγησης
του υποψηφίου και του σχεδιασµού 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 συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθµολογία κάθε µέλους του συµβουλίου και η
συνοπτική αιτιολόγησή της. Τελικές 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 υποψηφίου στο κριτήριο της περ. δ), σύµφωνα µε το έκτο εδάφιο,
συνιστά την εξατοµικευµένη κρίση του συµβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του
υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη
αποκλείονται από την επιλογή.
5. Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων της παρ.
4, το συµβούλιο καταρτίζει µε αξιολογική σειρά τελικούς πίνακες
επιλογής σε επίπεδο Επικράτειας ή ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ανάλογα µε την προκήρυξη, µε βάση
τις συνολικές µονάδες των ανωτέρω υποψηφίων. Για την επιλογή
Συµβούλων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες επιλογής ανά
βαθµίδα και κλάδο εκπαίδευσης. Το σύνολο των µονάδων κάθε
υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα όλων των µονάδων στα
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επιµέρους κριτήρια. Υποψήφιοι που µετά από την εξέταση στην
ξένη γλώσσα, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 33, χάνουν τις
µονάδες των τίτλων σπουδών και της αντίστοιχης ξένης γλώσσας,
παραµένουν στον τελικό πίνακα επιλογής, µόνο αν συγκεντρώνουν
αριθµό µονάδων, µη συνυπολογιζοµένων των µονάδων της συνέντευξης, µεγαλύτερο από αυτόν των µη κληθέντων στη διαδικασία
της συνέντευξης. Στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) αξιολογικές µονάδες στα
επιµέρους κριτήρια.
6. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθµού µονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο
υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες µονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32,
σύµφωνα µε τα άρθρα 33 έως 35. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθµία,
λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των µονάδων των υποψηφίων κατά
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 κατάρτισή 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 κριτήρια 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 ορίζει τις ηµεροµηνίες
πρόσκλησης των υποψηφίων του πρώτου εδαφίου σε συνέντευξη.
Στη συνέντευξη καλείται 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 εφαρµόζονται 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 από τους πίνακες του έκτου
εδαφίου, επαναλαµβάνεται η διαδικασία των εδαφίων τρίτο έως
έκτο έως την εξάντληση 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 δηλώνεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 39.
2. Οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες
θέσεις, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συµβουλίου Επιλογής της
παρ. 1 του άρθρου 37. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις µε τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, µε
πρόσκληση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, οι
εγγεγραµµένοι στον τελικό πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν

17631

ενδιαφέρον. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις
µε τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου, εφαρµόζεται η παρ. 9 του
άρθρου 40. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ύστερα
από πρόταση του Κεντρικού Συµβουλίου Επιλογής. Η πρόταση
διαµορφώνεται µε βάση τη σειρά κατάταξης στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίµησης.
3. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε
κενές και κενούµενες θέσεις, µε απόφαση του Προϊσταµένου της
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συµβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 37. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε τη διαδικασία του πρώτου
εδαφίου, καλούνται, µε πρόσκληση του Προϊσταµένου της Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι εγγεγραµµένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να
υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις που αποµένουν
κενές. Η τοποθέτηση 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 δηλώσεις προτίµησης. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες 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 Εκπαίδευσης, οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
των
λοιπών
Περιφερειακών
Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν
τοποθετηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις
που αποµένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα
από εισήγηση των Περιφερειακών Συµβουλίων Επιλογής τα οποία
αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαµορφώνεται µε
βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής
και τις νέες δηλώσεις προτίµησης. Η απόφαση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαµορφώνεται οµοίως µε
βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής
και τις νέες δηλώσεις προτίµησης.
4. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Συµβούλων Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες θέσεις µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου Επιλογής των
παρ. 5 και 6 του άρθρου 37. Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και
κενούµενες θέσεις, καλούνται, µε πρόσκληση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι λοιποί εγγεγραµµένοι
στους τελικούς πίνακες επιλογής Συµβούλων Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις που αποµένουν κενές. Η τοποθέτηση 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 δηλώσεις προτίµησης.
Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις µε τη δια-
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δικασία 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 Εκπαίδευσης, οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Συµβούλων Εκπαίδευσης των
λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για
τις θέσεις που αποµένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συµβουλίων Επιλογής
τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαµορφώνεται µε βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες
επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίµησης. Η απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαµορφώνεται
οµοίως µε βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες
επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίµησης.
5. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταµένων των
Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες θέσεις, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβουλίου
Επιλογής της παρ. 6 του άρθρου 37. Αν δεν συµπληρωθούν οι
κενές και κενούµενες θέσεις, µε πρόσκληση του Προϊσταµένου
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα επιλογής Προϊσταµένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις που αποµένουν κενές. Η τοποθέτηση 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 δηλώσεις προτίµησης.
Αν δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες 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 Εκπαίδευσης, οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταµένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των
λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης για
τις θέσεις που αποµένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συµβουλίων Επιλογής
τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαµορφώνεται µε βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες
επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίµησης. Η απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διαµορφώνεται
οµοίως µε βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες
επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίµησης.
6. Η τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης γίνεται, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 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 Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, από τα πρόσωπα που συµµετείχαν στη διαδικασία επιλογής, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 38.
7. Η τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκ-
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παιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 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
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου 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 Εκπαίδευσης
για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 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 Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου Τοπικού Συµβουλίου Επιλογής, σύµφωνα
µε την παρ. 9 του άρθρου 37.
10. Η τοποθέτηση του Προϊσταµένου του Γραφείου Μειονοτικής
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 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 Διευθυντών
σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) γίνεται µε
απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του
αρµόδιου Τοπικού Συµβουλίου Επιλογής, σύµφωνα µε την παρ. 9
του άρθρου 37. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις Διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραµατικών
Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) γίνεται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων
(Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύµφωνα µε την παρ. 13 του ίδιου άρθρου. Αν δεν
υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές µονάδες, Διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι
που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον
τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται
από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή, αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίµησης. Στην περίπτωση
των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν: α) την προϋπόθεση της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ.
6 του άρθρου 31 ή β) την προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 5 του άρθρου 40, καλούνται µε πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης οι εγγεγραµµένοι στον πίνακα
επιλογής διευθυντών σχολικών µονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι 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 ενδιαφέρον. 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 διαδικασιών
εξακολουθούν να παραµένουν κενές θέσεις διευθυντών σχολικών
µονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται, σύµφωνα µε την παρ. 14. Στην περίπτωση αυτή, µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο
εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Επιπλέον του προηγούµενου εδαφίου, στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν πληρούν την
προϋπόθεση της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 6 του άρθρου
31, και δεν εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 40.
12. Η τοποθέτηση των Προϊσταµένων διθέσιων και τριθέσιων
νηπιαγωγείων ή δηµοτικών σχολείων 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 προϊσταµένων
διθέσιων και τριθέσιων πειραµατικών νηπιαγωγείων ή δηµοτικών
σχολείων σε κενές και κενούµενες θέσεις γίνεται µε απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της
αρµόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.
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13. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων,
καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων 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
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα
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 κενούµενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται µε την επαναπροκήρυξη των συγκεκριµένων θέσεων. Το πρώτο εδάφιο
εφαρµόζεται και στην περίπτωση εµφάνισης κενών θέσεων µετά
τη λήξη της ισχύος 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 εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά µε την τοποθέτησή τους
και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την
επιλογή, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ.
6 του άρθρου 60. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούµενες
θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοποθετούνται
σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν 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 εκπαίδευσης
διαγράφονται, µετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης,
από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης
που κατέχουν. Όσοι 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 διαγράφονται, µετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, σωρευτικά
από τους πίνακες επιλογής των περ. α) και β) της παρούσας.
3. Οι θέσεις Διευθυντών των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές µονάδες οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο Διευθυντής σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, µέσα στον
µήνα Σεπτέµβριο, διαµορφώνεται, µε βάση τον απαιτούµενο
αριθµό µαθητών, σε κάτω των τεσσάρων τµηµάτων, ορίζεται για
το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάµενος της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. Ο ορισµός γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα 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 Εκπαίδευσης, 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 διδασκαλίας και η µοριοδότηση της θέσης προσαρµόζονται ανάλογα.
4. Οι θέσεις Προϊσταµένων σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές µονάδες οργανικότητας δύο
(2) και τριών (3) θέσεων. Ο Προϊστάµενος διθέσιας ή τριθέσιας
σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, µέσα 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 σχολικής µονάδας. Κατά τα
λοιπά εφαρµόζονται τα εδάφια τρίτο έως πέµπτο της παρ. 3.
5. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές µονάδες, όπου φοιτούν
περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) µαθητές. 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 περισσότε-
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ροι από τριάντα (30) µαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από
ογδόντα (80) µαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Αν
κατά τη διάρκεια της θητείας των υποδιευθυντών ο αριθµός των
µαθητών της σχολικής 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, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για την περίπτωση των
Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)
αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των
υποδιευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α’ και Β’, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο
υποδιευθυντής Β’. Αν ο αριθµός των µαθητών, όπως διαµορφώνεται µέσα στον µήνα Σεπτέµβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α’
τετραµήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ορισµό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών σε σχολική µονάδα, για την οποία δεν
είχε προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετούνται ένας
ή περισσότεροι υποδιευθυντές, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για το υπόλοιπο της τρέχουσας
θητείας, κατά το οποίο εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας.
Υποδιευθυντές τοποθετούνται σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.),
στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον µαθητές - καταρτιζόµενοι και τα οποία εξυπηρετούν δύο (2) τουλάχιστον µονάδες επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ήτοι
ΕΠΑ.Λ., Επαγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης και Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο
λειτουργίας, πρωινό ή απογευµατινό ή εσπερινό κύκλο.
6. Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας
τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες
προέρχονται και εξελίσσονται βαθµολογικά και µισθολογικά σε
αυτές.
7. Διευθυντής σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
της οποίας η οργανικότητα διαµορφώνεται εντός της θητείας του
σε κάτω των τεσσάρων (4) θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται
στον αξιολογικό 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 µονάδας Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαµορφώνεται εντός της θητείας του σε άνω των (3) τριών θέσεων, εκπίπτει
από τη θέση του Προϊσταµένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης
του Διευθυντή της εν λόγω σχολικής µονάδας, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης για την
περίπτωση των ΠΕΙ.Σ., καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης για το υπόλοιπο 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 Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και ακολουθούν κατά σειρά οι επιλογές και τοποθετήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, των Συµβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, των Προϊσταµένων των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), του Προϊσταµένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Προϊσταµένων των Κέντρων Εκπαίδευσης
για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων, των Διευθυντών και
των Προϊσταµένων των σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και των υποδιευθυντών και υπεύθυνων τοµέων Ε.Κ..
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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 καθηκόντων τους:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους,
β) για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πληµµελή άσκηση των
υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προηγούµενη
κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συµβουλίου.
2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση
διδακτορικού διπλώµατος, αν προηγουµένως δεν απαλλαγούν
από τα καθήκοντά τους, ύστερα 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 διάρκεια 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 επανεπιλεγούν,
επανέρχονται, ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποίες µετατέθηκαν, σύµφωνα µε την παρ. 1. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί,
τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων
της προτίµησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µε
απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του
αρµόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού
Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (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 επανεγγράφονται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και στη θέση του Διευθυντή της σχολικής
µονάδας, που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για
το υπόλοιπο της θητείας ο Διευθυντής των συγχωνευόµενων
σχολικών µονάδων που προηγείται στη σειρά κατάταξης. Ως
υποδιευθυντής της σχολικής µονάδας, που προκύπτει από τη
συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο αρχαιότερος από τους υποδιευθυντές των συγχωνευόµενων σχολικών
µονάδων.
4. Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), το οποίο καταργείται, επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής. Αν
συγχωνευθούν Ε.Κ., οι Διευθυντές τους επανεγγράφονται στον
αξιολογικό πίνακα επιλογής 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 υπεύθυνος τοµέα του Ε.Κ., που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο αρχαιότερος από τους
υποδιευθυντές ή υπευθύνους τοµέα των Ε.Κ. που συγχωνεύονται, αντίστοιχα.
Άρθρο 46
Αναπλήρωση
Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν,
απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους
ως εξής:
α) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, από Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερει-

ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 38.
γ) Ο Διευθυντής Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Όταν ο τελευταίος δεν
υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
δ) Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
38.
ε) Ο Προϊστάµενος του Κέντρου Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), από µέλος
της Ολοµέλειας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το οποίο ορίζεται µε απόφαση
του Περιφερειακού 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 ορίζεται µε απόφαση του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του
Προϊσταµένου του Κ.Ε.ΠΕ.Α..
ζ) Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων,
από Διευθυντή σχολικής µονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ύστερα από γνώµη του Προϊσταµένου του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων. Ο Διευθυντής σχολικής µονάδας αναπληρώνει
τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων και
στην περίπτωση που ο τελευταίος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή
Εκπαίδευσης.
Άρθρο 47
Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου
Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέρονται
στις προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ., τα
κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, τις προθεσµίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρµόζονται αναλόγως και για την επιλογή των Διευθυντών και
υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων και Ε.Κ. και των υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών 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 συµµετοχή των µελών της
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου µόνου της υπό στοιχεία
115487/Δ4/17.09.2010 απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (Β’ 1592).
β) Σύλλογος Διδασκόντων, νοείται ο σύλλογος διδασκόντων
κάθε σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής και
γ) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης, νοείται µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων, το οποίο
είναι µόνιµος εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου για τέσσερα (4) έτη µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου ή τη µε
οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του µέλους. Αν το Διοικητικό
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Συµβούλιο παραλείψει να ορίσει το µέλος της περ. γ’ µέσα στην
ανωτέρω αποκλειστική προθεσµία, όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης νοείται ο Γενικός
Διευθυντής της σχολής.
Άρθρο 48
Επαγγελµατική ανάπτυξη των στελεχών
της εκπαίδευσης
Με στόχο την προετοιµασία των στελεχών της εκπαίδευσης,
που επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης, για την
άσκηση των καθηκόντων τους εκπονείται πρόγραµµα επιµόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θέµατα σχετικά, ιδίως, µε την ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση του
εκπαιδευτικού συστήµατος, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, την αναβάθµιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την εθνική και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική και την
εκπαίδευση ενηλίκων και µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τη θέση
των στελεχών της εκπαίδευσης, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές της. Το πρόγραµµα επιµόρφωσης υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή άλλον φορέα που
ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του, κατά περίπτωση, συναρµόδιου Υπουργού πριν
από την ανάληψη υπηρεσίας των στελεχών της εκπαίδευσης.
Άρθρο 49
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται:
α) το περιεχόµενο και οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων και
δηλώσεων ή επαναδηλώσεων προτίµησης, τα δικαιολογητικά των
υποψηφίων, κάθε θέµα σχετικό µε τον τρόπο κατάθεσης, καταχώρισης, επεξεργασίας και ελέγχου των αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων δικαιολογητικών από τα αρµόδια για την
παραλαβή και επεξεργασία 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 διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ανάλογα µε τη θέση στελέχους, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, στις περιπτώσεις που
για ορισµένη θέση στελέχους υποψήφιοι είναι εκπαιδευτικοί διαφορετικών βαθµίδων εκπαίδευσης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των συλλογικών
οργάνων και τη διατύπωση των γνωµών, προτάσεων και εισηγήσεων που υποβάλλουν,
γ) ο τύπος των έντυπων υποδειγµάτων που περιλαµβάνουν τα
στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθµισή τους κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία
αυτή, όπου προβλέπεται, και ιδίως, µε τη µαγνητοφώνηση αυτής
και κάθε θέµα σχετικό µε την εξέταση της ξένης γλώσσας κατά
τη διαδικασία της συνέντευξης και
δ) κάθε λεπτοµερειακό ζήτηµα που αφορά στο πρόγραµµα
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 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Φορείς και όργανα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µπορεί να είναι:
α) οι σχολικές µονάδες,
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β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το
Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), υπό τον συντονισµό
των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.). και εποπτευόµενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
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, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Στην έδρα κάθε Περιφέρειας του Κράτους λειτουργεί Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραµµατέα
Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης προΐσταται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.»
β) Η περ. ζ’, περί των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στον
Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των
περιφερειακών υπηρεσιών 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 επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων µε απόφασή 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 υπαγωγής στο
πρώτο τµήµα των Πρωτοβάθµιων Πειθαρχικών Συµβουλίων και
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας
περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης ως στελέχη της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως
εξής:
«αα) ως στελέχη της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 7,».
β) Η παρ. 7, περί της υπαγωγής συγκεκριµένων πειθαρχικών
υποθέσεων στο Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Μέρους Ε’ του Υπαλληλικού 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 εκπαίδευσης, των εποπτών
ποιότητας της εκπαίδευσης και των συντονιστών εκπαίδευσης
του εξωτερικού αρµόδιο είναι, σε πρώτο και τελευταίο βαθµό, το
Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο του άρθρου 146Α του Μέρους Ε’ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).»
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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 διαγνωστικών,
αξιολογικών και υποστηρικτικών φορέων για τους µαθητές µε
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 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 Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012
(Α’ 63), τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής
Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Τα ΚΕ.Π.Α., οι Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και τα Κέντρα Ψυχικής
Υγείας δεν έχουν αρµοδιότητα, για τα ζητήµατα για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρµοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται: α) τα κριτήρια, η διαδικασία και τα αρµόδια όργανα για την
αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων των
διαγνώσεων - γνωµατεύσεων 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 τύπων 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
αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δοµές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό (30ό) έτος της
ηλικίας τους. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες µαθητών 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 ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων ή ΠΕ03 Μαθηµατικών ή ΠΕ04
Φυσικών Επιστηµών, έναν (1) Ψυχολόγο ΠΕ23 και έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30.
Στη διεπιστηµονική οµάδα καλούνται και µέλη οποιουδήποτε
κλάδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς
και εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε., κατά περίπτωση, η συνδροµή των οποίων
κρίνεται απαραίτητη για την έκδοση της σχετικής αξιολογικής έκθεσης, οι οποίοι υπηρετούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σε άλλο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα πρόσωπα του προηγούµενου
εδαφίου συµµετέχουν ως µέλη της διεπιστηµονικής οµάδας και
συνυπογράφουν τη σχετική αξιολογική έκθεση. Τα µέλη του Ε.Ε.Π.
και οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. που υπηρετούν σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διατίθενται µερικώς προς τον σκοπό αυτόν µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή 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 διεπιστηµονικής οµάδας του
κέντρου.
5. Μετά από το τέλος της αξιολόγησης η διεπιστηµονική οµάδα
συντάσσει αξιολογική έκθεση. Στην έκθεση προσδιορίζονται και
περιγράφονται το είδος των εκπαιδευτικών αναγκών ή των µαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών του µαθητή, οι κλίσεις
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και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και οι πιθανοί φραγµοί στη µάθηση που προκύπτουν από το σχολικό περιβάλλον. Στην αξιολογική 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 υλικά που διευκολύνουν την εκπαίδευση
και την επικοινωνία του µαθητή. Η αξιολογική έκθεση συνοδεύεται
από πλαίσιο Εξατοµικευµένου Προγράµµατος Εκπαίδευσης
(Ε.Π.Ε.), το οποίο περιλαµβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαµόρφωση των βασικών αξόνων του Ε.Π.Ε. γίνεται σε
συνεργασία µε την Επιτροπή Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
(Ε.Δ.Υ.), τους γονείς ή κηδεµόνες του µαθητή µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και τον ίδιο τον µαθητή, όπου αυτό
καθίσταται δυνατόν. Η τελική αξιολογική έκθεση και οι βασικοί
άξονες του Ε.Π.Ε. παραδίδονται στους γονείς ή τους κηδεµόνες
και κοινοποιούνται µε εµπιστευτική αλληλογραφία στη σχολική µονάδα, στην οποία φοιτά ο µαθητής, εφόσον 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
οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας για
την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, του Συµβούλου
Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας και µέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης από το
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι µαθητές µπορούν να υποστηρίζονται στα Τµήµατα
Ένταξης µε τη συναίνεση των γονέων ή κηδεµόνων.
6. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποχρεούνται να εκδίδουν τις αξιολογικές εκθέσεις εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή
της σχετικής αίτησης. Αν για αντικειµενικούς λόγους υπάρχει
ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσµίας, για την παράταση
αυτήν αποφασίζει η Ολοµέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφασή της.
7. Οι γονείς και κηδεµόνες µπορούν, µε αίτησή τους προς το
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., να λαµβάνουν αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων
και των εισηγήσεων όλων των µελών της διεπιστηµονικής οµάδας,
καθώς και αυτών που καλούνται 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 Ψυχικής Υγείας
έχουν µόνιµη ισχύ. Οι αποφάσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης,
παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήµατα που
προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό διάστηµα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης
του δεύτερου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη.»
Άρθρο 54
Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008
Το άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), περί της διαδικασίας διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Διαδικασία διάγνωσης
1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα
κινητικά ή άλλα σωµατικά προβλήµατα, οι ψυχικές και νοητικές
αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήµατα υγείας πιστοποιούνται µε ιατρική γνωµάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονοµικές
Επιτροπές Πιστοποίησης 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 έχει πιστοποιηθεί από
ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονοµικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και µέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωµατεύσεις από δηµόσια νοσοκοµεία.
2. Για τον προσδιορισµό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον
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σχεδιασµό του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος Εκπαίδευσης
(Ε.Π.Ε.) των µαθητών µε διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές
αναπηρίες, χρόνια νοσήµατα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές
αυτιστικού φάσµατος, καθώς και όσων άλλων λαµβάνουν φαρµακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη µαθησιακή
τους ικανότητα, τα Κέντρα Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή η Επιτροπή Διεπιστηµονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) συνεργάζονται µε τις ιατρικές και
ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες κατά τον λόγο των αρµοδιοτήτων τους.
Αν η διεπιστηµονική οµάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή η Ε.Δ.Υ. έχουν σαφείς ενδείξεις 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 υπηρεσίες, καθώς και
µε τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
3. Για τη διαµόρφωση του Ε.Π.Ε., καθώς και για κάθε άλλο θέµα
που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και υποστήριξης, 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 άποψη των γονέων ή κηδεµόνων λαµβάνεται
υποχρεωτικά υπόψη για την τελική διαµόρφωση του Ε.Π.Ε. και για
την τελική αξιολογική έκθεση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται, κάθε λεπτοµερειακό ζήτηµα
που αφορά στο πρωτόκολλο συνεργασίας 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 εκπαιδευτικών 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
γενική σχολική τάξη του µαθητή, για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις
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 τάξης,
διαφοροποιηµένη διδασκαλία, εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης
και ψυχοκοινωνική υποστήριξη του µαθητή 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 διδασκόντων, µετά από γνώµη του Συµβούλου Εκπαίδευσης
Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την
παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής
µονάδας, στην οποία φοιτά ο µαθητής, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., µε τη συναίνεση των γονέων ή κηδεµόνων τους, για διεπιστηµονική αξιολόγηση και έκδοση αξιολογικής έκθεσης, καθώς και Ε.Π.Ε.. Στο
Ε.Π.Ε. µπορεί να περιλαµβάνονται και οι ειδικές ρυθµίσεις, διευθετήσεις ή αναγκαίες εύλογες προσαρµογές, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες, για την απρόσκοπτη συµµετοχή των
µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις κάθε είδους εξετάσεις των σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές εξετάσεις στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου,
η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και η παροχή των θεµάτων
σε προσβάσιµη µορφή. Κατά την κατάρτιση του Ε.Π.Ε. εξαντλούνται οι δυνατότητες, προκειµένου η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέµατα και συγχρόνως µε τους υπόλοιπους µαθητές σε συνδυασµό
µε τις ανωτέρω ειδικές ρυθµίσεις, διευθετήσεις ή προσαρµογές
και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση
περιλαµβάνεται στο Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις, στις οποίες προβλέπεται, ως τελευταία επιλογή, ύστερα από εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση.
5. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή
Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.). Εάν υφίσταται 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 υφίσταται
διαφωνία των γονέων ή κηδεµόνων του µαθητή µε την αξιολογική
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έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεµόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη
της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της
αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α κοινοποιούνται µε εµπιστευτική αλληλογραφία
στο αρµόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη σχολική 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 κηδεµόνες
δεν προσφεύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α., υπερισχύει η αξιολογική έκθεση
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
6. Η Ε.Δ.Ε.Α. συγκροτείται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) έναν (1) Σύµβουλο
Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ως
πρόεδρο, β) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης της βαθµίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούµενος µαθητής, γ)
έναν (1) διευθυντή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξηµένων προσόντων της βαθµίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούµενος µαθητής,
δ) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ23 Ψυχολόγων και ε) έναν
(1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, µε τους
αναπληρωτές τους. Ως µέλη της Ε.Δ.Ε.Α. ορίζονται στελέχη εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δοµές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή στελέχη, των οποίων η αρµοδιότητα εκτείνεται στις Περιφερειακές 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 Εκπαίδευσης δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συγκροτεί
περισσότερες Ε.Δ.Ε.Α..
7. Η Ε.Δ.Ε.Α. δύναται πριν από την έκδοση της απόφασής της:
α) να καλεί εκπαιδευτικούς ή µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οποιασδήποτε ειδικότητας που υπηρετούν
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εφόσον η συνδροµή τους στη λήψη της απόφασης κρίνεται αναγκαία, και β) να ζητά οποιοδήποτε πρόσθετο
στοιχείο κρίνει απαραίτητο σε σχέση µε τον µαθητή, για την αξιολόγηση του οποίου οφείλει να αποφανθεί. Για την εφαρµογή της
περ. α’ τα πρόσωπα που εµπίπτουν σε αυτήν διατίθενται στην
Ε.Δ.Ε.Α. µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι γονείς ή κηδεµόνες του µαθητή δύνανται να επιλέξουν
και έναν εµπειρογνώµονα, 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 απόφαση 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 ανάγκες υποχρεούνται να
εφαρµόζουν τις αξιολογικές εκθέσεις που συντάσσουν τα
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α..
9. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών που συγκροτούνται για
την εξέταση των µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις παρίσταται
ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάµενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. που
υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων 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
Εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή
του οποίου η αρµοδιότητα εκτείνονται σε αυτήν:
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α) υλοποιούν ενηµερωτικές - επιµορφωτικές συναντήσεις 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 εξετάσεων
παρίστανται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και υποστηρίζουν το
έργο των αρµόδιων επιτροπών για την εξέταση των µαθητών µε
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, µε την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών, εφόσον τους ζητηθούν από τις επιτροπές.
Ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης της παρούσας καθορίζεται µε απόφαση του Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού 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 Αγωγής και Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Παράταση της φοίτησης µπορεί να γίνει µέχρι το δέκατο 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 παρόντος
Μέρους υπάγονται τα στελέχη, οι εκπαιδευτικοί και τα µέλη του
Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αποσκοπεί
στη βελτίωση της ατοµικής απόδοσής τους και της ποιότητας
της δηµόσιας εκπαίδευσης και γενικά του παιδαγωγικού, διδακτικού και υποστηρικτικού έργου που προσφέρεται από τις εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δοµές. Η αξιολόγηση αυτή
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές της αµεροληψίας, της
υπηρεσιακής, εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής ικανότητας και
της αποδοτικότητας στελεχών, εκπαιδευτικών και µελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, λαµβανοµένης
υπόψη της ιδιαιτερότητας του προσφερόµενου εκπαιδευτικού,
παιδαγωγικού και υποστηρικτικού έργου.
3. Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης του
έργου των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών 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 διαδικασίας αυτής µέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή
της, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, από τη
θέση του αξιολογητή, του αξιολογούµενου και εν γένει του συµπράττοντος καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, είναι υποχρεωτική
και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον µείζονος σηµασίας, λόγω των
επιδιωκόµενων µε αυτήν σκοπών, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π. και του
Ε.Β.Π..
4. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή

µέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει µέρος, να διευκολύνει ή να
προβεί, ατοµικώς ή συλλογικώς, ως µέλος του συλλόγου διδασκόντων ή οµάδων δράσεων σχολικών µονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δοµών, σε επιβαλλόµενη ή απλώς
προβλεπόµενη από τον νόµο άσκηση αρµοδιότητας ή ενέργεια
που αφορά στον προγραµµατισµό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών µονάδων και των ως άνω δοµών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της
αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης 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 ποινές του άρθρου
109 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίµου ίσου µε τις αποδοχές ενός µηνός.
5. Ανεξαρτήτως των οριζόµενων στην παρ. 4, οι αναφερόµενες
στην παρ. 4 παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων 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 ανυπέρβλητα κωλύµατα συνιστάµενα σε προβλήµατα υγείας, συνιστούν αντικειµενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας
εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή
του µέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συµπεριλαµβανοµένης της αυτόµατης µισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρµογή της παρούσας
δεν επιδρά στην προσµέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήµατος στον χρόνο δηµόσιας υπηρεσίας.
6. Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό
Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί
η ως άνω συµπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των µελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρµόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών
συµβουλίων. Η ένσταση ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δώδεκα (12) ηµερών από την εποµένη της γνωστοποίησης
της απόφασης µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µε απόδειξη σε
αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραµµατέα
και εξετάζεται από το αρµόδιο υπηρεσιακό 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 στελεχών της
εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των µελών 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 αναφεροµένων στις παρ. 4 έως και
7, αντικαθίσταται, σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου
60 και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση
οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόµενα
οκτώ (8) έτη.
9. Στις διατάξεις του παρόντος δεν εµπίπτουν οι εκπαιδευτικοί
που ασκούν αµιγώς διοικητικά καθήκοντα.
10. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σε
Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 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 υπηρεσιών και φορέων αυτών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης τηρούνται στο αρχείο της
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υπηρεσίας όπου οι αξιολογούµενοι υπηρετούν µε απόσπαση και
λαµβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασής τους,
καθώς και για τη µετάταξή τους σε θέση διοικητικών καθηκόντων
ή την ανάληψη θέσης ευθύνης µε διοικητικά καθήκοντα. Για την
πλήρωση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης δεν λαµβάνονται
υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης του δεύτερου εδαφίου.
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 συντάσσουν έκθεση
σχετικά µε τον σχεδιασµό δράσης και τον προγραµµατισµό του
έργου τους, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και τις δικές τους πρωτοβουλίες. Ο
προγραµµατισµός 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 συντάσσουν έκθεση απολογισµού των πεπραγµένων τους, στην οποία αξιολογούν την
υλοποίηση του προγραµµατισµού τους, εντοπίζουν τα σηµεία
που τροποποιήθηκαν σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό, τους
λόγους που οδήγησαν σε ανασχεδιασµό, καθώς και τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα 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 εφαρµογή της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, η οποία είναι 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 Εκπαίδευσης και
Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
γ) οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, και ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων,
δ) οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
ε) οι Προϊστάµενοι των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
στ) οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, από τον Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η θέση Συµβούλου που καταλαµβάνουν,
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ζ) οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων, από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης
της οικείας βαθµίδας και τον Προϊστάµενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης,
η) οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη
Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
θ) οι Διευθυντές ή Προϊστάµενοι των σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), από τον Σύµβουλο 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 Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων 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 Επιτροπών 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 Εκπαίδευσης που έχει την
παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ.,
ιγ) οι υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων της µειονοτικής
εκπαίδευσης, από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας και τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
ιδ) οι υποδιευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Διευθυντή
της σχολικής µονάδας και τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης, οι οποίοι
µετέχουν στη συγκρότηση του Επιστηµονικού 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 αξιολογούµενοι στο
άρθρο 58. Τα στελέχη των περ.: α) στ’ και ζ’, β) θ’ έως ια’ και γ)
ιβ’ έως ιδ’ του άρθρου 58 αξιολογούνται παράλληλα, ξεχωριστά
για κάθε περίπτωση του παρόντος.
Άρθρο 60
Κριτήρια και βαθµολογία της αξιολόγησης
1. Ως κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης ορίζονται:
α) η γνώση του εκπαιδευτικού συστήµατος και του αντικειµένου
της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης,
β) η άσκηση διοικητικού - οργανωτικού και εκπαιδευτικού
έργου και
γ) η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.
2. Τα κριτήρια των περ. α’ έως γ’ της παρ. 1 αποτιµώνται µε
εκατό (100) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες 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) µονάδες.
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 εκπαίδευσης και ειδικότερα:
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α) Ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης,
τους Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταµένους των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των
Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τον
Προϊστάµενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης:
αα) Το κριτήριο «γνώση του εκπαιδευτικού συστήµατος και του
αντικειµένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης» αναλύεται
σε επιµέρους υποκριτήρια ως εξής:
i) Γνώση σχετικά µε τις λειτουργίες, τα όργανα και τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήµατος, την εκπαιδευτική νοµοθεσία,
τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές της εκπαίδευσης, τη διοίκηση
της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναµικού και ζητήµατα
αξιολόγησης προσωπικού 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) µονάδες.
αβ) Το κριτήριο «άσκησης διοικητικού - οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου» αναλύεται σε επιµέρους υποκριτήρια ως εξής:
i) Διοίκηση, καθοδήγηση και συντονισµός της λειτουργίας των
τµηµάτων, υπηρεσιών και του προσωπικού για την αποτελεσµατική υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής: δέκα (10) µονάδες.
Αξιολογούνται, ιδίως, ο στρατηγικός σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, ο συντονισµός, η εποπτεία, η καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά µε το διαλαµβανόµενο
έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατοµικού και συλλογικού φόρτου εργασίας του προσωπικού, η εισαγωγή και η χρήση καινοτόµων µεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό
τοµέα.
ii) Ετοιµότητα - αποτελεσµατικότητα στη λήψη αποφάσεων και
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δοµής και της παρεχόµενης εκπαίδευσης: δέκα (10)
µονάδες.
Αξιολογούνται, ιδίως, η εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής
δοµής µε καλή συνεργασία των τµηµάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τοµέα ευθύνης, η επιτυχής
οργάνωση και στήριξη θεσµοθετηµένων καινοτοµιών και δράσεων
διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.
iii) Συνεργασία και επικοινωνία µε τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης µε σκοπό την ενιαία κατεύθυνση και την
άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν: δέκα
(10) µονάδες.
Αξιολογούνται, ιδίως, η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και
δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητηµάτων και η επιδέξια και
έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στον διοικητικό και παιδαγωγικό
τοµέα, µε διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.
iv) Έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού: δέκα (10) µονάδες.
Αξιολογείται, ιδίως, η ενηµέρωση των αξιολογουµένων 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: δέκα (10) µονάδες.
αγ) Το κριτήριο «υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας» 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 ενηµέρωση των αποδεκτών για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δοµής.
ii) Σεβασµός και τήρηση των αρχών της επαγγελµατικής δεοντολογίας, επίδειξη συµπεριφοράς που αρµόζει στην αποστολή του
στελέχους: δέκα (10) µονάδες.
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Αξιολογούνται, ιδίως, η καλή συνεργασία µε τους προϊσταµένους και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου 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 Εκπαίδευσης, και τους
Συµβούλους Εκπαίδευσης εφαρµόζεται η περ. α) µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
βα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα’ αξιολογείται η επικαιροποιηµένη γνώση σχετικά µε την παιδαγωγική επιστήµη.
Αξιολογούνται, ιδίως, η επιστηµονική κατάρτιση του στελέχους
όπως προκύπτει ιδίως, από σπουδές και επιµορφώσεις, η ερευνητική του εµπειρία, όπως προκύπτει ιδίως, από την εκπόνηση ή τεκµηριωµένη συµµετοχή σε ερευνητικές δράσεις, το συγγραφικό
έργο, όπως προκύπτει ιδίως, από επιστηµονική εργογραφία, η
ακαδηµαϊκή και επιµορφωτική εµπειρία, όπως προκύπτει ιδίως,
από το διδακτικό έργο σε δοµές µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης και η συµµετοχή σε άλλες δράσεις
ή προγράµµατα.
ββ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ’ αξιολογούνται ο συντονισµός, καθοδήγηση και υποστήριξη του έργου των σχολικών
µονάδων µε σκοπό την αποτελεσµατική λειτουργία τους και την
άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν.
βγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ’ αξιολογείται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών µέσω της οργάνωσης και υλοποίησης
επιµορφωτικών προγραµµάτων και εκπαιδευτικών δράσεων, σύµφωνα µε τις αρχές της επιµόρφωσης ενηλίκων.
βδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ’ αξιολογούνται η συνεργασία και επικοινωνία µε τις υπηρεσίες και το προσωπικό της
εκπαίδευσης.
γ) Ως προς τους Διευθυντές, Προϊσταµένους και υποδιευθυντές
σχολικών µονάδων και τους Διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνους τοµέων των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) εφαρµόζεται
η περ. α’ µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
γα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα’ αξιολογείται η
γνώση των καθηκόντων, αρµοδιοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται µε τη διοίκηση και τη λειτουργία της σχολικής µονάδας.
γβ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ’ αξιολογούνται η διοίκηση, καθοδήγηση και ο συντονισµός του προσωπικού της σχολικής µονάδας µε σκοπό την αποτελεσµατική λειτουργία της.
γγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ’ αξιολογείται η συνεργασία µε τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους
µαθητές και τους γονείς ή κηδεµόνες.
γδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ’ αξιολογείται η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και της επαγγελµατικής
ανάπτυξης και βελτίωσής τους.
4. Ανάλογα µε τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν τα
στελέχη εκπαίδευσης, ως άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών,
στα κριτήρια της παρ. 3, η κλίµακα 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 βαθµολογούνται τα
στελέχη που έχουν σηµειώσει κατά την αξιολογική περίοδο όλως
εξαιρετική επίδοση. Για τη βαθµολογία µε βαθµό από 90 και πάνω
απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας
της βαθµολογίας αυτής, µε αναφορά στις ιδιάζουσες επιδόσεις
που δικαιολογούν την άριστη βαθµολογία σε καθένα από τα αξιολογούµενα κριτήρια και µε καταγραφή των πραγµατικών 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, ανταποκρίνονται στις απαιτή-
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σεις της υπηρεσίας τους, των οποίων ωστόσο 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 απόδοση χρήζει βελτίωσης.
Με συνολική βαθµολογία 25 έως 49 βαθµολογούνται τα στελέχη, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και πρέπει να αντικατασταθούν.
Με συνολική βαθµολογία 0 έως 24 βαθµολογούνται τα πλέον
ακατάλληλα για τη θέση στελέχη, τα οποία πρέπει, επίσης, να αντικατασταθούν.
Βαθµολογία µικρότερη των 50 βαθµών επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγµατικά περιστατικά και αντικειµενικά στοιχεία.
5. Ο τελικός βαθµός της αξιολόγησης προκύπτει από τον µέσο
όρο των βαθµολογιών των αξιολογητών στα επιµέρους κριτήρια.
6. Αν ο µέσος όρος των βαθµολογιών των αξιολογητών 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 διενεργείται διαδικασία αντικατάστασης του
στελέχους εκπαίδευσης, αν η αξιολόγηση λαµβάνει χώρα κατά
την πρώτη 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
ίδιο 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 άρθρου 58 θεωρούνται όµοιες, ξεχωριστά
για κάθε περίπτωση.
Άρθρο 61
Διαδικασίες αξιολόγησης
1. Πριν από τη λήξη της αξιολογικής περιόδου τα στελέχη της
εκπαίδευσης καταχωρίζουν στον ηλεκτρονικό φάκελό τους: α)
σύντοµη έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους και β) τεκµήρια
που σχετίζονται µε τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου τους, σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 60. Κατά την αξιολόγηση
των στελεχών της εκπαίδευσης λαµβάνονται υπόψη, πέρα από την
έκθεση αυτοαξιολόγησης, τα τεκµήρια των κριτηρίων αξιολόγησης και οι εκθέσεις προγραµµατισµού και αποτίµησης των παρ. 1
και 2 του άρθρου 57.
Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στηρίζεται: α) στη
µελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου του αξιολογούµενου, σύµφωνα
µε το άρθρο 72, β) στην αποτίµηση του έργου του αξιολογούµενου από τους άµεσα υφιστάµενούς του, σύµφωνα µε την παρ. 6,
και γ) σε µία (1) προγραµµατισµένη συνάντηση για ηµιδοµηµένη
συνέντευξη µε καθέναν από τους δύο (2) αξιολογητές, δια ζώσης
ή εξ αποστάσεως, σύµφωνα µε την παρ. 7.
2. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρµοδιότητάς του, εφόσον
άσκησε καθήκοντα στην οικεία θέση επί πέντε (5) τουλάχιστον
µήνες κατά το τελευταίο έτος της εκάστοτε 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 αξιολόγηση είναι ο προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον άσκησε καθήκοντα στη
θέση αυτή επί πέντε (5) τουλάχιστον 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 ιδιότητά τους αυτήν πριν από το τέλος της αξιολογικής περιόδου λόγω τοποθέτησης, µετάθεσης, µετακίνησης, από-
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σπασης, 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 απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συµπληρώνονται από αυτόν και υποβάλλονται,
πριν από την αποχώρησή του, µε µέριµνα του τµήµατος προσωπικού της οικείας, σύµφωνα µε τις περ. β’, γ’, ε’ και ια’ του άρθρου
58, Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή της οικείας, σύµφωνα µε τις περ. δ’, στ’ έως
ι’ και ιβ’ έως ιδ’ του ίδιου άρθρου, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Κατ’
εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων ή ο Γενικός Γραµµατέας Πρωτοβάθµιας, Δευτεροβάθµιας 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 τους µπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης µέχρι και εξήντα (60) ηµέρες µετά την αποχώρησή τους.
Σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας του αξιολογητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόµιµος αναπληρωτής του, εφόσον
αυτός ασκούσε καθήκοντα αναπληρωτή για πέντε (5) τουλάχιστον
µήνες κατά το τελευταίο έτος της αξιολογικής περιόδου. Σε καµία
περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για άσκηση υπηρεσίας µικρότερη των πέντε (5) µηνών ανά αξιολογική περίοδο.
4. Αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι
η υπηρεσία που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3. Στην περίπτωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αρµόδια
υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι το
Τµήµα Στελεχών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αν διαπιστωθεί, πριν από την υποβολή ένστασης του άρθρου 62, οποιαδήποτε παράλειψη 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 απόδειξη. 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, εφόσον πρόκειται για τουλάχιστον τρία (3) πρόσωπα.
Αποτιµάται ανώνυµα, σε ετήσια βάση, από τους υφιστάµενους
του αξιολογούµενου η ποιότητα της συνεργασίας µε τον Προϊστάµενο και εκτιµώνται ο βαθµός και η ποιότητα της επίδρασης του
έργου του αξιολογούµενου στο δικό τους έργο. Οι υφιστάµενοι
αναφέρονται ενδεικτικά στην ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης
από το αξιολογούµενο στέλεχος του ανθρώπινου δυναµικού, στην
ικανότητα αποτελεσµατικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα, στις υπηρεσιακές σχέσεις και
στη συµπεριφορά του. Η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβληµάτων, η ανάληψη ευθύνης, η παιδαγωγική και διοικητική επάρκεια και η ικανότητα στην εισαγωγή νέων µεθόδων
και νέων τεχνολογιών αποτελούν οµοίως στοιχεία στα οποία δύναται να αναφέρεται το προσωπικό του πρώτου εδαφίου.
Κατά την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης από το
προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ακολουθείται η εξής
διαδικασία:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται
από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης και
τους λοιπούς άµεσα υφισταµένους τους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τους
Προϊσταµένους των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής 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 Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους
Προϊσταµένους των Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α.. και τους Προϊστα-
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µένους των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
γ) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Συµβούλους Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ή
Προϊσταµένους των σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τους άµεσα υφισταµένους τους Προϊσταµένους
οργανικών µονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
δ) Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης αξιολογούνται από
τους Συµβούλους Εκπαίδευσης, τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεµάτων, Σχολικών
Δραστηριοτήτων,
Σχολικού
Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακών 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 µονάδων, των οποίων
έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και τους εκπαιδευτικούς και τα
µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), των οποίων έχουν την παιδαγωγική και επιστηµονική ευθύνη.
στ) Οι Σύµβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος
Μειονοτικών Σχολείων αξιολογούνται από τους Διευθυντές και
τους υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων, που υπόκεινται στην
αξιολογική διαδικασία του παρόντος 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 επιστηµονική ευθύνη.
ζ) Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης και οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους
άµεσα υφισταµένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.
η) Οι Προϊστάµενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούνται από 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 τοµέων Ε.Κ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και τα µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
των οικείων σχολικών µονάδων ή Ε.Κ. ή των τοµέων Ε.Κ.
7. Για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης διενεργείται ηµιδοµηµένη συνέντευξη µεταξύ του αξιολογούµενου και
καθενός εκ των αξιολογητών του. Ειδικότερα, αντικείµενο της ηµιδοµηµένης συνέντευξης είναι: α) η έκθεση αυτοαξιολόγησης, που
συντάσσεται κατά τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο, οι εκθέσεις προγραµµατισµού και αποτίµησης και τα τεκµήρια που ο
αξιολογούµενος έχει καταχωρίσει στον ηλεκτρονικό του φάκελο,
β) η αποτίµηση του έργου του αξιολογούµενου από τους άµεσα
υφιστάµενούς του και γ) τα τεκµήρια που έχει συγκεντρώσει ο
αξιολογητής σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης του αξιολογούµενου στελέχους εκπαίδευσης.
8. Στο τέλος της ηµιδοµηµένης συνέντευξης µεταξύ του κάθε
αξιολογητή και του αξιολογούµενου, ο αξιολογητής και ο αξιολογούµενος εντοπίζουν από κοινού τα θετικά σηµεία της απόδοσής
του και συζητούν τους τρόπους 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 ηµεροµηνία της συνέντευξης σηµειώνεται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης,
µε επισηµείωση αν ο αξιολογούµενος 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 αξιολογούµενος.
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10. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις µέσα σε δύο (2) ηµέρες από την
ολοκλήρωση της συνέντευξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαµβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
11. Αν προτείνονται µέτρα βελτίωσης, αυτά λαµβάνονται
υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή σε επόµενη αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού, ως στελέχους της εκπαίδευσης. Ο αξιολογητής οφείλει να σηµειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα µέτρα
που έλαβαν ο ίδιος και η υπηρεσία, προκειµένου να βοηθήσουν
τον αξιολογούµενο να βελτιώσει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση
λήψης 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 Θρησκευµάτων,
ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη µορφή και το περιεχόµενο
των Εκθέσεων Αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
εφαρµογής της διαδικασίας αξιολόγησης.
Άρθρο 62
Ενστάσεις
1. Ο αξιολογούµενος έχει το δικαίωµα να ασκήσει ένσταση
ενώπιον του αρµόδιου, σύµφωνα µε το άρθρο 63, οργάνου, αν ο
µέσος όρος βαθµολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι µικρότερος του ενενήντα (90).
2. Η ένσταση περιλαµβάνει αναλυτικά τα συγκεκριµένα στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούµενος
θεµελιώνει τους ισχυρισµούς της ένστασής του.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δώδεκα (12) ηµερών από την εποµένη της γνωστοποίησης, µε
απόδειξη της αξιολογικής έκθεσης στον αξιολογούµενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία για την τήρηση
των διαδικασιών αξιολόγησης, η οποία τις διαβιβάζει στο αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε το άρθρο 63. Οι ενστάσεις ασκούνται
µέσω ψηφιακής εφαρµογής, που τηρείται για τον σκοπό αυτόν
από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
4. Το αρµόδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 63, όργανο εξετάζει το
παραδεκτό και το βάσιµο της ένστασης και µπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει
οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από
τους αξιολογητές ή τον αξιολογούµενο και γενικώς να ενεργήσει
για τη διακρίβωση των προβαλλόµενων ισχυρισµών, αποφαίνεται
δε για τις ενστάσεις µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 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 εδαφίου εκδίδονται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών 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 Συµβούλιο της Αρχής
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Αν το Συµβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από
µέλος της, το συγκεκριµένο µέλος κωλύεται να συµµετάσχει
στην εξέταση του εν λόγω θέµατος.
2. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Περιφερειακή Ειδική
Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρµόδια για την εξέταση
των ενστάσεων των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών
Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
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Εκπαίδευσης, των διευθυντών 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 οποίος αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
β) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο
οποίος αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ανάλογα µε τη βαθµίδα από την οποία προέρχεται ο
ενιστάµενος, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, ύστερα
από κλήρωση µεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί
να εξετάσει ενστάσεις στελεχών της µειονοτικής Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ως µέλος της περ. γ’ ορίζεται
ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, που
τον αναπληρώνει ο κατά νόµον αναπληρωτής του.
Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να
εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από µέλος
της επιτροπής, το συγκεκριµένο µέλος κωλύεται να συµµετάσχει
στην εξέταση του εν λόγω θέµατος από την επιτροπή και τη θέση
του παίρνει ο αναπληρωτής 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 Επιτροπών
Αξιολόγησης είναι τετραετής. Τα στελέχη της εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του µέλους των επιτροπών για όσο χρόνο
διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, µε την οποία
έχουν οριστεί ως µέλη αυτών.
6. Αρµόδια για την εξέταση των ενστάσεων των Διευθυντών
των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραµατικών Σχολείων
(ΠΕΙ.Σ.) και των Προϊσταµένων των ΠΕΙ.Σ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών 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 Πειραµατικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Στην οικεία συνεδρίαση δεν
συµµετέχει το µέλος της Δ.Ε.Π.Π.Π.Σ., που είναι ταυτόχρονα
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 υπηρετούν 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 πρώτο 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 αντικατασταθεί 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 εκπαιδευτικού του οικείου Π.Σ. ή
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ΠΕΙ.Σ., εφόσον εξακολουθεί η θητεία του ως εκπαιδευτικού.
3. Αν εκπαιδευτικός, ο οποίος υπηρετεί µε θητεία σε ορισµένο
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του σε
θέση διευθυντή άλλου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή άλλης 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 Θρησκευµάτων:
α) δύναται να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα για τη διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών 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 µορφή και
το περιεχόµενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης, καθώς και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής της διαδικασίας αξιολόγησης,
σύµφωνα µε το άρθρο 61.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
γνώµη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), δύναται να
καθορίζονται: α) τα επιµέρους υποκριτήρια, στα οποία αναλύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα µε τη θέση του στελέχους
της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 60, και β) το περιεχόµενο της ηµιδοµηµένης συνέντευξης, 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
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων του πρώτου εδαφίου,
εφόσον αφορά σε ειδικά ζητήµατα αξιολόγησης των στελεχών
της µειονοτικής Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
ή της διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται 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 αξιολογούνται
ως εξής:
α) Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού
αντικειµένου και από τον Διευθυντή 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 Παιδαγωγικής
Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.
β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού
αντικειµένου 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
Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή
συνέπεια και επάρκειά τους.
γ) Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης, Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
καθώς και των τµηµάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης της
γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθµίδας, αξιολογούνται
από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικό-
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τητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειµένου 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, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.
δ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση στα Κέντρα
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.),
αξιολογούνται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα 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 Υγείας, 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 παιδαγωγικού έργου
τους και από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς της υποπερ. εα’ ή τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς της υποπερ. εβ’ ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς της υποπερ. εγ’, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.
στ) Τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και τα µέλη του
Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε σχολικές µονάδες της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθµίδας, αξιολογούνται από τον Σύµβουλο
Εκπαίδευσης 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 ευθύνη
της, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και την επάρκειά τους.
ζ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Κέντρα Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.),
αξιολογούνται από τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής
Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του αξιολογικού, συµβουλευτικού, υποστηρικτικού - παιδαγωγικού έργου τους και από τον
Προϊστάµενο 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, υποστηρικτικού - 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 αγωγής και εκπαίδευσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και τα
µέλη του Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε σχολικές µονάδες της γενικής
εκπαίδευσης, 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 επάρκειά τους.
2. Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάµενοι σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), οι υποδιευθυντές τους και οι Υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. αξιολογούνται και ως εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση,
από έναν Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειµένου και από έναν Σύµβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής
Ευθύνης, ως προς το παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση της
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τάξης. Οι ως άνω αξιολογητές Σύµβουλοι Εκπαίδευσης ορίζονται
µε απόφαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µεταξύ των υπηρετούντων στη Διεύθυνση αυτήν Συµβούλων Επιστηµονικής 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 εκπαιδευτικούς της δοµής, την
οποία διευθύνει ή της οποίας προΐσταται. Εφόσον, δεν είναι δυνατός ο ορισµός αξιολογητών Συµβούλων Εκπαίδευσης σύµφωνα
µε το προηγούµενο εδάφιο, ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης αιτείται τον ορισµό τους από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, µεταξύ των Συµβούλων Εκπαίδευσης
Επιστηµονικής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης πλησιόχωρης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι και πάλι δυνατός
ο ορισµός αξιολογητών Συµβούλων Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Επόπτης ορίζει ως αξιολογητές έναν Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
έναν Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας) πλησιόχωρης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µετά
από υπόδειξη του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης αυτής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
3. Οι εκπαιδευτικοί του ελληνόγλωσσου προγράµµατος των µειονοτικών σχολικών µονάδων και τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που
υπηρετούν σε αυτές, αξιολογούνται από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας) ή από τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ως
προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειµένου
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 παιδαγωγική ευθύνη, ως προς την υπηρεσιακή
συνέπεια και επάρκειά 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 σχολικής µονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση 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 Εκπαίδευσης (παιδαγωγικής ευθύνης,
επιστηµονικής ευθύνης/ειδικότητας) της µονάδας, στην οποία διδάσκουν τις περισσότερες ώρες ή που ορίζεται µε απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης, εάν οι ώρες είναι ισοκατανεµηµένες.
6. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση σε σχολεία
του εξωτερικού, αξιολογούνται από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης
Εξωτερικού. Στις περιπτώσεις, όπου στη σχολική µονάδα προΐσταται Διευθυντής, ασκεί το έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
που προβλέπεται 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 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 διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1)
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γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειµένου και Α2)
παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση της τάξης και Β) υπηρεσιακή
συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.
2. Όσον αφορά στο πεδίο Α1, το διδακτικό και παιδαγωγικό
έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειµένου, αξιολογείται τεκµηριωµένα από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης
(ειδικότητας), µε βάση τα εξής κριτήρια:
α) Προετοιµασία διδασκαλίας: αα) αξιολογούνται ο σχεδιασµός του µαθήµατος, η προετοιµασία εκπαιδευτικού υλικού ή
δραστηριοτήτων, η σαφήνεια των διδακτικών στόχων, η επιλογή
και η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων, η εφαρµογή πρακτικών διαφοροποιηµένης µάθησης και εν γένει σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας σε εναρµόνιση µε τα προγράµµατα σπουδών,
τις συνθήκες της τάξης, τις γνωστικές και τις άλλες ανάγκες των
µαθητών, η αξιοποίηση και των ψηφιακών µέσων και η γενικότερη µεθοδολογία της διδασκαλίας και αβ) για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής, τµηµάτων ένταξης
και παράλληλης στήριξης, αξιολογούνται επιπλέον η εξειδίκευση
των βασικών αξόνων του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), κατόπιν κατάλληλης διερεύνησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών των µαθητών µε
αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατάρτιση κατάλληλα προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή οµαδικών προγραµµάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης των µαθητών, η αποτίµηση
και επαναξιολόγηση αυτών, καθώς και η αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών αξιολόγησης των µαθητών.
β) Ετοιµότητα ως προς το γνωστικό αντικείµενο: Αξιολογούνται η επιστηµονική εγκυρότητα της διδασκαλίας, ο βαθµός επικαιροποίησης της γνώσης και ο επιτυχής µετασχηµατισµός του
γνωστικού αντικειµένου σε σχολική γνώση.
γ) Διδακτική µεθοδολογία και πρακτικές: Ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, τη βαθµίδα εκπαίδευσης και
το γνωστικό αντικείµενο, αξιολογούνται η χρήση συµµετοχικών
διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η διαχείριση του χρόνου,
η ενεργητική και ισότιµη συµµετοχή όλων των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία, η σύνδεση του µαθήµατος µε την προϋπάρχουσα γνώση των µαθητών, η οργάνωση της εργασίας των
µαθητών, 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. Επιπλέον, αξιολογούνται η χρήση διαφοροποιηµένων
διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η ανάπτυξη συνεργατικών
και διεπιστηµονικών πρακτικών για τον σχεδιασµό 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 ανατροφοδότηση των µαθητών.
δ) Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογούνται
η συµβολή του εκπαιδευτικού στη δηµιουργία κλίµατος µάθησης
µέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού 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 εποικοδοµητικό διάλογο, η ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η σχέση
των µαθητών µε τον εκπαιδευτικό, τους συµµαθητές τους και τα
λοιπά µέλη της σχολικής κοινότητας.
ε) Αναστοχασµός της διδασκαλίας - Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασµού του εκπαιδευτικού ως προς τη διδασκαλία και το παιδαγωγικό έργο του,
κριτικής επανεξέτασης των πρακτικών του, εντοπισµού των προβληµατικών σηµείων της διδασκαλίας του και εξεύρεσης λύσεων
για την αντιµετώπισή τους.
3. Όσον αφορά στο πεδίο Α2, το παιδαγωγικό κλίµα και η διαχείριση της τάξης αξιολογούνται τεκµηριωµένα από τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας, µε βάση τα εξής
κριτήρια:
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α) Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογείται
η συµβολή του εκπαιδευτικού στη δηµιουργία κλίµατος µάθησης
µέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού µεταξύ του ιδίου και των µαθητών
στην εµπλοκή τους στη µαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη
προβληµάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
β) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασµού του εκπαιδευτικού, ως προς
τη διαχείριση του παιδαγωγικού κλίµατος της τάξης, την κριτική
επανεξέταση των πρακτικών του, τον εντοπισµό των προβληµατικών σηµείων στη διαχείριση του κλίµατος και την υιοθέτηση σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την αντιµετώπισή τους.
4. Το έργο των Διευθυντών ή των Προϊσταµένων σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υποδιευθυντών
τους και των Υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. 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: Α1) γενική και ειδική
διδακτική του γνωστικού αντικειµένου και Α2) παιδαγωγικό κλίµα
και τη διαχείριση της τάξης. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως
όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3.
5. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και η
επάρκεια του εκπαιδευτικού αξιολογούνται τεκµηριωµένα από
τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας και τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, µε βάση τα εξής
κριτήρια:
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται η συνέπεια του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και η ανταπόκρισή
του στο θεσµοθετηµένο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής µονάδας, όπως η τήρηση του ωραρίου, η έγκαιρη προσέλευση στο
µάθηµα, η ενεργός συµµετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου
διδασκόντων, η αποτελεσµατική διεκπεραίωση εργασιών που
του αναθέτει η διεύθυνση της σχολικής µονάδας, όπως οι εργασίες γραφείου, η ενεργός συµµετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου και η συµβολή του στην εύρυθµη λειτουργία του.
β) Ενεργός συµµετοχή στη λειτουργία της σχολικής µονάδας
και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής µονάδας,
το ενδιαφέρον για τα ζητήµατα του σχολείου, η ενεργός συµµετοχή στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, η ενεργός συµµετοχή στην οργάνωση της
σχολικής µονάδας και στις διαδικασίες συλλογικού προγραµµατισµού και εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής µονάδας και
του προσφερόµενου εκπαιδευτικού έργου.
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 αξιολογείται 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 Εκπαίδευσης για
το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), καθώς και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστι-
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κών Θεµάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Πληροφορικής και Νέων
Τεχνολογιών 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 επάρκεια.
2. Όσον αφορά στο πεδίο Α, το υποστηρικτικό, οργανωτικό και
παιδαγωγικό έργο αξιολογείται από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και β) τον Επόπτη Ποιότητας
της Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα
Κ.Ε.ΠΕ.Α. και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, µε βάση τα εξής κριτήρια:
α) Προετοιµασία και σχεδιασµός προγραµµάτων: Αξιολογούνται ο προγραµµατισµός, η οργάνωση και η υλοποίηση των προγραµµάτων, ο σχεδιασµός καινοτόµων δράσεων, η ανάπτυξη
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των προγραµµάτων, η εφαρµογή κατάλληλου 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 διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και
συνεδρίων.
γ) Διαχείριση οργανωτικού, υποστηρικτικού έργου: Αξιολογούνται η εφαρµογή δράσεων, που αφορούν στην οργάνωση και
υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό και
ισότιµη συµµετοχή όλων των εκπαιδευτικών, η προώθηση της συνεργασίας µε όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε επίπεδο διερεύνησης, σχεδιασµού, υλοποίησης και αξιολόγησης
προγραµµάτων, στη χρήση κατάλληλων υλικών και µέσων και
στη δυναµική των σχέσεων, η διαχείριση συγκεκριµένων αναγκών ή δυσκολιών κατά την παροχή του έργου, ο σχεδιασµός και
η οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων και ενεργειών σχολικών µονάδων και φορέων της ευρύτερης κοινότητας.
δ) Μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές: Αξιολογούνται η
χρήση σύγχρονων τεχνικών, καθώς και η εφαρµογή νέων µεθοδολογιών και εξειδικευµένων διαδικασιών κατά την ανάπτυξη και
υλοποίηση προγραµµάτων.
ε) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η ικανότητα αναστοχασµού και επαναπροσδιορισµού σχεδιασµού, οργάνωσης και υλοποίησης των προγραµµάτων, η διάθεση για
διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου έργου, η αποτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων, ο εντοπισµός των δυσκολιών και των προβληµάτων που προέκυψαν κατά την
υλοποίησή του και ο τρόπος αντιµετώπισής τους στο πλαίσιο της
αυτοαξιολόγησης.
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 Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, για τους
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, µε
βάση τα εξής κριτήρια:
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον: Αξιολογούνται η συνέπεια του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και η ανταπόκρισή του στο θεσµοθετηµένο πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου
ή της υπηρεσίας, όπως η τήρηση του ωραρίου και η έγκαιρη προσέλευση, η ενεργός συµµετοχή στην υλοποίηση των δράσεων που
έχουν προγραµµατισθεί, η αποτελεσµατική διεκπεραίωση των διοικητικού χαρακτήρα υπηρεσιακών διαδικασιών και εργασιών που
του ανατίθενται, το ενδιαφέρον για τα ζητήµατα του κέντρου ή της
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υπηρεσίας.
β) Ενεργός συµµετοχή στη λειτουργία του κέντρου ή της υπηρεσίας: Αξιολογούνται η συµβολή του στην εύρυθµη λειτουργία
του κέντρου ή της υπηρεσίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη
βελτίωση της λειτουργίας της, η συµβολή του στη δηµιουργία
αποδοτικού οργανωτικού κλίµατος, η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων παροχής των υπηρεσιών του, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, η ενεργός συµµετοχή στις διαδικασίες προγραµµατισµού και αποτίµησης, καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων βελτίωσης του παρεχόµενου έργου.
γ) Συνεργασία και επικοινωνία: Αξιολογούνται ο βαθµός συνεργασίας µε τον Προϊστάµενο και τα λοιπά µέλη του προσωπικού
του κέντρου ή της υπηρεσίας, η ανταπόκριση στη συµµετοχική
λήψη αποφάσεων, η ικανότητα ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων
µε τις σχολικές µονάδες, τις διάφορες υπηρεσίες και την ευρύτερη κοινότητα 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 Προσωπικού
(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 µέλους του Ε.Ε.Π., το οποίο εξειδικεύεται σε: Α1) ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο και Α2) παιδαγωγικό κλίµα και
διαχείριση του υποστηρικτικού έργου και Β) υπηρεσιακή 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 (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π., µε βάση τα εξής
κριτήρια:
α) Προετοιµασία και σχεδιασµός προγραµµάτων ατοµικής ή µικροοµαδικής υποστήριξης µαθητών: Αξιολογούνται ο προγραµµατισµός και η οργάνωση του υποστηρικτικού έργου, ο
σχεδιασµός, η διαµόρφωση και υλοποίηση εξατοµικευµένων ή
οµαδικών προγραµµάτων υποστήριξης των µαθητών, η ανάπτυξη
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η συµµετοχή στη διεπιστηµονική οµάδα για την εξειδίκευση των βασικών αξόνων του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των µαθητών,
καθώς και η επαναξιολόγηση των προγραµµάτων.
β) Τήρηση κανόνων δεοντολογίας και διεπιστηµονική συνεργασία: Αξιολογούνται η εφαρµογή κανόνων δεοντολογίας, ο σεβασµός και η διάκριση των υπηρεσιακών ρόλων και αρµοδιοτήτων
στο πλαίσιο της διεπιστηµονικής συνεργασίας, η υπευθυνότητα
για τη συµµετοχική λήψη αποφάσεων και η διαµόρφωση συµµετοχικών τρόπων πρόληψης, παρέµβασης και διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων.
γ) Διαχείριση ατοµικού ή µικροοµαδικού υποστηρικτικού έργου:
Αξιολογούνται η εφαρµογή συνεργατικών πρακτικών για την
ενεργό και ισότιµη συµµετοχή όλων των µαθητών, η οργάνωση
των εξατοµικευµένων ή οµαδικών παρεµβάσεων, η χρήση κατάλληλων υλικών και µέσων, η διαχείριση συγκεκριµένων αναγκών ή
δυσκολιών κατά την παροχή του υποστηρικτικού έργου.
δ) Μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές: Αξιολογούνται η
χρήση σύγχρονων µεθόδων διερεύνησης αναγκών, αξιολόγησης,
και διατύπωσης εισηγήσεων µε άξονα την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τους περιορισµούς αυτών των µεθόδων, καθώς και η
εφαρµογή εξειδικευµένων διαδικασιών και εργαλείων µέτρησης
για την τυπική - άτυπη αξιολόγηση των πάσης φύσεως αιτηµάτων
(αξιολογικών και συµβουλευτικών).
ε) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η ικανότητα
αναστοχασµού για τη βελτίωση των πρακτικών διερεύνησης και
αξιολόγησης εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών των µαθητών, η
ικανότητα επαναπροσδιορισµού του σχεδιασµού των υποστηρικτικών προγραµµάτων, η αποτίµηση του βαθµού επίτευξης των
στόχων, ο εντοπισµός των δυσκολιών και των προβληµάτων και ο
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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 παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση
του υποστηρικτικού έργου, µε βάση τα εξής κριτήρια:
α) Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση του υποστηρικτικού έργου:
Αξιολογείται η συµβολή του µέλους του Ε.Ε.Π. στη δηµιουργία
κλίµατος µάθησης κατά το υποστηρικτικό έργο του, στην προώθηση πνεύµατος αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού
µεταξύ του ιδίου 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 διαφορετικότητας, στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών, στην υπευθυνότητα για τη συµµετοχική λήψη αποφάσεων, στον προσδιορισµό κοινών στόχων
και στον βαθµό επίτευξης συνεργασίας.
β) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογείται η ικανότητα
αναστοχασµού του µέλους του Ε.Ε.Π., ως προς τη διαχείριση του
παιδαγωγικού κλίµατος στο υποστηρικτικό έργο του, την κριτική
επανεξέταση των πρακτικών 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 τεκµηριωµένα από τον
Διευθυντή της σχολικής µονάδας και τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, µε βάση τα εξής κριτήρια:
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή αφοσίωση κατά την εκτέλεση των
υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται η συνέπεια και η
ανταπόκρισή του στο θεσµοθετηµένο πλαίσιο λειτουργίας της
σχολικής µονάδας, όπως η τήρηση του ωραρίου και η έγκαιρη
προσέλευση, η ενεργός συµµετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, η αποτελεσµατική διεκπεραίωση εργασιών που
του αναθέτουν η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων της σχολικής µονάδας, 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 λειτουργίας της σχολικής µονάδας,
το ενδιαφέρον για τα ζητήµατα του σχολείου, η ενεργός συµµετοχή στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων, η ενεργός συµµετοχή στην οργάνωση της
σχολικής µονάδας και στις διαδικασίες συλλογικού προγραµµατισµού και εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής µονάδας και του
προσφερόµενου εκπαιδευτικού έργου, 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 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των
µελών του Ε.Ε.Π. των Επιτροπών Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
(Ε.Δ.Υ.) αξιολογείται τεκµηριωµένα σε τετράβαθµη περιγραφική
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κλίµακα, στην οποία διαβαθµίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό,
σε ικανοποιητικό ή σε µη ικανοποιητικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α)
το αξιολογικό, συµβουλευτικό, υποστηρικτικό και παιδαγωγικό
έργο των εκπαιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π. και Β) την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια των εκπαιδευτικών και των µελών
του Ε.Ε.Π..
2. Όσον αφορά στο πεδίο Α, το αξιολογικό, συµβουλευτικό,
υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο αξιολογείται 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 διερεύνησης αναγκών και
αξιολόγησης, ο βαθµός καταλληλότητας των εισηγήσεων για το
πλαίσιο παρέµβασης, στήριξης και συµβουλευτικής, η εισήγηση
των κατάλληλων µορφών τυπικής - άτυπης αξιολόγησης των µαθητών, ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση εξατοµικευµένων ή οµαδικών προγραµµάτων υποστήριξης των µαθητών και των
οικογενειών, η εισήγηση για την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η συµµετοχή στη σύνταξη των βασικών αξόνων των
Εξατοµικευµένων Προγραµµάτων 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 υπηρεσιακών ρόλων και αρµοδιοτήτων
στο πλαίσιο της διεπιστηµονικής 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, υποστηρικτικού και
παιδαγωγικού έργου: Αξιολογούνται η εφαρµογή ενταξιακών, συνεργατικών πρακτικών για τη συµµετοχή, υποστήριξη και ενδυνάµωση όλων των µαθητών και των οικογενειών τους, η προώθηση
της διεπιστηµονικής συνεργασίας, η αποτελεσµατική διαχείριση
συγκεκριµένων 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 πληθυσµού.
δ) Μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές: Αξιολογούνται η
χρήση σύγχρονων µεθόδων διερεύνησης αναγκών, αξιολόγησης,
και διατύπωσης εισηγήσεων µε άξονα την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τους περιορισµούς αυτών των µεθόδων, καθώς και η
εφαρµογή εξειδικευµένων διαδικασιών και εργαλείων µέτρησης
για την τυπική - άτυπη αξιολόγηση των πάσης φύσεως, αξιολογικών ή συµβουλευτικών αιτηµάτων.
ε) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η ικανότητα
αναστοχασµού για τη βελτίωση των πρακτικών διερεύνησης και
αξιολόγησης εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών των µαθητών, η
ικανότητα επαναπροσδιορισµού του σχεδιασµού των υποστηρικτικών προγραµµάτων, η αποτίµηση του βαθµού επίτευξης των
στόχων, ο εντοπισµός 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 Προϊστάµενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., µε βάση τα
εξής κριτήρια:
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή δέσµευση κατά την εκτέλεση των
υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται 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 συµµετοχή
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
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προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δράσεών του: Αξιολογούνται η ενεργητική συµµετοχή στη συγκρότηση και λειτουργία
των διεπιστηµονικών οµάδων, η ανάληψη πρωτοβουλιών για το
σύνολο των παρεµβάσεων του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων παροχής των υπηρεσιών, η ικανότητα επίλυσης
προβληµάτων, η ενεργός συµµετοχή στις διαδικασίες συλλογικού
προγραµµατισµού και αποτίµησης του έργου για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
γ) Συνεργασία και επικοινωνία: Αξιολογούνται ο βαθµός απρόσκοπτης συνεργασίας µε τον Προϊστάµενο, τα λοιπά µέλη του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, τους µαθητές
και τις οικογένειες των µαθητών, η ανταπόκριση στη συµµετοχική
λήψη αποφάσεων, η ικανότητα ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών µε τις σχολικές µονάδες, τις διάφορες υπηρεσίες και την ευρύτερη 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 Προσωπικού
(Ε.Β.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) υποστηρικτικό έργο του µέλους του
Ε.Β.Π. και Β) υπηρεσιακή 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 Εκπαίδευσης, µε βάση τα εξής κριτήρια:
α) Προετοιµασία και σχεδιασµός προγραµµάτων ατοµικής ή µικροοµαδικής υποστήριξης µαθητών: Αξιολογούνται 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 διεπιστηµονική οµάδα για την εξειδίκευση των βασικών αξόνων 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 διαµόρφωση κλίµατος αλληλοσεβασµού και αµοιβαίας εµπιστοσύνης, η υπευθυνότητα για τη συµµετοχική λήψη αποφάσεων και τη διαµόρφωση κοινών στόχων.
γ) Διαχείριση ατοµικού ή µικροοµαδικού υποστηρικτικού έργου:
Αξιολογούνται η εφαρµογή συνεργατικών και διεπιστηµονικών
πρακτικών για την ενεργό και ισότιµη συµµετοχή όλων των µαθητών, η προώθηση της διεπιστηµονικής συνεργασίας, η υποστήριξη
δράσεων ενηµέρωσης και συνεργασίας µε τους γονείς ή κηδεµόνες.
δ) Αναστοχασµός - Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η ικανότητα αναστοχασµού για τον σχεδιασµό των υποστηρικτικών προγραµµάτων των µαθητών, η ικανότητα επανεξέτασης του
υποστηρικτικού έργου, η αποτίµηση του βαθµού επίτευξης των
στόχων, ο εντοπισµός των δυσκολιών και των προβληµάτων και
ο τρόπος αντιµετώπισής τους στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης.
3. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του µέλους του Ε.Β.Π. αξιολογούνται τεκµηριωµένα από τον
Διευθυντή της σχολικής µονάδας µε βάση τα εξής κριτήρια:
α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή αφοσίωση κατά την εκτέλεση των
υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται 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 συµµετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, η αποτελεσµατική 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 λειτουργίας της σχολικής µονάδας,
το ενδιαφέρον για τα ζητήµατα του σχολείου, η ενεργός συµµετοχή στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων που ανακύπτουν στο σχολείο, η ενεργός
συµµετοχή στην οργάνωση της σχολικής µονάδας και στις διαδικασίες συλλογικού προγραµµατισµού και εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής µονάδας και του προσφερόµενου εκπαιδευτικού
έργου, 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, για τον σχεδιασµό του
υποστηρικτικού έργου, για τη λειτουργία της σχολικής µονάδας
γενικότερα.
δ) Επικοινωνία και συνεργασία µε γονείς και φορείς: Αξιολογούνται η συνεργασία του µε τους γονείς ή κηδεµόνες και την κοινότητα προς όφελος των µαθητών, η έγκαιρη και έγκυρη
ενηµέρωση των γονέων ή κηδεµόνων.
Άρθρο 72
Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο
1. Κάθε εκπαιδευτικός ή µέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) δύναται να καταχωρίζει σε ηλεκτρονικό 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 παιδαγωγική και τη διδακτική συγγραφικό έργο του, το διδακτικό
έργο του, τη συµµετοχή του σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά 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 επαγγελµατική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως αποτυπώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους δεν αποτιµώνται αυτόνοµα, αλλά συνεκτιµώνται η επίδρασή τους στον τρόπο 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 διδασκαλία ή το υποστηρικτικό έργο
ή πρόγραµµα, που κατέστη αντικείµενο παρακολούθησης, έκθεση αυτοαξιολόγησης, η οποία δύναται να παραπέµπει σε τεκµήρια που έχει καταχωρίσει στον ηλεκτρονικό φάκελό του ή να
συνοδεύεται από νέα στοιχεία, που αφορούν στο παιδαγωγικό ή
διδακτικό έργο του, προς τεκµηρίωση των απόψεων και ισχυρισµών του.
Άρθρο 73
Διαδικασία αξιολόγησης του έργου
των εκπαιδευτικών
1. Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην τεκµηριωµένη αποτίµηση
του έργου του αξιολογούµενου από τους αξιολογητές.
2. Η αποτίµηση των πεδίων Α1, Α2 και Β παραµένει διακριτή
και δεν συµψηφίζεται. Το πεδίο Β αποτιµάται από τους δύο (2)
αξιολογητές µε έναν χαρακτηρισµό, που περιέχεται σε κοινή
αξιολογική έκθεση.
3. Το πεδίο «Α. Διδακτικό - παιδαγωγικό έργο (Α1 Διδακτική
γνωστικού αντικειµένου, και Α2 Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση
τάξης)» αξιολογείται µε βάση: α) τις συζητήσεις προετοιµασίας
της παρατήρησης διδασκαλιών του εκπαιδευτικού, β) την παρατήρηση δύο (2) διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή, γ) την έκθεση
αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια, στα οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει, δ) τις συζητήσεις και τον
αναστοχασµό µετά την παρατήρηση και ε) τα τεκµήρια που έχει
συγκεντρώσει ο αξιολογητής, συνεκτιµωµένων των τεκµηρίων
που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον ηλεκτρονικό φά-
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κελό του, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.
4. Κάθε παρατήρηση διδασκαλίας εκπαιδευτικού περιλαµβάνει
τα εξής στάδια: α) Συνάντηση προετοιµασίας: Ο αξιολογητής,
σε προγραµµατισµένη συνάντηση διά ζώσης ή εξ αποστάσεως,
συζητά µε τον εκπαιδευτικό, προγραµµατίζουν και προετοιµάζουν την παρακολούθηση της διδασκαλίας. Κατά τη συζήτηση
αυτήν διευκρινίζονται πλήρως τα τυπικά θέµατα, όπως η ώρα,
µέρα, τάξη, µάθηµα, καθώς και θέµατα, όπως ιδιαίτερη εστίαση,
συµπληρωµατικά στοιχεία που µπορεί να ζητηθούν ως βοηθητικά
τεκµήρια για τη διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προτείνει µαθήµατα και τάξεις. Τα
κύρια σηµεία και οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται
και συνυπογράφονται από αξιολογούµενο και αξιολογητή. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τεκµήριο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και αντίγραφό του εντάσσεται στον ηλεκτρονικό
φάκελο του εκπαιδευτικού. β) Παρατήρηση διδασκαλίας: Ο αξιολογητής παρακολουθεί διακριτικά τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια και εστιάζοντας
στα σηµεία που έχουν συµφωνηθεί κατά τη συνάντηση προετοιµασίας, αξιοποιώντας ειδικά διαµορφωµένο πλαίσιο παρατήρησης, διαφορετικό κατά περίπτωση, αναλόγως του αν
παρατηρητής είναι ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας ή ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης παιδαγωγικής ευθύνης και γ) Συζήτηση και
αναστοχασµός: Ο αξιολογητής, αµέσως µετά τη διδασκαλία ή
εντός δύο (2) ηµερών από αυτή, σε οργανωµένη συνάντηση µε
τον εκπαιδευτικό συζητά επί του αναστοχασµού του εκπαιδευτικού σχετικά µε τη διδασκαλία που παρακολούθησε, ζητά διευκρινίσεις και παρέχει ανατροφοδότηση ως προς τα θετικά σηµεία
που εντόπισε στη διδασκαλία του, τα σηµεία που θεωρεί ότι χρήζουν προσοχής ή βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύσεις σε ζητήµατα που παρουσιάστηκαν και την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω
υποστήριξη ή επιµόρφωση.
5. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, κατά τη συζήτηση, να
καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φάκελό του παρέχοντας
σχετική τεκµηρίωση, όπως έντυπο σχεδιασµού, φύλλα εργασίας,
εισηγήσεις, πρωτότυπες εργασίες, θέµατα διαγωνισµάτων και
εξετάσεων.
6. Ο αξιολογητής συζητά µε τον εκπαιδευτικό την αξιολογική
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 αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.
7. Το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού» αξιολογείται µε βάση: α) τα τεκµήρια που έχουν συγκεντρώσει οι αξιολογητές από τη συνεργασία και την
αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο της καθηµερινής πρακτικής
του εκπαιδευτικού στη σχολική µονάδα και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια στα οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει, συνεκτιµωµένων των
τεκµηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.
8. Όσον αφορά στους Διευθυντές ή τους Προϊσταµένους σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), τους υποδιευθυντές τους και τους Υπεύθυνους τοµέων Ε.Κ., όταν αξιολογούνται ως εκπαιδευτικοί, εφαρµόζονται 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, επαρκώς τεκµηριωµένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή του
άρθρου 81 και γνωστοποιείται µε απόδειξη στον αξιολογούµενο
που αφορά. Η γνωστοποίηση αυτή 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, οργανω-
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τικό, παιδαγωγικό, έργο» αξιολογείται µε βάση: α) τα τεκµήρια
που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής από τη συνεργασία και την
αλληλεπίδρασή του µε τον αξιολογούµενο στο πλαίσιο της καθηµερινής πρακτικής του εκπαιδευτικού, β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια, στα οποία ο
αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει και γ) τις συζητήσεις
και τον αναστοχασµό, σχετικά µε την υλοποίηση του έργου και
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, συνεκτιµωµένων των
τεκµηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκελό του, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.
2. Η αξιολογική κρίση του πεδίου «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και
επάρκεια» αξιολογείται µε βάση: α) τα τεκµήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή
του µε τον αξιολογούµενο, στο πλαίσιο της καθηµερινής πρακτικής του στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ή τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και β) την έκθεση
αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια, στα οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει, συνεκτιµωµένων των τεκµηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός 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 συζήτηση,
να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φάκελό του παρέχοντας σχετική τεκµηρίωση, όπως έντυπο σχεδιασµού προγράµµατος και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.
5. Ο αξιολογητής συζητά µε τον αξιολογούµενο την αξιολογική κρίση του, τεκµηριώνοντας την αποτίµησή του. Ο αξιολογούµενος δύναται να υποβάλει σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών
έκθεση µε τις παρατηρήσεις του, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, ως προς την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού.
6. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρκώς τεκµηριωµένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή του
άρθρου 81 και γνωστοποιείται µε απόδειξη στον αξιολογούµενο
που αφορά. Η γνωστοποίηση αυτή 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 αποτίµηση
του έργου του αξιολογούµενου από τους αξιολογητές.
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 συµψηφίζεται. Στις περιπτώσεις, που το
πεδίο Β αποτιµάται από δύο αξιολογητές, η αποτίµηση γίνεται
µε έναν χαρακτηρισµό που περιέχεται σε κοινή αξιολογική έκθεση.
3. Το πεδίο «Α Υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο του µέλους του Ε.Ε.Π. (Α1. Ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο
και Α2. Παιδαγωγικό κλίµα και διαχείριση της τάξης)» και το
πεδίο «Α Υποστηρικτικό έργο του µέλους του Ε.Β.Π.», αξιολογείται µε βάση: α) τις συζητήσεις προετοιµασίας της παρατήρησης
του υποστηρικτικού έργου, β) την παρατήρηση δύο (2) ατοµικών
ή µικροοµαδικών υποστηρικτικών προγραµµάτων από κάθε αξιολογητή, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια στα οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει,
δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασµό µετά την παρατήρηση και
ε) τα τεκµήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής, συνεκτιµωµένων των τεκµηρίων που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούµενος στον ηλεκτρονικό φάκελό του, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3
του άρθρου 72.
4. Κάθε παρατήρηση ατοµικού ή µικροοµαδικού υποστηρικτικού προγράµµατος περιλαµβάνει τα εξής στάδια: α) Συνάντηση
προετοιµασίας: Ο αξιολογητής, σε προγραµµατισµένη συνάντηση διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, συζητά µε τον αξιολογούµενο,
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προγραµµατίζουν και προετοιµάζουν την παρακολούθηση του
υποστηρικτικού προγράµµατος. Κατά τη συζήτηση αυτήν διευκρινίζονται πλήρως τα τυπικά θέµατα, όπως η ώρα, µέρα, χώρος,
αντικείµενο προγράµµατος, καθώς και τα ουσιαστικά θέµατα,
όπως ιδιαίτερη εστίαση, συµπληρωµατικά στοιχεία που µπορεί
να ζητηθούν ως βοηθητικά τεκµήρια για τη διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ο αξιολογούµενος έχει τη δυνατότητα να προτείνει ατοµικά ή µικροοµαδικά υποστηρικτικά προγράµµατα. Τα
κύρια σηµεία και οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται
και συνυπογράφονται από αξιολογούµενο και αξιολογητή. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τεκµήριο για την αξιολόγηση του αξιολογούµενου και αντίγραφό του εντάσσεται στον ηλεκτρονικό
φάκελό του. β) Παρατήρηση υποστηρικτικού προγράµµατος: Ο
αξιολογητής παρακολουθεί διακριτικά την εφαρµογή του προγράµµατος λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια και εστιάζοντας στα σηµεία που έχουν συµφωνηθεί κατά τη συνάντηση
προετοιµασίας, αξιοποιώντας ειδικά διαµορφωµένο πλαίσιο παρατήρησης, διαφορετικό κατά περίπτωση αναλόγως του αν παρατηρητής είναι ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας ή ο
Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο
Σύµβουλος του Ε.Ε.Π.. γ) Συζήτηση και αναστοχασµός: Ο αξιολογητής, αµέσως µετά την παρατήρηση ή εντός δύο (2) ηµερών
από αυτή, σε οργανωµένη συνάντηση µε τον αξιολογούµενο συζητά επί του αναστοχασµού του σχετικά µε το υποστηρικτικό
πρόγραµµα που παρακολούθησε, ζητά διευκρινίσεις και παρέχει
ανατροφοδότηση ως προς τα θετικά σηµεία που εντόπισε στην
εφαρµογή του, τα σηµεία που θεωρεί ότι χρήζουν προσοχής ή
βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύσεις σε προβλήµατα και την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη ή επιµόρφωση.
5. Ο αξιολογούµενος έχει τη δυνατότητα, κατά τη συζήτηση,
να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φάκελό του παρέχοντας σχετική τεκµηρίωση, όπως έντυπο σχεδιασµού προγράµµατος και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.
6. Ο αξιολογητής συζητά µε τον αξιολογούµενο την αξιολογική
κρίση του, τεκµηριώνοντας την αποτίµησή του. Ο αξιολογούµενος δύναται να υποβάλει σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών έκθεση
µε τις παρατηρήσεις του, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία,
ως προς την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.
7. Το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του µέλους
του Ε.Ε.Π.» και το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια
του µέλους του Ε.Β.Π.» αξιολογούνται µε βάση: α) τα τεκµήρια
που έχουν συγκεντρώσει οι αξιολογητές από τη συνεργασία και
την αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο της καθηµερινής πρακτικής
του αξιολογούµενου στη σχολική µονάδα και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια στα οποία ο αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει, συνεκτιµωµένων των τεκµηρίων
που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούµενος στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.
8. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρκώς τεκµηριωµένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή του
άρθρου 81 και γνωστοποιείται µε απόδειξη στον αξιολογούµενο
που αφορά. Η γνωστοποίηση αυτή 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 αποτίµηση
του έργου του αξιολογούµενου από τους αξιολογητές.
2. Η αποτίµηση των πεδίων Α και Β για τους εκπαιδευτικούς και
τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) παραµένει διακριτή και δεν συµψηφίζεται.
3. Το πεδίο Α. «Το αξιολογικό, συµβουλευτικό, υποστηρικτικό
και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και των µελών του
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Ε.Ε.Π.» αξιολογείται µε βάση: α) τις συζητήσεις προετοιµασίας
της ανάλυσης µελετών περίπτωσης του έργου, β) την παρουσίαση
και ανάλυση δύο (2) µελετών περίπτωσης διερεύνησης αναγκών,
σχεδιασµού αξιολογικής έκθεσης, παρέµβασης ή υποστήριξης
είτε σε µαθητή και οικογένεια είτε στη σχολική κοινότητα, γ) την
έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια στα οποία ο
αξιολογούµενος αναφέρεται ή παραπέµπει, δ) τις συζητήσεις και
τον αναστοχασµό µετά την παρουσίαση και ανάλυση και ε) τα τεκµήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής, συνεκτιµωµένων των
τεκµηρίων 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 περίπτωσης περιλαµβάνει τα εξής στάδια: α) Συνάντηση προετοιµασίας: Ο αξιολογητής, σε προγραµµατισµένη συνάντηση διά ζώσης ή εξ
αποστάσεως, συζητά µε τον αξιολογούµενο, προγραµµατίζουν και
προετοιµάζουν την παρουσίαση και την ανάλυση της µελέτης περίπτωσης. Κατά τη συζήτηση αυτήν διευκρινίζονται πλήρως τα τυπικά 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 διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ο
αξιολογούµενος έχει τη δυνατότητα να προτείνει µελέτη περίπτωσης διερεύνησης αναγκών, σχεδιασµού αξιολογικής έκθεσης,
δράση παρέµβασης ή υποστήριξης είτε σε µαθητή και οικογένεια
είτε στη σχολική κοινότητα. Τα κύρια σηµεία και οι αποφάσεις της
συζήτησης καταγράφονται και συνυπογράφονται από αξιολογούµενο και αξιολογητή. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τεκµήριο για την
αξιολόγηση του αξιολογούµενου και αντίγραφό του εντάσσεται
στον ηλεκτρονικό φάκελο του.
β) Παρουσίαση και ανάλυση της µελέτης περίπτωσης: Ο αξιολογητής εξετάζει τη µελέτη περίπτωσης και τον σχεδιασµό του
παραγόµενου έργου, λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, εστιάζοντας στα σηµεία που έχουν συµφωνηθεί κατά τη συνάντηση προετοιµασίας και αξιοποιώντας ειδικά διαµορφωµένο
πλαίσιο εξέτασης αναφορικά µε τις προτάσεις, τις υποδειχθείσες
σχετικές δράσεις, τη συµβουλευτική υποστήριξη, διαφορετικό
κατά περίπτωση αναλόγως του, εάν αξιολογητής είναι ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή
ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης του Ε.Ε.Π..
γ) Συζήτηση και αναστοχασµός: Ο αξιολογητής, αµέσως µετά
την παρουσίαση και την ανάλυση της µελέτης περίπτωσης ή εντός
δύο (2) ηµερών από αυτήν, σε οργανωµένη συνάντηση µε τον
αξιολογούµενο συζητά επί του αναστοχασµού του, σχετικά µε τη
µελέτη περίπτωσης που του παρουσιάστηκε, ζητά διευκρινίσεις
και παρέχει ανατροφοδότηση, ως προς τα θετικά σηµεία που εντόπισε στην εφαρµογή της, τα σηµεία που θεωρεί ότι χρήζουν
προσοχής ή βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύσεις σε προβλήµατα
και την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη ή επιµόρφωση.
5. Ο αξιολογούµενος έχει τη δυνατότητα, κατά τη συζήτηση, να
καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φάκελό του παρέχοντας
σχετική τεκµηρίωση, όπως προγραµµατισµό και υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων και διασύνδεσης σχολικών µονάδων µε την ευρύτερη κοινότητα, έντυπο σχεδιασµού προγράµµατος και
υποστηρικτικό επιµορφωτικό υλικό.
6. Ο αξιολογητής συζητά µε τον αξιολογούµενο την αξιολογική
κρίση του, τεκµηριώνοντας την αποτίµησή του. Ο αξιολογούµενος
δύναται να υποβάλει σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών έκθεση µε τις
παρατηρήσεις του, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, ως προς
την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού ή του µέλους
του Ε.Ε.Π. καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησής
του.
7. Το πεδίο Β. «Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια εκπαιδευτικού και µέλους του Ε.Ε.Π.» αξιολογείται µε βάση: α) τα τεκµήρια
που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής από τη συνεργασία και την
αλληλεπίδρασή του µε τον αξιολογούµενο στο πλαίσιο της καθηµερινής εκτέλεσης του έργου του αξιολογούµενου στο Κέντρο
Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή ως µέλος της Επιτροπής Διεπιστηµονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στη σχολική µονάδα και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκµήρια στα οποία ο αξιολογούµενος
αναφέρεται ή παραπέµπει, συνεκτιµωµένων των τεκµηρίων που

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούµενος στον ηλεκτρονικό φάκελό
του, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.
8. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρκώς τεκµηριωµένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή του άρθρου 81 και γνωστοποιείται µε απόδειξη στον αξιολογούµενο που
αφορά. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
Άρθρο 77
Περιοδικότητα αξιολόγησης
1. α) Το έργο των µόνιµων εκπαιδευτικών αξιολογείται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και την ειδική
διδακτική του γνωστικού αντικειµένου (πεδίο Α1) και από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίµα
και τη διαχείριση 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 Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Περιφερειακό
Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 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 Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεµάτων,
Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών
(Ε.Κ.Φ.Ε.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως προς
την ποιότητα του υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού
έργου τους (πεδίο Α) και ανά δύο (2) έτη από τον Προϊστάµενο
του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, 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 εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και τα µέλη του
Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε σχολικές µονάδες της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθµίδας, αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Διευθυντή της σχολικής µονάδας, ως προς το
παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση της τάξης και τον Σύµβουλο
Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π., ως
προς την ποιότητα του υποστηρικτικού και παιδαγωγικού έργου
τους (πεδίο Α) και ανά δύο (2) έτη από τον Διευθυντή της σχολικής
µονάδας και τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, 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 Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στην Επιτροπή Διεπιστηµονικής Υποστήριξης
(Ε.Δ.Υ.) αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του
Ε.Ε.Π., ως προς την ποιότητα 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 υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β).
στ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύµβουλο Ειδικής
Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα 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 υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά
τους (πεδίο Β).
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ζ) Τα µέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που
υπηρετούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αξιολογούνται
στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής
και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού 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 προτεραιότητα 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 επιλογής για την κατάληψη θέσης στελέχους της εκπαίδευσης.
γ) Εκπαιδευτικοί και µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. µετά από εισήγηση που συνυπογράφουν ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας
και ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ή την επιστηµονική ευθύνη της, στην οποία τεκµηριώνεται η ανάγκη της
κατά προτεραιότητα αξιολόγησης. Η εισήγηση υποβάλλεται στον
Επόπτη Ποιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ενεργοποιεί τη σχετική διαδικασία.
δ) Εκπαιδευτικοί και µέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. µε λιγότερα έτη
υπηρεσίας προηγούνται αυτών µε περισσότερα έτη υπηρεσίας.
3. Το έργο των Διευθυντών ή των Προϊσταµένων σχολικών 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 αξιολογήσεων έχουν
ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός
Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, υποβάλλουν στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ετήσιο 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 Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αξιολογηθεί οριστικά ως
«µη ικανοποιητικό» κατά 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 προγραµµατισµός, ο συντονισµός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η εποπτεία του επιµορφωτικού προγράµµατος βελτίωσης της απόδοσής του και της
εξειδικευµένης υποστήριξής του αποτελούν αρµοδιότητα και ευθύνη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος συνεργάζεται µε τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης Επιστηµονικής
Ευθύνης/Ειδικότητας και τους Συµβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης 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 Προϊσταµένου σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υποδιευθυντή
τους ή Υπεύθυνου τοµέα Ε.Κ., ως εκπαιδευτικού, αξιολογηθεί οριστικά ως «µη ικανοποιητικό» κατά την αξιολόγησή του σε ένα από
τα πεδία Α1 ή Α2, ο συγκεκριµένος Διευθυντής ή Προϊστάµενος
σχολικής µονάδας ή Ε.Κ., υποδιευθυντής τους ή Υπεύθυνος τοµέα
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Ε.Κ. παρακολουθεί υποχρεωτικό επιµορφωτικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1.
3. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιµου εκπαιδευτικού,
καθώς και µέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «µη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαµβάνει χώρα στη λήξη της
δοκιµαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β
ή Α’ ή Β’, κατά περίπτωση, δεν µονιµοποιείται αλλά µπορεί να επαναλάβει 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 διαδικασίες 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 επιµορφωτικού ή άλλου επιστηµονικού-εκπαιδευτικού
έργου.
Άρθρο 79
Ενστάσεις
1. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να ασκήσει ένσταση 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 αντιπρόεδρο και
γ) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή
του, µε κλήρωση από τους Συµβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Όταν η
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης καλείται να εξετάσει ένσταση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, καθώς και σε τµήµατα ένταξης και παράλληλης
στήριξης της γενικής εκπαίδευσης, στα Κέντρα Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή
µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ως µέλος της περ. γ’ ορίζεται,
µε τον αναπληρωτή του, ένας (1) Σύµβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που καταλαµβάνει
θέση Συµβούλου στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρµοδιότητα εκτείνεται σε αυτήν. Όταν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης καλείται να
εξετάσει ένσταση εκπαιδευτικών της µειονοτικής Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως µέλος της περ. γ’ ορίζεται ο
Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, που τον
αναπληρώνει ο κατά νόµον αναπληρωτής του.
3. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ένσταση εκπαιδευτικού ή µέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που έχει αξιολογηθεί από µέλος της επιτροπής, το συγκεκριµένο µέλος
κωλύεται να συµµετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέµατος
από την επιτροπή και τη θέση του λαµβάνει ο αναπληρωτής του.
4. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του Τµήµατος Προσωπικού της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε
τον αναπληρωτή του, ως γραµµατέας της επιτροπής.
5. Η θητεία των µελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης
είναι τετραετής. Τα στελέχη της εκπαίδευσης διατηρούν 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 Πειραµατικών

σχολείων ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 (Α’
111).
8. Η ένσταση περιλαµβάνει αναλυτικά τα συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία, στα οποία ο αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρισµούς του και συνοδεύεται από τα στοιχεία
τα οποία τους αποδεικνύουν.
9. Η ένσταση ασκείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δώδεκα (12) ηµερών από την εποµένη της γνωστοποίησης µε απόδειξη της αξιολογικής έκθεσης στον αξιολογούµενο. Οι
ενστάσεις ασκούνται µέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρµογής του
άρθρου 81.
10. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και
το βάσιµο της ένστασης και µπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε
να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δύναται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον
αξιολογούµενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των
προβαλλόµενων ισχυρισµών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την αποδεδειγµένη
περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση της.
Άρθρο 80
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
γνώµη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δύναται να
καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε τα πεδία και τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική
µε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π.
και του Ε.Β.Π. ή τη διαδικασία διενέργειάς της. Η απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων του πρώτου εδαφίου,
εφόσον αφορά σε ειδικά ζητήµατα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. της µειονοτικής
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή της διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση και του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων.
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 Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και σε συνεργασία µε
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάζεται, προγραµµατίζεται, αναπτύσσεται, επικαιροποιείται και λειτουργεί, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία, ειδική
ψηφιακή εφαρµογή, 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 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.), β) καταχωρίζονται οι έγγραφες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των αξιολογούµενων, οι αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογητών και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή τεκµήριο σχετίζεται µε
διενεργούµενη αξιολόγηση και ο αξιολογητής ή ο αξιολογούµενος επιθυµεί να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, καθώς αφορά σε εκκρεµή αξιολογική διαδικασία και γ) υποβάλλονται αντιρρήσεις ή
ενστάσεις ή και τα στοιχεία στα οποία ερείδονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή τους ηλεκτρονικά.
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Άρθρο 82
Μεταξιολόγηση του συστήµατος αξιολόγησης
1. Το σύστηµα της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης,
των εκπαιδευτικών και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(Ε.Β.Π.) προβλέπει και εµπεριέχει µηχανισµό και διαδικασίες µεταξιολόγησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του, µε σκοπό τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και
τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του. Η µεταξιολόγηση, στοχεύει
στη διασφάλιση της ποιότητας του συστήµατος αξιολόγησης,
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 ηγεσίας.
2. H µεταξιολόγηση καταλήγει στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης
σχετικά µε:
α) Την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών του συστήµατος.
β) Τον βαθµό επίτευξης των επιµέρους στόχων του συστήµατος αξιολόγησης.
γ) Την εκτίµηση του βαθµού επίδρασης του συστήµατος αξιολόγησης στην ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος.
3. Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και
Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συντάσσουν κάθε έτος τη δική
τους έκθεση µεταξιολόγησης, την οποία υποβάλλουν στον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι εκθέσεις λειτουργούν
απολογιστικά και διαµορφωτικά και συνοδεύονται από προτάσεις
αναφορικά µε την ανάγκη διορθώσεων στο σύστηµα αξιολόγησης για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του.
Άρθρο 83
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα και αναγκαίες τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε τον σχεδιασµό, 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 Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 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 Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
γνώµη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να καθορίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα, σχετικά µε τη µορφή και το περιεχόµενο
των καταχωριζόµενων στην ειδική ψηφιακή εφαρµογή του άρθρου 81 φακέλων, εκθέσεων αυτοαξιολόγησης των αξιολογούµενων και αξιολογικών εκθέσεων των αξιολογητών, αντιρρήσεων,
ενστάσεων και λοιπών 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 καταχώρισης, διαχείρισής τους και γνωστοποίησής τους σε κάθε ενδιαφερόµενο,
καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια εφαρµογής 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 Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και
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γνώµη της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π., καθορίζονται η διαδικασία
µεταξιολόγησης του συστήµατος αξιολόγησης των στελεχών της
εκπαίδευσης, 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 λεπτοµερειακό ζήτηµα σχετικά µε την
αξιολόγηση των στελεχών, των εκπαιδευτικών και των µελών
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ή µε τη διαδικασία διενέργειάς της, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 που αφορούν στην επεξεργασία
δεδοµένων 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 Παιδείας και Θρησκευµάτων, την
επεξεργασία, για λογαριασµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των
περ. 8) και 7), αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισµού.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να
ορίζονται οι λεπτοµέρειες του συστήµατος, σε ό,τι αφορά στους
δείκτες και στη µεθοδολογία άντλησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδοµένων που συλλέγονται, στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των επιµέρους συστηµάτων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα 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 χρησιµοποιούνται
από τους µαθητές και τις µαθήτριες όλων των τύπων των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων που προβλέπονται από τα
αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών. Στα διδακτικά βιβλία περιλαµβάνονται όλα τα βιβλία, έντυπα ή ψηφιακά, όπως και κάθε
άλλο συµπληρωµατικό έντυπο ή ψηφιακό υλικό, το οποίο συνδέεται µε αυτά και είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της διδακτικής - µαθησιακής διαδικασίας.
2. Συστήνονται και λειτουργούν Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων
(Μ.Δ.Β.) και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β)
στα οποία εντάσσεται το σύνολο των εγκεκριµένων από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων διδακτικών βιβλίων. Το
Μ.Δ.Β. οργανώνεται σε Υποµητρώα, στα οποία αντιστοιχούν τα
µαθήµατα που διδάσκονται σε όλους τους τύπους σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου 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
περίπτωση, τα υπό ένταξη διδακτικά βιβλία πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα εκάστοτε σε ισχύ Προγράµµατα Σπουδών.
4. Η επιστηµονική και παιδαγωγική ευθύνη της ανάπτυξης του
υλικού της Ψ.Β.Δ.Β. αποτελεί αρµοδιότητα του Ι.Ε.Π..
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ι.Ε.Π. και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»
(Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), καθορίζονται η διαδικασία δηµιουργίας,
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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
αριθµός των διδακτικών βιβλίων που δύνανται να εντάσσονται
στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., καθώς και άλλο ειδικότερο θέµα
που αφορά την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 85
Επιλογή διδακτικών βιβλίων
1. Καθιερώνεται η δυνατότητα επιλογής διδακτικού βιβλίου σε
κάθε µάθηµα που διδάσκεται στις σχολικές µονάδες της δηµόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
2. Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων, που χρησιµοποιούνται
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 Βιβλίων του άρθρου 84, εφόσον αυτά είναι
περισσότερα του ενός για το συγκεκριµένο µάθηµα. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία επιλογής από τους εκπαιδευτικούς
που διδάσκουν το αντίστοιχο µάθηµα, η επιλογή γίνεται από τον
Σύλλογο Διδασκόντων ή σε περίπτωση αδυναµίας 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 Ινστιτούτου 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 Εκπαίδευσης 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 χρησιµοποιούν, παράλληλα
µε το διδακτικό βιβλίο που έχει διανεµηθεί στην οικεία σχολική
µονάδα, το σύνολο των διδακτικών βιβλίων του αντίστοιχου µαθήµατος σε ψηφιακή µορφή και των ψηφιακών αντικειµένων τα
οποία είναι αναρτηµένα και διαθέσιµα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Διδακτικών Βιβλίων του άρθρου 84.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και του Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, καθορίζονται η διαδικασία επιλογής διδακτικού βιβλίου, η προθεσµία
εντός της οποίας πραγµατοποιείται η επιλογή του, τα δεδοµένα
που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστηµα της παρ. 2,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε τη διαδικασία
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 Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β) του άρθρου 84, οι σχολικές µονάδες όλων των βαθµίδων της δηµόσιας
και ιδιωτικής Πρωτοβάθµιας 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 αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών του Γυµνασίου, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 3
Διαδικασία αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του µαθητή ορίζεται
ως εξής:

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή κατά τη διάρκεια των τετραµήνων συνεκτιµώνται τα παρακάτω 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 επιµέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που
του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηµατίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινοµένων, τις
δεξιότητες επίλυσης προβλήµατος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, 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 οµαδικές,
και οι διαθεµατικές εργασίες, ατοµικές ή οµαδικές,
δ) οι τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγησης (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 µοντέλου της ανεστραµµένης τάξης),
ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες (τεστ).
2. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιµασίες αυτές είναι:
α) προειδοποιηµένες, αν έπονται µιας ανακεφαλαίωσης 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 ηµερησίου 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 διενεργείται υποχρεωτικά µία (1) τετραµηνιαία δοκιµασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες µαθήµατα της Οµάδας Α’ και της Οµάδας Β’ δύνανται
να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράµηνο, τον τρόπο
διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας µεταξύ των
εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1. Στα µαθήµατα της Οµάδας Γ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν διενεργείται καµία τετραµηνιαία δοκιµασία
αξιολόγησης.
4. Οι ολιγόλεπτες δοκιµασίες πραγµατοποιούνται µε ή χωρίς
προειδοποίηση των µαθητών µε τη µορφή σύντοµων, 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 διαδικασία,
β) την επιµέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριµένο
µάθηµα,
γ) την επίδοσή του στις τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγησης (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 µοντέλου 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 σύντοµων, ποικίλων
και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθµός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιµασιών που πραγµατοποιούνται σε
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κάθε τετράµηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.
Οι ωριαίες γραπτές δοκιµασίες διαρκούν µία (1) διδακτική ώρα
και είναι: α) προειδοποιηµένες, αν έπονται µιας ανακεφαλαίωσης
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 ηµερησίου διδακτικού προγράµµατος και
περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδοµαδιαίου
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 δεύτερου τετραµήνου, µε εξαίρεση το µάθηµα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται
τετραµηνιαία δοκιµασία αξιολόγησης. Αν για λόγους αντικειµενικούς δεν πραγµατοποιηθεί η τετραµηνιαία δοκιµασία αξιολόγησης του πρώτου τετραµήνου, στο δεύτερο τετράµηνο
διενεργούνται δύο (2) τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγησης.
Οι διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράµηνο να επιλέξουν τον
τρόπο διεξαγωγής της τετραµηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης
επιλέγοντας µεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην
περ. γ’ του πρώτου εδαφίου.
2. Αν λείπουν στοιχεία της παρ. 1, ο προφορικός βαθµός του
τετραµήνου διαµορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίµηση των
υπαρχόντων στοιχείων.
3. Για µάθηµα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθµολογία, αν αποδεδειγµένα και δικαιολογηµένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή
στοιχεία για την αξιολόγηση των µαθητών.
4. Δεν κατατίθεται βαθµολογία για τα µαθήµατα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους µαθητές έχουν νοµίµως
απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
5. Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραµήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονοµαστική 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 πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα µε ενυπόγραφη σηµείωσή του πάνω
στην κατάσταση βαθµολογίας.
7. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθµολογία των µαθητών καταχωρίζεται χωρίς
καθυστέρηση στο Ατοµικό Δελτίο (Α.Δ.) των µαθητών. Για το Β’
τετράµηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καµία µεταβολή, εκτός από την
περίπτωση λανθασµένης 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, πρακτικές 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 γραπτές, 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
ενδιάµεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις µπορούν να δίνονται κατά µάθηµα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
2. Οι ενδιάµεσες γραπτές εξετάσεις περιλαµβάνουν τις εξής
κατηγορίες:
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α) Γραπτές δοκιµασίες σύντοµης διάρκειας, που αποτελούν
εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των µαθητών στο µάθηµα της ηµέρας και πραγµατοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην
ύλη του µαθήµατος της ηµέρας. Τα θέµατα των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης,
µορφής και περιεχοµένου, ώστε να απαντηθούν στον προβλεπόµενο χρόνο. Τα θέµατα των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας µπορεί να βασίζονται σε παραδείγµατα που εµπεριέχονται
στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθµός των
γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας εντός κάθε τετραµήνου εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού.
β) Γραπτές ωριαίες δοκιµασίες επαναληπτικού χαρακτήρα, οι
οποίες καλύπτουν µία σειρά διδαγµένων κεφαλαίων/ενοτήτων
και διεξάγονται, ύστερα από προειδοποίηση των µαθητών. Ειδικά
για το µάθηµα «Νέα Ελληνικά» και τα µαθήµατα που στο ωρολόγιο πρόγραµµα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής δοκιµασίας είναι δίωρη. Ως προς τη µορφή
τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιµασίες µπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντοµης απάντησης, κλειστές ή αντικειµενικού τύπου, πολλαπλών
επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις
γραπτές δοκιµασίες ελέγχονται κατά κύριο λόγο η αφοµοίωση
της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρµογής της στην καθηµερινή πράξη και γενικότερα
η πρόοδος των µαθητών.
3. Για τον έλεγχο της κατά µάθηµα επίδοσης και επιµέλειας
των µαθητών κατά τη διάρκεια των τετραµήνων, εκτός των ενδιάµεσων προφορικών και πρακτικών δοκιµασιών και των γραπτών δοκιµασιών σύντοµης διάρκειας, διενεργούνται και
τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγησης, τα αποτελέσµατα των
οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειµενικότερη
αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι τετραµηνιαίες
δοκιµασίες αξιολόγησης µπορούν να λαµβάνουν τη µορφή γραπτών ωριαίων δοκιµασιών επαναληπτικού χαρακτήρα, ατοµικών
ή οµαδικών συνθετικών ή διαθεµατικών δηµιουργικών εργασιών
ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρµογής
του µοντέλου της ανεστραµµένης τάξης. Κατά τη διάρκεια του
ηµερησίου διδακτικού προγράµµατος δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από µία (1) τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγησης για το ίδιο Τµήµα και κατά τη διάρκεια του
εβδοµαδιαίου διδακτικού προγράµµατος δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από τρεις (3) αντίστοιχες δοκιµασίες.
4. Για τα «γραπτώς εξεταζόµενα» µαθήµατα, όπως ορίζονται
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του
Α’ τετραµήνου πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µία τετραµηνιαία
δοκιµασία αξιολόγησης. Αν υφίσταται αντικειµενικό πρόβληµα,
η εν λόγω υποχρεωτική τετραµηνιαία δοκιµασία αξιολόγησης
που αφορά στα γραπτώς εξεταζόµενα µαθήµατα µπορεί να
πραγµατοποιηθεί στο Β’ τετράµηνο.
5. Για τα «µη εξεταζόµενα µαθήµατα», όπως ορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 117, εκτός των µαθηµάτων Προσανατολισµού, «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική Αγωγή», διενεργείται
υποχρεωτικά σε κάθε τετράµηνο, από µία γραπτή ή προφορική
ή πρακτική δοκιµασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασµός
αυτών, όπως αναλυτικά και ανά µάθηµα καθορίζεται µε την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 121.
6. Τα θέµατα των τετραµηνιαίων δοκιµασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον Διευθυντή της σχολικής µονάδας και τα γραπτά
δοκίµια ή εργασίες, αν υπάρχουν, φυλάσσονται 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 µαθητευόµενων του «Μεταλυκειακού Έτους
- Τάξης Μαθητείας», τροποποιείται, ώστε κατά την αξιολόγηση
της επίδοσης των µαθητών οι εκπαιδευτικοί να συνεκτιµούν και
τις τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγησης, και το άρθρο 121 διαµορφώνεται ως εξής:
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«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 εξεταζόµενα ή µη εξεταζόµενα κατά τις
προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός συνεκτιµά:
α) τη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,
β) την επιµέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριµένο µάθηµα,
γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,
δ) την επίδοση στις ενδιάµεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιµασίες και τις τετραµηνιαίες δοκιµασίες αξιολόγησης του άρθρου 120,
ε) τις προαιρετικές δηµιουργικές εργασίες των µαθητών και
στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων
κάθε µαθητή όπου αυτός τηρείται.
Αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόµενα στοιχεία, ο Π.Β.Τ.
διαµορφώνεται από τη συνεκτίµηση των υπαρχόντων στοιχείων.
2. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή
στις ενδιάµεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιµασίες,
κατά τη διάρκεια των τετραµήνων, τα θέµατα διατυπώνονται µε
τρόπο, ώστε να µπορούν να απαντηθούν στον χρόνο που οι µαθητές έχουν στη διάθεσή 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 απέκτησαν, κατά την επίλυση
ασκήσεων και προβληµάτων, για τη διεξαγωγή ή την παραγωγή
συµπερασµάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο
τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των µαθηµάτων κάθε τάξης
κατά τη διάρκεια των τετραµήνων.»
Άρθρο 87
Συνεργασίες µε τρίτους φορείς
1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας,
µετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή µε δική του
πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίζει τη σύναψη συµφωνιών συνεργασίας µε κάθε φορέα που κρίνει 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 Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύνανται να
οργανώνονται και να υλοποιούνται 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 Διεύθυνσης 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
αφορούν σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση, του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν τα προγράµµατα αφορούν σε σχολικές
µονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από µία Διευθύνσεις

Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, ή του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αν τα προγράµµατα αφορούν 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 διεξαγωγή έρευνας στη
σχολική µονάδα από µέλη του προσωπικού 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 υλοποιούνται σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες, η άδεια χορηγείται από
τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν οι έρευνες αφορούν
σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες που υπάγονται στην
ίδια Διεύθυνση, από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές µονάδες που
υπάγονται σε περισσότερες από µία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, 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 προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς
φοιτητές Α.Ε.Ι., καθώς και από καταρτιζόµενους και σπουδαστές
δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Άρθρο 89
Λειτουργία Eκπαιδευτικών Oµίλων Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Οµίλων
1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας των
δηµοτικών σχολείων, γυµνασίων και λυκείων, µετά από εισήγηση
του Συλλόγου Διδασκόντων ή εκπαιδευτικού/εκπαιδευτικών που
έχουν τοποθετηθεί στη σχολική µονάδα ή µε δική του πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίζει τη συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών οµίλων µετά τη λήξη του ηµερήσιου ωρολογίου
προγράµµατος διδασκαλίας, κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης του
Σχολικού Συµβουλίου και της οικείας δηµοτικής αρχής. 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 ορίζεται 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 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Οµίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών οµίλων δεν προσµετράται στο
εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιµάται κατά την ατοµική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης σύµφωνα µε την υποπερ. εε’ της περ. ε’ της παρ. 3 του
άρθρου 33.
3. Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάµενοι περισσότερων σχολικών µονάδων δύνανται να αποφασίζουν για τη συγκρότηση και τη λειτουργία κοινού εκπαιδευτικού οµίλου ή οµίλων. Στην περίπτωση
αυτήν ορίζεται ένας Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Οµίλου από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της κάθε σχολικής µονάδας, η οποία
συµµετέχει στον κοινό εκπαιδευτικό όµιλο.
4. Με αποφαση του Υπουργου Παιδειας και Θρησκευµατων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισµου, η διάρκεια της
θητείας των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Οµίλων και κάθε
ειδικοτερο θεµα σχετικα µε την εφαρµογή του παρόντος.
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Άρθρο 90
Παιδαγωγικές συναντήσεις
1. Οι εκπαιδευτικοί πραγµατοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις
σχετικά µε θέµατα αγωγής και προόδου των µαθητών/τριών, οργάνωσης της διδασκαλίας των µαθηµάτων, υλοποίησης και αξιολόγησης των Προγραµµάτων Σπουδών µε πρωτοβουλία του
Διευθυντή ή του Προϊσταµένου της σχολικής µονάδας, οι οποίες
σκοπεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή προβληµάτων, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών που εκτιµώνται ως πλέον αποτελεσµατικές για τη
βελτίωση της διδασκαλίας και της µάθησης, την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη κλίµατος συνεργασίας
ανάµεσα στα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εν γένει την
εύρυθµη λειτουργία της σχολικής µονάδας.
2. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ µηνιαίως, καθώς και
όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο
της σχολικής µονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια
ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Στις συναντήσεις αυτές µπορεί να
συµµετέχει και ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας και, στην περίπτωση µειονοτικού σχολείου του ν. 694/1977 (Α 264), και ο Σύµβουλος
Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράµµατος, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Διευθυντή ή του Προϊσταµένου της σχολικής µονάδας. Με απόφαση του Διευθυντή της
σχολικής µονάδας, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών 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 Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), είναι δυνατή η ένταξη διδακτικών βιβλίων
στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) τα οποία διατίθενται σε
όλους τους τύπους 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 Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ι.Ε.Π. και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», καθορίζονται:
α) η διαδικασία δηµιουργίας, συγκρότησης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του Μ.Δ.Β. και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (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 αριθµός των διδακτικών βιβλίων που δύνανται να εντάσσονται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., καθώς και άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά την εφαρµογή του άρθρου 84, σύµφωνα µε
την παρ. 5 του ίδιου άρθρου,
β) η διαδικασία επιλογής διδακτικού βιβλίου, η προθεσµία εντός
της οποίας πραγµατοποιείται η επιλογή του, τα δεδοµένα που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστηµα της παρ. 2 του άρθρου
85, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε τη διαδικασία
επιλογής του διδακτικού βιβλίου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου
άρθρου.
3. Με αποφαση του Υπουργου Παιδειας και Θρησκευµατων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισµου, η διάρκεια της
θητείας των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Οµίλων και κάθε
ειδικοτερο θεµα σχετικα µε την εφαρµογή του άρθρου 89, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου 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
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σχολικής µονάδας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων), οι οποίοι επικουρούν τον Διευθυντή
και τον Υποδιευθυντή στο έργο τους ασκώντας καθήκοντα σε θέµατα που αφορούν: α) την υποστήριξη και τον συντονισµό των εκπαιδευτικών ανά οµάδες ειδικοτήτων ή ανά οµάδες τάξεων
διδασκαλίας, β) τον προγραµµατισµό της διδακτέας ύλης, γ) την
οργάνωση δειγµατικών διδασκαλιών και την ανταλλαγή καλών
επαγγελµατικών πρακτικών, δ) την εισαγωγή καινοτόµων εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας και την αξιολόγησή τους και ε)
τον προγραµµατισµό των διαδικασιών αξιολόγησης των µαθητών.
Στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων, ο Ενδοσχολικός Συντονιστής
συγκαλεί συναντήσεις εργασίας µε εκπαιδευτικούς οµάδων ειδικοτήτων ή οµάδων τάξεων διδασκαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους.
2. Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές ορίζονται µε απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταµένου της σχολικής µονάδας, ο οποίος δύναται να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτικό καθήκοντα Συντονιστή
Τάξης ή Συντονιστή Γνωστικού Πεδίου, εφόσον τούτο εξυπηρετεί
τις ανάγκες της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας.
3. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάµενου της σχολικής µονάδας δύναται να αποφασίζεται ότι οι παιδαγωγικοί σύµβουλοι - µέντορες του άρθρου 93 µπορούν να αναλαµβάνουν,
παράλληλα, καθήκοντα Ενδοσχολικών Συντονιστών.
4. Μετά την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών, ως συντονιστές τάξεων ή γνωστικών πεδίων
µπορούν να επιλεγούν µόνο εκπαιδευτικοί 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 Συντονιστή
(Συντονιστή Τάξης ή Γνωστικού Πεδίου) συνεκτιµάται 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 αποφαση του Υπουργου Παιδειας και Θρησκευµατων, καθορίζονται τα προσοντα και τα κριτήρια ορισµου, η διάρκεια της
θητείας, ο αριθµός των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστών
Τάξης ή Γνωστικού Πεδίου) ανάλογα µε το µέγεθος και τη δυναµικότητα της κάθε σχολικής µονάδας, καθώς και κάθε άλλο
ειδικοτερο θεµα σχετικα µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 93
Παιδαγωγικός σύµβουλος - µέντορας
στη σχολική µονάδα
1. Για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ένταξης στη σχολική µονάδα νεοδιοριζόµενου ή πρόσφατα τοποθετηµένου 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 παιδαγωγικού συµβούλου - µέντορα.
3. Μετά από την πρώτη εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως παιδαγωγικοί σύµβουλοι - µέντορες
µπορούν να επιλεγούν µόνο εκπαιδευτικοί 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 συµβούλου µέντορα συνεκτιµάται κατά την ατοµική αξιολόγησή του, καθώς
και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης σύµφωνα µε
την υποπερ. εε’ της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 33.
5. Με αποφαση του Υπουργου Παιδειας και Θρησκευµατων καθορίζονται τα προσοντα και τα κριτήρια ορισµου, οι αρµοδιότητες,
η διάρκεια της θητείας, ο αριθµός των παιδαγωγικών συµβούλων
- µεντόρων, ανάλογα µε το µέγεθος της κάθε σχολικής µονάδας
και κάθε ειδικοτερο θεµα σχετικα µε την εφαρµογή του παρόντος.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 94
Υπεύθυνος Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία
στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια -Λύκεια
1. Οι Υπεύθυνοι Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά
Επαγγελµατικά Γυµνάσια -Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ορίζονται από τον
Διευθυντή της σχολικής µονάδας ανά τοµέα σπουδών, µε σκοπό
να συµβάλουν στην ένταξη των αποφοίτων των ως άνω σχολείων
στην αγορά εργασίας και την απασχόληση λειτουργώντας ενισχυτικά προς τους µαθητές της Δ’ τάξης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., ώστε οι
τελευταίοι να ενταχθούν σε θέσεις 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 Υπεύθυνοι Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία µπορούν να επιλεγούν 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 Διασύνδεσης µε
τη Μαθητεία συνεκτιµάται κατά την ατοµική αξιολόγησή του,
καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης σύµφωνα µε την υποπερ. εε’ της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 33.
4. Με αποφαση του Υπουργου Παιδειας και Θρησκευµατων, καθορίζονται τα προσόντα ορισµου, η διάρκεια της θητείας και οι
αρµοδιότητες των Υπευθύνων Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία,
καθώς και κάθε ειδικοτερο θεµα σχετικα µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 95
Ενδοσχολική επιµόρφωση
1. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταµένου της σχολικής
µονάδας πραγµατοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής µονάδας, επιµορφωτικά σεµινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος.
2. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταµένου της σχολικής
µονάδας καθορίζεται η θεµατολογία των επιµορφωτικών σεµιναρίων µε βάση ιδίως: α) τις ανάγκες της σχολικής µονάδας, β) τον
φορέα υλοποίησης της επιµόρφωσης.
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 σεµιναρίου, ο
Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας αναλαµβάνουν να χορηγήσουν στους εκπαιδευτικούς έντυπη ή ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης του επιµορφωτικού σεµιναρίου
και καταχωρίζουν την τελευταία 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 συνεδριάσει 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 ορίζον-

ται 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 συλλόγου
διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο,
µε τη συνεργασία του Συµβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας, εφαρµόζοντας κατά τα
λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα.
2. Εφόσον οι οµάδες δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης δεν
καθορίσουν τις παραµέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν.
4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριµένους στόχους ή δεν προγραµµατίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες
τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές
προβαίνει αµελλητί ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας, µε τη
συνεργασία του Συµβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική 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, υποδοµών
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 διδακτήριο, η
αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του διδακτηρίου από
κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες
λειτουργίας του κάθε συστεγαζόµενου σχολείου καθορίζονται
µε απόφαση του Δηµάρχου 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 κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζηµιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον σκοπό που προορίζεται. Σε κάθε
περίπτωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από
τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζηµίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισµού, θέρµανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθόλα έτοιµο για τη λειτουργία της
σχολικής µονάδας.
4.α) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατόν µε
απόφαση του Σχολικού Συµβουλίου, η οποία γνωστοποιείται
στον οικείο Δήµο, να διοργανώνονται και να υλοποιούνται από
τη σχολική µονάδα, µετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού
προγράµµατος και τη λήξη του ολοήµερου σχολείου, µε ή χωρίς
συνεργασία µε τρίτους φορείς, εκδηλώσεις, προγράµµατα και
συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκδηλώσεις, τα προγράµµατα και τα συνέδρια του πρώτου εδαφίου
διοργανώνονται, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής µονάδας. Τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις αυτές εισπράττονται από την αρµόδια σχολική επιτροπή και αποδίδονται στη
σχολική µονάδα µέσω αυτής.
β) Με απόφαση του Δηµάρχου, η οποία γνωστοποιείται στο οικείο Σχολικό Συµβούλιο, είναι δυνατόν να διατεθεί 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
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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 λειτουργία της
σχολικής µονάδας.
Οι περ. α’ και β’ δεν θίγουν τη λειτουργία των Κέντρων 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 εφαρµογή 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, υποδοµών και εγκαταστάσεων,
για χρονικά διαστήµατα εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράµµατος, ο χαρακτήρας 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 συνεργάζεται η σχολική µονάδα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, προγραµµάτων και
συνεδρίων εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράµµατος, ο
τρόπος απόδοσης τυχόν εσόδων από την πραγµατοποίηση των
εκδηλώσεων αυτών 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 χρηµατοδοτούνται και από δωρεές,
κληρονοµίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και
επιχορηγήσεις από άλλες 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 µονάδα, 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 εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής
µονάδας τις προτιµήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των µαθηµάτων στις τάξεις και στα τµήµατα.
2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάµενου της σχολικής µονάδας, αποφασίζει
την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των µαθηµάτων στις τάξεις και στα τµήµατα. Στην περίπτωση µη λήψης
της απόφασης του πρώτου 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 δηλώσεις προτίµησης των εκπαιδευτικών. Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα
σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση του πρώτου εδαφίου
λαµβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής
µονάδας.
3. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του µονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή
προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδοµάδα, για την κάλυψη
διδακτικών αναγκών. Η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, κατά
το προηγούµενο εδάφιο, επιτρέπεται µόνο εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας που υπηρετούν στη συγκεκριµένη
σχολική µονάδα καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσµατα ωρών της ίδια ειδικότητας σε σχολικές µονάδες της ίδιας ή όµορης οµάδας
σχολείων.
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Άρθρο 101
Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή
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 µονάδας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση εξωδιδακτικών 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 υποχρεωτικά 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 ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας και συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η
προετοιµασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισµάτων,
η καταχώριση - ενηµέρωση της αξιολόγησης των µαθητών, η
συµµετοχή στην προετοιµασία και την πραγµατοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραµµατισµός
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 συγκεκριµένων µαθητικών οµάδων ή µαθητών, η επίβλεψη
σχολικών γευµάτων, η ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων, η
τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης 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 Διευθυντή ή του Προϊσταµένου της σχολικής µονάδας, ορίζονται ένας (1) εκπαιδευτικός
ως υπεύθυνος για κάθε τµήµα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που
αναλαµβάνουν τα καθήκοντα συµβούλων των αντίστοιχων µαθητικών κοινοτήτων της σχολικής µονάδας. Στα ιδιωτικά σχολεία
και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας.
2. Στην περίπτωση µη λήψης της απόφασης της παρ. 1 από
τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην
αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαµβάνει ο Διευθυντής
ή ο Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας.
Άρθρο 103
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με αποφαση του Υπουργου Παιδειας και Θρησκευµατων καθορίζονται:
α) τα προσοντα και τα κριτήρια ορισµου, η διάρκεια της θητείας, ο αριθµός των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστών
Τάξης ή Γνωστικού Πεδίου) ανάλογα µε το µέγεθος και τη δυναµικότητα της κάθε σχολικής µονάδας, καθώς και κάθε άλλο ειδικοτερο θεµα σχετικα µε την εφαρµογή του άρθρου 92,
σύµφωνα µε την παρ. 6 του ίδιου άρθρου,
β) τα προσοντα και τα κριτήρια ορισµου, η διάρκεια της θητείας, ο αριθµός των παιδαγωγικών συµβούλων - µεντόρων ανάλογα µε το µέγεθος της κάθε σχολικής µονάδας και κάθε
ειδικοτερο θεµα σχετικα µε την εφαρµογή του άρθρου 93, σύµφωνα µε την παρ. 5 του ίδιου άρθρου,
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γ) τα προσόντα ορισµου, η διάρκεια της θητείας και οι αρµοδιότητες των Υπευθύνων Διασύνδεσης µε τη Μαθητεία, καθώς
και κάθε ειδικοτερο θεµα σχετικα µε την εφαρµογή του άρθρου
94, σύµφωνα µε την παρ. 4 του ίδιου 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/γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειµένων της Νεοελληνικής 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
επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Τα αποτελέσµατα των
εξετάσεων του πρώτου εδαφίου είναι ανώνυµα και δεν συνεκτιµώνται από τους διδάσκοντες κατά την αξιολόγηση της επίδοσης
των µαθητών/τριών στα συγκεκριµένα µαθήµατα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις της Αρχής Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των
εξετάσεων, o τρόπος επεξεργασίας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του
Ι.Ε.Π, 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 γνωστικών αντικειµένων που περιλαµβάνονται στα
αναλυτικά προγράµµατα σπουδών πλέον εκείνων που προβλέπονται στην παρ. 1.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, 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 οποιασδήποτε 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 Προϊσταµένου 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 εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας που ισχύει
ανά σχολικό έτος, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του, (γ) τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα, τους εκπαιδευτικούς οµίλους και
κάθε είδους δράσεις, αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές που
υλοποιούνται από τη σχολική µονάδα, (δ) το σχέδιο δράσης που
εκπονεί η σχολική µονάδα κατά 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 µονάδων, των
κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και των εποπτευοµένων φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις προσβασιµότητας
των άρθρων 35 έως 47 και 104 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Συγκεκριµένα, το περιεχόµενο των ιστοσελίδων αυτών, συµπεριλαµβανόµενων 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 αντικαθιστά, οπότε και εφαρµόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.
Πρακτικές οδηγίες και εργαλεία ελεύθερου λογισµικού για τη
δηµιουργία προσβάσιµων ιστοσελίδων αναφορικά µε το γενικό περιεχόµενό τους, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρακτικές οδηγίες και προδιαγραφές για τη δηµιουργία προσβάσιµου
εκπαιδευτικού υλικού που περιέχεται στις ιστοσελίδες καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από εισήγηση της συµβουλευτικής - γνωµοδοτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής 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 προσβασιµότητας των
ιστοσελίδων των δηµόσιων σχολικών µονάδων, καθώς και το περιεχόµενο των προγραµµάτων κατάρτισης/επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων σε θέµατα προσβασιµότητας των δικτυακών 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 Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταµελές Σχολικό
Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Διευθυντή ή
του Προϊσταµένου της σχολικής µονάδας και αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας, ο
οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συµβουλίου. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή της σχολικής µονάδας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, από
εκπαιδευτικό της σχολικής µονάδας που διαθέτει, κατά προτίµηση, δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Ο εκπαιδευτικός που αναπληρώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο,
καθορίζεται µε απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταµένου της
σχολικής 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 Σχολικού 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 εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές τους ορίζονται κατά πλειοψηφία από τον Σύλλογο
Διδασκόντων της σχολικής µονάδας.
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 δεκαπενταµελούς µαθητικού συµβουλίου της σχολικής µονάδας.
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 σχολικής µονάδας και έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
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α) εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάµενο και στον
Σύλλογο Διδασκόντων σχέδια δράσης της σχολικής 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/ κηδεµόνων 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 αντιµετώπισης των
κρίσεων που εµφανίζονται εντός της σχολικής µονάδας και τους
υποστηρίζουν κατά την υλοποίησή του,
γ) συµβάλλει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδροµών και εκδηλώσεων κάθε είδους και συνεργάζεται µε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίησή τους,
δ) συνεργάζεται µε τον Σύλλογο Γονέων της σχολικής µονάδας και µε τους εκπροσώπους του Δήµου στη σχολική επιτροπή
ιδίως στα θέµατα που σχετίζονται µε την υλικοτεχνική υποδοµή
της σχολικής µονάδας, τη χρηµατοδότηση αυτής από άλλες
πηγές, πλην της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, καθώς και τη
διοργάνωση και τον συντονισµό δραστηριοτήτων κάθε είδους
στην τοπική κοινωνία,
ε) συνεργάζεται µε τον Σύλλογο Γονέων, τον Δήµο, τους εκπροσώπους των µαθητικών κοινοτήτων, καθώς και τους εκπροσώπους αποφοίτων της σχολικής µονάδας, εφόσον υπάρχει
σύλλογος αποφοίτων, όσον αφορά στα θέµατα που σχετίζονται
µε την προσφορά της σχολικής µονάδας στην τοπική κοινωνία.»
Άρθρο 108
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και της Αρχής 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 αξιολόγησης των αποτελεσµάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 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 γνωστικών 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 εφαρµόζονται 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 άρθρου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από εισήγηση της συµβουλευτικής - γνωµοδοτικής επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής προσβασιµότητας του
εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικτυακών τόπων, της παρ. 7
του άρθρου 2 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθορίζονται οι πρακτικές οδηγίες και τα εργαλεία ελεύθερου λογισµικού για τη δηµιουργία 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 παρέχεται στα
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Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, τα οποία υπάγονται 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 εµβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευµατική και πολιτισµική παράδοσή της, κατά το
άρθρο 3 του Συντάγµατος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
του Χριστού. Οι επιµέρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι µαθητές/µαθήτριες να: α) οικοδοµούν ένα ολοκληρωµένο µορφωτικό πλαίσιο, πεδίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως
εκκλησιαστικής, πνευµατικής και πολιτισµικής παράδοσης,
καθώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο
κόσµο, β) διερευνούν τις κύριες πτυχές της εκκλησιαστικής 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 διαφορετικών 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 δράσεων που προσανατολίζονται στον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των σχολείων, µε
στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των µαθητών, β)
η συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα και η προαγωγή της
έρευνας στη διδασκαλία των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων,
καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τοµέα, σε συνεργασία µε τµήµατα και σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), γ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
φοιτητών και η εξοικείωσή τους µε ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία 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
φορείς και κοινωφελή ιδρύµατα.
Άρθρο 111
Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
1. Συστήνεται Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο είναι αρµόδιο να προτείνει, να γνωµοδοτεί και να εισηγείται για θέµατα του εκπαιδευτικού και διδακτικού
προσωπικού και θέµατα των εκπαιδευτικών µονάδων της Δευτεροβάθµιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) του άρθρου 138 σχετικά
µε: α) την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας και µεταφορά 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 προκήρυξη και συγγραφή βιβλίων
για τους µαθητές/µαθήτριες, τους ιεροσπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς για τα µαθήµατα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, ε) τις
εγγραφές, τις µετεγγραφές από Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) σε
Ε.Σ., τη φοίτηση, τις εξετάσεις, τη διαδικασία αξιολόγησης των
µαθητών/µαθητριών και των ιεροσπουδαστών και την οργάνωση
της µαθητικής και ιεροσπουδαστικής ζωής εν γένει και στ) τη µελέτη κάθε άλλου σχετικού θέµατος, το οποίο παραπέµπει σε
αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Για τα θέµατα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό
και τις εκπαιδευτικές µονάδες της Δευτεροβάθµιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελείται από τα εξής επτά (7)
µέλη:
α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή οµότιµο καθηγητή ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.), µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε τις επι-
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στήµες της εκπαίδευσης και τους σκοπούς του άρθρου 110, ως
Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από
ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
β) ένα (1) µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως Αντιπρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
γ) έναν (1) Σύµβουλο Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων,
µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων,
δ) δύο (2) κληρικούς ή άλλα πρόσωπα κύρους µε γνώση και εµπειρία στα θέµατα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, τα οποία προτείνονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
µαζί µε τους αναπληρωτές τους,
ε) έναν (1) κληρικό ή άλλο πρόσωπο κύρους µε γνώση και εµπειρία στα θέµατα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το οποίο προτείνεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο 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 Εκκλησιαστικό 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
εκδίδει 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 διδακτικό
προσωπικό τους, η σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Ε. διευρύνεται 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 εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης του ιερού κλήρου, τα οποία έχουν
επιπροσθέτως τουλάχιστον µία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
α) καθηγητές πρώτης βαθµίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές πανεπιστηµίων, β) σύµβουλοι ή πάρεδροι του
Ι.Ε.Π., γ) Σύµβουλοι Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, δ) καθηγητές 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 µετακινήσεων του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών για τη συµµετοχή
τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Ε. επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας
Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου 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 Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων
ή ο νόµιµος αναπληρωτής του.
6. To Ε.Σ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε
όλα τα µέλη τουλάχιστον πέντε (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 συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά µία (1) φορά τον µήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα
θέµατα προς συζήτηση. Το Ε.Σ.Ε.Ε. µπορεί να συνεδριάζει και µε
τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (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 διοικη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τικά από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
7. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία του
Ε.Σ.Ε.Ε. και ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του ανατίθεται 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. εφαρµόζονται
οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα 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 συγκρότηµα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό 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 ανακύπτουν από τη συστέγαση των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων 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 λειτουργία ή µεταφέρεται η έδρα
των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.
3. Αν Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθµό των
εκατόν είκοσι (120) µαθητών/µαθητριών που φοιτούν σε αυτό, επί
τρία (3) συνεχόµενα σχολικά έτη, αναστέλλεται η λειτουργία του.
Αν λειτουργεί µόνο Γενικό 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 Θρησκευµάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτοµερειακά 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
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.
6. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων 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 Εκκλησιαστικό 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 κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.)» (Α’ 309) επικυρούται η
Κανονιστική Διάταξη µέσω της οποίας εξειδικεύονται όλα τα θέµατα που συνδέονται 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 Όρους, και δ) την ιδι-
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αίτερη σηµασία του Αγίου Όρους για τον παγκόσµιο πολιτισµό
και την Ορθοδοξία ειδικότερα.
Άρθρο 114
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου
Εκκλησιαστικής 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 παρόντος και εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τα εκπαιδευτικά θέµατα και από το Υπουργείο
Οικονοµικών 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 προσωπικού, 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 περίπτωση αυτή, το Προεδρικό Διάταγµα εκδίδεται κατόπιν γνώµης
του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.).
Άρθρο 115
Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων
1. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα
εκκλησιαστικά ιδρύµατα, τα ιδρύµατα κοινωφελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι Οργανισµοί Τοπικής 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 στεγάζονται Ε.Σ.. Για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στο
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη στέγασή των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) συνάπτεται σύµβαση του Υπουργείου µε τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, διάρκειας
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, µε δυνατότητα 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 ανέγερση σχολικού κτιρίου
από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» µε αποκλειστικό
σκοπό τη στέγαση Ε.Σ.. Για τη δωρεά συνάπτεται σύµβαση. Η
αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ. ολοκληρώνονται εντός επτά (7) ετών από τη σύναψη της σύµβασης δωρεάς, εκτός εάν µε τη σύµβαση ορίζεται
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Εάν εντός τεσσάρων (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 αποφαίνεται 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 Παιδείας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών.
5. Το εκκλησιαστικό λύκειο της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε κτίριο του
κτιριακού συγκροτήµατος του ιδρύµατος, σύµφωνα 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.),
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τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθηµερινή λειτουργία τους,
είναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής και γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων. Όταν ο Διευθυντής προσωρινά απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή ή, εφόσον δεν έχει
οριστεί Υποδιευθυντής, από τον αρχαιότερο καθηγητή. Για τις
αρµοδιότητες και τα καθήκοντα των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ε.Σ. ισχύουν οι διατάξεις για τα σχολεία της γενικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού
Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) υποβάλλει ανά εξάµηνο στο Πολυµελές Συµβούλιο του ιδρύµατος έκθεση πεπραγµένων για τη λειτουργία του σχολείου, την οποία
κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Ο σύλλογος διδασκόντων, πέραν των γενικών αρµοδιοτήτων
που ασκούν οι σύλλογοι διδασκόντων στις σχολικές µονάδες της
δηµόσιας γενικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διαθέτει επιπλέον ειδικές αρµοδιότητες ως εξής: α) µπορεί να ορίζει, ύστερα
από εισήγηση του Διευθυντή, δύο (2) καθηγητές ειδικότητας ως
συντονιστές για τα µαθήµατα συγγενών ειδικοτήτων της δηµόσιας γενικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έναν καθηγητή
κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων για τα µαθήµατα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, β) αποφασίζει για τη δηµιουργία 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 Λυκείου της
Ρ.Ε.Σ. απευθύνεται στη Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων για
κάθε πράξη ή παράλειψη του Πολυµελούς Συµβουλίου της Ρ.Ε.Σ.
ή µέλους αυτού που παρακωλύει, δυσχεραίνει, µαταιώνει τη λειτουργία του σχολείου ή αντιβαίνει στους σκοπούς των Ε.Σ. του
άρθρου 110.
4. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί στο Πολυµελές Συµβούλιο του Ιδρύµατος τις άδειες του
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που ο ίδιος χορηγεί.
Άρθρο 117
Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων
1. Ως Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας,
οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας 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 απόλυση
από την υπηρεσία.
2. Τον Ιανουάριο που προηγείται της λήξης της θητείας του
Διευθυντή, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 119, η Γενική
Γραµµατεία Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) προκηρύσσει διαδικασία
πλήρωσης θέσης Διευθυντών για τα Ε.Σ.. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί
που έχουν τα νόµιµα προσόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος και επιθυµούν να επιλεγούν σε θέσεις Διευθυντών Ε.Σ.,
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα
αναγκαία δικαιολογητικά, 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 για τρία (3) συνολικά Ε.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, µε
σειρά προτίµησης.
4. Τα κωλύµατα επιλογής που ισχύουν για τους υποψηφίους
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 συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλογής του
πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο

17664

λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο
και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.
5. Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Ε.Σ. διακρίνονται
σε έξι (6) κατηγορίες, ως εξής:
α) η επιστηµονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση,
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 ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστηµονικά συγγράµµατα µε Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Βιβλίου
(International Standard Book Number, ISBN), τα άρθρα που έχουν
δηµοσιευθεί σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που έχουν δηµοσιευθεί σε τόµους πρακτικών, τον σχεδιασµό
και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ή από 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
συµµετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας οµίλων ή εξωδιδακτικών
δραστηριοτήτων,
δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εµπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εµπειρία στην
εφαρµογή καινοτοµιών και τον εκπαιδευτικό πειραµατισµό, τη διδακτική εµπειρία στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, πέραν αυτής
που αποτελεί προϋπόθεση διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το επιµορφωτικό έργο σε προγράµµατα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσηµα θεσµοθετηµένα 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 θέσεις ευθύνης,
στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου,
και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους οι οποίες
αξιολογούνται µε προφορική δοµηµένη συνέντευξη ενώπιον του
Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).
Στο στάδιο αυτό συνεκτιµώνται αναγνωρισµένο έργο ή δράσεις ή
ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται µε τους
γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
6. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων για τις κατηγορίες των
κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό (100). 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.), καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία
κριτηρίων, η αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονάδες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόµενο και η διαδικασία της συνέντευξης 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
µπορεί να αποδίδεται αυξηµένος αριθµός αξιολογικών µονάδων
στο κριτήριο της περ. ε) και στα υποκριτήρια της εµπειρίας 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 πραγµατοποιείται µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
υποψηφιοτήτων, καταρτίζει ενιαίο πίνακα κατ’ αλφαβητική σειρά
µε τους υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1, ο
οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι µπορούν να
υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρ-
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τησής 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 ειδικότερα οριζόµενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης
των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τα κριτήρια των περ. α) έως ε)
της παρ. 5, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας 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 Θρησκευµάτων και της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 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 µονάδες 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 πρακτικό της συνεδρίασης του Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται
το περιεχόµενο της συνέντευξης, µε µνεία των ερωτήσεων που
υποβλήθηκαν από τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων 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 συνέντευξη, αποκλείονται από την επιλογή. Ειδικά οι υποψήφιοι 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 διενεργείται και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, πριν τη συνέντευξη ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε.. Το Πολυµελές
Συµβούλιο αποστέλλει αµελλητί στο Ε.Σ.Ε.Ε. τη γνώµη του για
κάθε 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 αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα 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
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου
νοµιµότητας. Μετά την κύρωσή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ειδικά για τη
θέση Διευθυντή 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) εργάσιµων ηµερών από την
εποµένη της υποβολής του τελικού αξιολογικού πίνακα σύµφωνα
µε το δεύτερο εδάφιο. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων.
12. Η τοποθέτηση των Διευθυντών σε Ε.Σ. γίνεται µε απόφαση
του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις προτιµήσεις τους που έχουν
δηλωθεί. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση
Διευθυντή είναι ο υποψήφιος να συµπληρώνει το υποχρεωτικό
ωράριο της θέσης του Διευθυντή στα Ε.Σ. που δηλώνει.
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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 έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύµφωνα µε το άρθρο 130. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία
των Διευθυντών ανανεώνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών
Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. 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 υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια των περ. α) έως
και στ) της παρ. 5, ως Διευθυντής ορίζεται ένας από τους εκπαιδευτικούς του Ε.Σ. µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώµη του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. 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 εποµένη της γνωστοποίησής της στο Συµβούλιο
του ιδρύµατος. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει ο Προϊστάµενος
της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών
Σχέσεων και στη συνέχεια διατυπώνει τη γνώµη του σύµφωνα µε
το προηγούµενο εδάφιο. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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 αιτιολογηµένη 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 Εκκλησιαστικού Σχολείου
(Ε.Σ.) δικαιολογεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη γενική Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, θέση Υποδιευθυντή, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής
Γραµµατείας Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων προσκαλεί τους µόνιµους εκπαιδευτικούς του
οικείου σχολείου, που επιθυµούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή, να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή.
2. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο επιλέγει τον Υποδιευθυντή. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της
Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών
Σχέσεων. Αν δεν υποβληθεί 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 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 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 επιλογή τους.
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2. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Ε.Σ., µετά τη λήξη της
θητείας τους, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι
να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι Διευθυντές 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 Υποδιευθυντή, το Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) ορίζει νέο
Υποδιευθυντή, ο οποίος τοποθετείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης 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 Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), µπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση
των καθηκόντων τους για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους.
2. Για οποιονδήποτε άλλον λόγο απαλλαγής εφαρµόζονται οι
διατάξεις που ισχύουν για τη δηµόσια Δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
3. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές 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 Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) µπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που διέπουν τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση µετάθεσης
αναλαµβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση µετά τη λήξη της
θητείας τους ως Διευθυντών ή Υποδιευθυντών κατά περίπτωση.
2. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Ε.Σ. επανέρχονται στις θέσεις που ανήκουν οργανικά
ή που µετατέθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 1.
3. Διευθυντής Ε.Σ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή
καταργείται, τοποθετείται µε αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενή θέση Διευθυντή άλλου Ε.Σ., µε απόφαση του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εποπτικού
Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν δεν
υπάρχει κενή θέση διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του
θέση.
Άρθρο 122
Δικαίωµα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) είναι µεικτά. Δικαίωµα φοίτησης σε αυτά έχουν ηµεδαποί και αλλοδαποί απόφοιτοι 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 Εκκλησιαστική Ακαδηµία.
2. Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια 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 Εκκλησιαστικών Λυκείων χορηγείται, αντιστοίχως, απολυτήριο ισότιµο µε αυτό των Γυµνασίων και των Γενικών Λυκείων
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της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο σύστηµα εισαγωγής στην ανώτατη 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 δηµόσια 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’ Τάξη κάθε Γενικού
Εκκλησιαστικού Λυκείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται µε
απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), αφού ληφθούν 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 απόφαση του
Ε.Σ.Ε.Ε. µετά από εισήγηση του Πολυµελούς Συµβουλίου της
Ρ.Ε.Σ.. Ο αριθµός των εισακτέων µαθητών στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυµνασίου και στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού
Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται µε απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. µετά από εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Η απόφαση
ανακοινώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο το αργότερο έως τις
30 Απριλίου εκάστου έτους σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι γονείς ή οι κηδεµόνες των µαθητών/µαθητριών που επιθυµούν να
συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν
αίτηση στο Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) της επιλογής τους κατά
το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε.
του πρώτου εδαφίου. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει
αίτηση 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 Πειραµατικό Σχολείο της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
2. Η εισαγωγή των µαθητών στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού
Γυµνασίου ή των αποφοίτων της Γ’ τάξης γυµνασίου γενικής εκπαίδευσης ή Εκκλησιαστικού Γυµνασίου 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) Μαθηµατικών, β) Γλώσσας και γ) Θρησκευτικών, οι οποίες διενεργούνται κάθε σχολικό έτος και ολοκληρώνονται µε τη σύνταξη
αξιολογικού πίνακα µε φθίνουσα βαθµολογική 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 αιτήσεων 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 υποψηφίων. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους.
3. Εάν υπάρξουν κενές θέσεις µέχρι τις 31 Οκτωβρίου στην Α’
Τάξη του Εκκλησιαστικού Γυµνασίου από µετεγγραφή, αποµάκρυνση µαθητών/µαθητριών ή οποιονδήποτε άλλον λόγο, αυτές
συµπληρώνονται από τον αξιολογικό πίνακα της παρ. 2.
4. Με τη διαδικασία της παρ. 2 µπορούν να καλύπτονται κενές
θέσεις που προκύπτουν στη Β’ και Γ’ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυ-

µνασίου και στη Β’ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου. Την
ευθύνη για την ανωτέρω συµπληρωµατική διαδικασία εξετάσεων
ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του
σχολείου και τριµελής επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αποτελείται
από τον Αντιπρόεδρο του, τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή ή εκπαιδευτικό της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 111.
Κάθε ειδικότερο ζήτηµα που αφορά στη διεξαγωγή της συµπληρωµατικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων
καθορίζεται 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 Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, τις
Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία
της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.
5. Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 έως 4, σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθµού εισακτέων, µπορούν να εισάγονται
χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυµνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου µαθητές που: α) είναι τέκνα οµογενών ή αλλοδαπών - αλλογενών, β) είναι κάτοχοι τίτλου ξένου
σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωµα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό σε τάξη αντίστοιχη µε την
Α’ Γυµνασίου ή Α’ Λυκείου στην Ελλάδα και γ) προτείνονται από
ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής. Ειδικά για την εισαγωγή µαθητών που είναι τέκνα οµογενών ή αλλοδαπών - αλλογενών, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική
Ακαδηµία απαιτείται η έγκριση της Ιεράς Κοινότητος. Ειδικά για
την εισαγωγή µαθητών του πρώτου εδαφίου στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ρ.Ε.Σ., απαιτείται απόφαση του Πολυµελούς Συµβουλίου του Ιδρύµατος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώµη του
Ι.Ε.Π. και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες των περ. α) έως γ)
της παρ. 5, β) τα ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία, γ) τα αναγκαία
δικαιολογητικά, δ) οι διαδικασίες επιλογής, ε) η ανάγκη λειτουργίας τάξεων υποδοχής, στ) η οργάνωση και λειτουργία τους, ζ) οι
προϋποθέσεις ένταξης των µαθητών στις τάξεις αυτές, η) τα διδασκόµενα µαθήµατα, το περιεχόµενο και οι ώρες διδασκαλίας
τους, θ) ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των µαθητών, ι)
οι προϋποθέσεις 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 επιπλέον του αριθµού εισακτέων, µπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη
του Εκκλησιαστικού Γυµνασίου 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 νοµοθεσία. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, 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 διαδικασίες 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 διαχείρισης που διαχειρίζεται
η Ρ.Ε.Σ..
Άρθρο 124
Προγράµµατα σπουδών
1. Τα Εκκλησιαστικά Γυµνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα της δηµόσιας γενικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως αυτό
τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

µάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) και γνώµης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ώστε να περιλαµβάνονται τα µαθήµατα
εκκλησιαστικής ειδίκευσης που υπηρετούν την επίτευξη του γενικού και ειδικού σκοπού και των επιµέρους στόχων του άρθρου
110.
2. Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν υποχρεωτικά
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 προσαυξάνεται 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 αποκλειστικά για τα µαθήµατα των Οµάδων
Προσανατολισµού.
4. Η Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)
του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) δεν εφαρµόζεται για τον
ορισµό των θεµάτων των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών 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 µαθηµάτων του πρώτου εδαφίου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώµης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τη διδασκαλία των µαθηµάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης που
αφορούν στη µελέτη της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή αποτυπώνεται κατά την ιστορική της διαδροµή στα εκκλησιαστικά κείµενα.
6. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των µαθητών/µαθητριών ως
προς τη συµµετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθορίζονται µε απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε..
Άρθρο 125
Λειτουργία οµίλων και θερινών προγραµµάτων
1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των
µαθητών/µαθητριών του Εκκλησιαστικού Σχολείου (Ε.Σ.), µε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που εγκρίνεται από το Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.),
δηµιουργούνται όµιλοι και ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας τους. Οι όµιλοι λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου
προγράµµατος, σύµφωνα µε την απόφαση ίδρυσής τους. Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. στους οµίλους προσµετράται
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 εκκλησιαστικών τεχνών, όπως βυζαντινή µουσική και αγιογραφία, αθλητικοί όµιλοι
και όµιλοι για την εκµάθηση µίας εκ των ακόλουθων γλωσσών: ρωσική, αραβική, σερβική, ρουµανική, βουλγαρική και τουρκική. Η
δαπάνη για την πρόσληψη των διδασκόντων των γλωσσών του
πρώτου εδαφίου βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες πρόσληψης των διδασκόντων των γλωσσών του πρώτου εδαφίου και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται, κατά παρέκκλιση
των κείµενων διατάξεων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του
Ε.Σ.Ε.Ε..
3. Για την εγγραφή των µαθητών των Ε.Σ. στους οµίλους απαιτούνται αίτηση των γονέων ή κηδεµόνων τους, γνώµη του αρµόδιου συντονιστή του µαθήµατος και απόφαση του διευθυντή. Για
την εγγραφή στους οµίλους του πρώτου εδαφίου µαθητών που
φοιτούν σε άλλες δηµόσιες σχολικές µονάδες της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της περιοχής όπου εδρεύει το Ε.Σ.,
απαιτούνται αίτηση των γονέων ή κηδεµόνων τους στον διευθυντή
του Ε.Σ., γνώµη του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο
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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 προβλέπονται συνεργασίες µε εκκλησιαστικές σχολές της αλλοδαπής 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 οµογένειας.
5. Με απόφαση του Πολυµελούς Συµβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) και σε συνεργασία µε τον Διευθυντή,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συλλόγου Διδασκόντων και έγκρισης του Προϊσταµένου Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µπορεί να διοργανώνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις,
σχολικές παραστάσεις, συµµετοχή σε πανελλήνιους ή διεθνείς
διαγωνισµούς, µε δαπάνη του ιδρύµατος.
Άρθρο 126
Παροχές και διευκολύνσεις µαθητών και µαθητριών
Οι µαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) δικαιούνται
τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται 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 Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από εισήγηση
του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.), προσαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις στις ιδιαίτερες
συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..
Άρθρο 127
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
των Εκκλησιαστικών Σχολείων
1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξηµένων ακαδηµαϊκών προσόντων όλων των κλάδων
και ειδικοτήτων της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι
οποίοι τοποθετούνται µε θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Ε.Σ., η Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου 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 Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ε.Σ., που υποβάλλονται από τους
διευθυντές τους, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση στα Ε.Σ. αφορά στο επόµενο σχολικό
έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέµα σχετικό µε τη διεξαγωγή
της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύµφωνα µε τις παρ.
3 έως 11, ισχύουν 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 εκπαιδευτικοί 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 δικαιολογητικά, 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 θέσης εκπαιδευτικού σε µέχρι
τρία (3) συνολικά Ε.Σ..
4. Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχι-
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στον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική 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 κατάρτιση,
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 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή επιστηµονικών φορέων µε την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστηµονικά συγγράµµατα
µε Διεθνή Μοναδικό Αριθµό Βιβλίου (International Standard Book
Number, ISBN), τα άρθρα που έχουν δηµοσιευθεί σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές της ηµεδαπής και της αλλοδαπής,
τις εισηγήσεις σε επιστηµονικά συνέδρια που έχουν δηµοσιευθεί
σε τόµους πρακτικών, τον σχεδιασµό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων ή από 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
συµµετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας οµίλων ή εξωδιδακτικών
δραστηριοτήτων,
δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εµπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εµπειρία στην
εφαρµογή καινοτοµιών και τον εκπαιδευτικό πειραµατισµό, τη διδακτική εµπειρία στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, πέραν αυτής
που αποτελεί προϋπόθεση διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το επιµορφωτικό έργο σε προγράµµατα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσηµα θεσµοθετηµένα προγράµµατα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και
ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και,
πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται µε προφορική δοµηµένη συνέντευξη ενώπιον του
Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).
Στο στάδιο αυτό συνεκτιµώνται αναγνωρισµένο έργο ή δράσεις ή
ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται µε τους
γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
6. Το σύνολο των αξιολογικών µονάδων για τις κατηγορίες των
κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό (100). 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.) καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία
κριτηρίων, η αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονάδες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόµενο και η διαδικασία της συνέντευξης 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
µπορεί να αποδίδεται 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 πραγµατοποιείται µέσα
σε πέντε (5) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
υποψηφιοτήτων, καταρτίζει πίνακα κατ’ αλφαβητική σειρά µε τους
υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4, ο οποίος
αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας
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 παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογηµένα
για τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τον πίνακα και ενηµερώνει σχε-
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τικά τους ενδιαφεροµένους.
8. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης
των εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τα κριτήρια των περ. α) έως δ)
της παρ. 5, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας 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 Θρησκευµάτων και των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας 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 µονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε) της παρ. 5 είναι ο µέσος όρος
των µονάδων µε τις οποίες τον έχουν βαθµολογήσει τα µέλη του
Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρακτικό της συνεδρίασης του Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται
το περιεχόµενο της συνέντευξης, µε µνεία των ερωτήσεων που
υποβλήθηκαν από τα µέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων 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 συνέντευξη 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 αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των µονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισµα 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 Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών
Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νοµιµότητας.
Μετά την κύρωσή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης
αναρτάται στις ιστοσελίδες 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 κατάταξης των
εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις προτιµήσεις τους που έχουν δηλωθεί.
13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Ε.Σ., διατηρούν την οργανική
τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους
οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύµφωνα µε το
άρθρο 131. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται µε απόφαση
του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του
προηγούµενου εδαφίου, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.
14. Οι νεοεισερχόµενοι σε Ε.Σ. εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια
του πρώτου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση
σύµφωνα µε το άρθρο 131. Αν η αξιολόγηση 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 Διαθρησκευτικών
Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αν δεν
συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδα-
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φίου, οι νεοεισερχόµενοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως.
15. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν
δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης
εκπαιδευτικού σε άλλο Ε.Σ.. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ.
ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση µετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός µετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει
υπηρεσία στον φορέα µετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια
της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές,
ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωµα να υποβάλει 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 εκπαιδευτικού
προσωπικού των Ε.Σ. δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12)
έτη.
17. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο,
κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Ε.Σ.,
µπορούν να καλύπτονται µε διάθεση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά σειρά προτεραιότητας:
α) εκπαιδευτικών που περιλήφθηκαν στους πίνακες του τέταρτου
εδαφίου της παρ. 11 και δεν τοποθετήθηκαν σε Ε.Σ., οι οποίοι 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 εκπαιδευτικών, 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 εκπαιδευτικούς, 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 προτεραιότητα: α) σε
σχολική µονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
της περιοχής όπου εδρεύει το Ε.Σ., µε απόφαση του Διευθυντή
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, β) σε σχολική µονάδα της ίδιας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
19. Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία για την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σύµφωνα 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 Εξωτερικών
(Β’ 765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογηµένη γνώµη για την άρνηση
παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς 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 Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.),
καλύπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 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 οποίο
µισθοδοτείται από την επιχώρια Μητρόπολη, µετά από αίτηση της
Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών
Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και απόφαση του οικείου Μητροπολίτη.
2. Η παρ. 1 δεν εφαρµόζεται στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική 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 Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.), η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη του οποίου ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά τον
προϋπολογισµό του ιδρύµατος.
4. Το Πολυµελές Συµβούλιο του ιδρύµατος µπορεί να προσλαµβάνει, µε δαπάνες του, γιατρό, νοσηλευτή, ψυχολόγο ή προσω-
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πικό για τη διοικητική και λειτουργική υποστήριξη ή την παροχή
εκπαιδευτικού έργου στο Εκκλησιαστικό Λύκειο ή στη Σχολή Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) της Ρ.Ε.Σ.. Απαγορεύεται
η πρόσληψη από το Πολυµελές Συµβούλιο, µε οποιαδήποτε σύµβαση ή σχέση εργασίας, προσώπου του πρώτου εδαφίου που
είναι συγγενής µε µέλος του Πολυµελούς Συµβουλίου εξ αίµατος
ή εξ αγχιστείας κατά ευθεία µεν γραµµή µέχρι δευτέρου βαθµού,
εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου.
Άρθρο 129
Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων µε φορείς
και µε σχολικές µονάδες της αλλοδαπής
1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) µπορεί να συνδέονται: α) µε
τις Θεολογικές Σχολές και Τµήµατα Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) ή τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες
(Α.Ε.Α.) της Χώρας, β) µε εκκλησιαστικά ιδρύµατα εκπαιδευτικού
ή µορφωτικού σκοπού, γ) µε ερευνητικούς ή µε άλλους φορείς
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δ) µε επιστηµονικές ενώσεις, ε)
µε κοινωφελή ιδρύµατα. Με κάθε φορέα µπορεί να συνδέονται 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 αρµόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το
περιεχόµενο της σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις
και η διαδικασία.
2. Τα Ε.Σ. µπορεί να πραγµατοποιούν αδελφοποιήσεις µε εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά σχολεία, σχολικές µονάδες της αλλοδαπής και σχολεία της οµογένειας. Οι αδελφοποιήσεις
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τα δηµόσια σχολεία της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 130
Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή
των Εκκλησιαστικών Σχολείων
1. Για την αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή 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 κριτήρια και τη βαθµολογία της αξιολόγησης (άρθρο
60), ε) τις διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 61), τις ενστάσεις
(άρθρο 62). Αρµόδιο για την εξέταση των ενστάσεων είναι το Εποπτικό Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Εποπτικού 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. εφαρµόζονται 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 αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
(άρθρο 73), ε) τις ενστάσεις (άρθρο 79). Αρµόδιο όργανο για την
εξέταση των ενστάσεων είναι το Ε.Σ.Ε.Ε.. Το έργο των εκπαιδευτικών στα Ε.Σ. αξιολογείται σύµφωνα µε το άρθρο 119 σε σχέση
µε τη θητεία τους. Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται αρνητικά
δεν έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση
κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε εκκλησιαστικά σχολεία, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 127.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση του Εποπτικού Συµβουλίου
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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 προϋποθέσεις βάσει των
οποίων χρηµατοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:
α) από τον τακτικό προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας
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 περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), η οποία 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 περίπτωσης 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 λειτουργίας και
τον καθαρισµό των κτιρίων των Ε.Σ., πλην του Εκκλησιαστικού
Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σοχλής (Ρ.Ε.Σ.), οι οικείοι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (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 πενταµελή 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 Εκκλησιαστικά Λύκεια που συστεγάζονται λειτουργεί µια
κοινή Σχολική Εφορεία. Το άρθρο 41 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), ως
προς τον έλεγχο επιχορηγήσεων και χρηµατοδοτήσεων, 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 Διευθυντής Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της έδρας του
Ε.Σ. µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, γ) ο Διευθυντής του Ε.Σ., τον
οποίο αναπληρώνει ο Υποδιευθυντής ή, εφόσον δεν έχει οριστεί,
ο αρχαιότερος καθηγητής, δ) ένα (1) εξέχον µέλος της τοπικής
κοινωνίας που υποδεικνύεται 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 Δηµοτικού Συµβουλίου. Η Σχολική Εφορεία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων 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 αυτοδικαίως τακτικό
µέλος της Σχολικής Εφορείας ο Τοποτηρητής και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο Τοποτηρητής καταλαµβάνει τη θέση του Προέδρου µέχρι
την πλήρωση της θέσης του Μητροπολίτη και την ανάληψη των
καθηκόντων του, οπότε ο τελευταίος εγκαθίσταται αυτοδικαίως
στη θέση του Προέδρου και εκδίδεται νέα διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Μέχρι τότε, η Σχολική
Εφορεία ασκεί κανονικά όλες τις αρµοδιότητές της υπό τη συγκεκριµένη σύνθεση.
3. Η Σχολική Εφορεία συνεδριάζει, τακτικώς δύο (2) φορές τον
µήνα και εκτάκτως µε πρόσκληση του Προέδρου 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 επιβάλλουν την έκτακτη συνεδρίασή της. Χρέη εισηγητή
εκτελεί ο Διευθυντής του Ε.Σ. και χρέη γραµµατέα ένας εκ των κα-

θηγητών του σχολείου που ορίζεται από τον Διευθυντή. Για όλα
τα θέµατα που αφορούν στη σύνθεση, συνεδρίαση, λειτουργία και
λήψη απόφασης εφαρµόζονται τα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (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, φωτισµού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης ή αγοράς αναλώσιµων υλικών, από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 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 πληρωµών για
τις παραπάνω δαπάνες, ε) η είσπραξη και διαχείριση εσόδων που
προέρχονται ιδίως από τις επιχορηγήσεις των δήµων, τις κρατικές
επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, δωρεές, κληρονοµίες και κληροδοσίες και από παροχές τρίτων και στ) η είσπραξη και διαχείριση εσόδων από προαιρετικές εισφορές του
συλλόγου 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 εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., µπορεί να ανατίθενται και άλλες αρµοδιότητες στη Σχολική Εφορεία, συναφείς
µε το έργο της και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που
προκύπτει κατά την άσκηση αυτού.
5. Ειδικά για την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία, η σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία, οι αρµοδιότητες και
κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στη Σχολική Εφορεία 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 επιστασία 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 εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ.,
η οποία µπορεί να συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα σύµφωνα µε
τον ν. 3528/2007 (Α’26) και την κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 134
Μαθητική εστία
1. Σε κάθε Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) µπορεί να ιδρύεται και
να λειτουργεί µαθητική εστία για την εξυπηρέτηση των αναγκών
διαµονής και σίτισης των µαθητών του. Δικαίωµα σίτισης έχουν
όλοι οι µαθητές και µαθήτριες του Ε.Σ., ανεξάρτητα αν διαµένουν
σε αυτήν.
2. Οι µαθητικές εστίες της παρ. 1 των Ε.Σ. λειτουργούν 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 Εκκλησιαστικής 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, αντίστοιχα. Ο κανονισµός
λειτουργίας κάθε µαθητικής εστίας καθορίζεται µε απόφαση: α)
του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της επιχώριας Μητρόπολης ή
του ν.π.ι.δ. «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» για τα Ε.Σ. που
λειτουργούν σε Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) της
Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδηµία, γ) της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή της
Κρήτης και δ) της Ιεράς Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου για την
Πατµιάδα Σχολή. Ο κανονισµός του προηγούµενου εδαφίου ρυθµίζει κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της µαθητικής εστίας. Η ισχύς του κανονισµού αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του στο επίσηµο µηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» ή στο επίσηµο µηνιαίο δελτίο της
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Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτος» ή στο επίσηµο δελτίο
των Επαρχιών του Οικουµενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος», αντιστοίχως. Ο κανονισµός λειτουργίας της µαθητικής εστίας της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του
σχολείου.
3. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία της µαθητικής
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 άρθρου 26 του ν. 3432/2006, γ) την Ιερά Κοινότητα
του Αγίου Όρους για τη µαθητική εστία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας, δ) την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας
της Κρήτης για τη Μαθητική Εστία της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και ε) τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου για τη Μαθητική Εστία της Πατµιάδας Σχολής.
4. Η άδεια ίδρυσης µαθητικής εστίας εκδίδεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών
Σχέσεων της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων (Γ.Γ.Θ.) του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, που διαπιστώνει την
αδυναµία κάλυψης 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 µαθητικής
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 εστία, στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία
ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.
6. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα δικαιολογητικά, ο τύπος και
κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας µαθητικής εστίας καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) µπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί µαθητική εστία
για την εξυπηρέτηση των αναγκών 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 καθορίζεται µε απόφαση του Πολυµελούς Συµβουλίου, ο οποίος υποχρεωτικά κοινοποιείται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων και αναρτάται 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 διατάξεις που ισχύουν για τη δηµόσια
Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), µπορεί να ορίζονται οι ηµέρες αργίας,
εορτών και εκδηλώσεων στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.).
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
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 Παιδείας και
Θρησκευµάτων εγγράφονται κατ’ έτος οι αναγκαίες πιστώσεις για
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την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας των Ε.Σ..
Άρθρο 137
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων:
α) ρυθµίζονται τα ζητήµατα που ανακύπτουν από τη συστέγαση των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων και των Γενικών 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 Σχολείου (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 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 διατάξεις
που ισχύουν για τη δηµόσια Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, για τα
θέµατα των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων που δεν ρυθµίζονται 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 άρθρου 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 λειτουργία ή µεταφέρεται η έδρα
των Εκκλησιαστικών Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 112.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
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 Όρους (Κ.Χ.Α.Ο.)» (Α’ 309) Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως επικυρούται η Κανονιστική Διάταξη
µέσω της οποίας εξειδικεύονται όλα τα θέµατα που συνδέονται
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 Όρους, και δ) την ιδιαίτερη 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 Ριζαρείου 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 άρθρου 114.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό
µε τη σύναψη και τους όρους των συµβάσεων που προβλέπονται
στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 115, σύµφωνα µε την παρ. 4 του
ίδιου άρθρου.
6. 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.):
α) Καθορίζονται:
αα) Τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίµησή
τους σε αξιολογικές µονάδες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόµενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και
κάθε ειδικότερο ζήτηµα σχετικά µε τη διαδικασία κατάταξης και
επιλογής των υποψηφίων, 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 διαδικασία υποβολής των
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αιτήσεων 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 υποψηφίων, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 123.
β) Τροποποιείται το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα 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 επιµέρους 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 ίδιας παραγράφου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώµη του
Ι.Ε.Π. και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), καθορίζονται:
α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής 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 οργάνωση και λειτουργία τους, ζ) οι προϋποθέσεις ένταξης των µαθητών στις τάξεις αυτές, η) τα διδασκόµενα µαθήµατα, το περιεχόµενο και οι
ώρες διδασκαλίας τους, θ) ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης
των µαθητών, ι) οι προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης, ια)
η στελέχωση 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 Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώµης του
Κ.Ε.Γ., ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διδασκαλία 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
άρθρου 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 σχετική λεπτοµέρεια, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της ίδιας
παραγράφου.
10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε.:
α) προσαρµόζονται οι διατάξεις που είναι σχετικές µε τις παροχές και τις διευκολύνσεις µαθητών και µαθητριών στις ιδιαίτερες
συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 126,
β) καθορίζονται: α) οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής στις
κατηγορίες, β) τα ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία, 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 άρθρου 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 αντίστοιχα,
γβ) να ανατίθενται και άλλες αρµοδιότητες στη Σχολική Εφορεία, συναφείς µε το έργο της και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που προκύπτει κατά την άσκηση αυτού, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 133,
γγ) να ορίζονται οι ηµέρες αργίας, εορτών και εκδηλώσεων 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 Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., πραγµατοποιείται η σύνδεση των Ε.Σ. µε τους
φορείς και καθορίζονται, µε την ίδια απόφαση, το περιεχόµενο της
σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 129.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
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µάτων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι
προϋποθέσεις, οι όροι, τα δικαιολογητικά, ο τύπος και κάθε άλλο
ειδικότερο θέµα για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µαθητικής εστίας, 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 Υπουργείου 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 Υποψήφιων
Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) είναι η εκπαίδευση υποψήφιων κληρικών
της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγµατος, Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού µορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, µε προσήλωση στις δηµοκρατικές αξίες,
για να υπηρετήσουν στην Ελλάδα ή στις κοινότητες του απόδηµου ελληνισµού.
Άρθρο 140
Δίπλωµα µαθητείας
1. Στους απόφοιτους των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) χορηγείται δίπλωµα µαθητείας, 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 Ανατολικής Ορθοδόξου
Εκκλησίας του Χριστού, σε ενορίες που βρίσκονται σε χωριά ή
πόλεις µε πληθυσµό έως σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισµός κατόχων διπλώµατος µαθητείας σε κενή οργανική θέση εφηµερίου σε ενορίες που βρίσκονται σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των σαράντα χιλιάδων
(40.000) κατοίκων, εφόσον δεν εµφανίζονται υποψήφιοι που είναι
κάτοχοι πτυχίου ηµεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) ή νοµίµως αναγνωρισµένου πτυχίου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. ή
πτυχιούχοι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.).
Οι κληρικοί που είναι κάτοχοι διπλώµατος µαθητείας, µετά τον
διορισµό τους, εξελίσσονται στα Μισθολογικά Κλιµάκια (Μ.Κ.)
της κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13 του άρθρου 9 του ν.
4354/2015 (Α’176).
3. Η απόκτηση διπλώµατος µαθητείας δεν θεµελιώνει δικαίωµα
του κατόχου για διορισµό σε κενή οργανική θέση εφηµερίου.
4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισµός κληρικού σε κενή οργανική θέση εφηµερίου, χωρίς τη λήψη του διπλώµατος µαθητείας, σε οικισµούς µε πληθυσµό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000)
κατοίκων, που ανήκουν σε ακριτική ή νησιωτική Μητρόπολη, αν
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχει ηλικία άνω του τριακοστού (30ού) έτους και όχι πέραν του πεντηκοστού (50ού), β) είναι έγγαµος και γ) είναι κάτοχος
απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του ν. 3432/2006
(Α’ 14), Εκκλησιαστικού Λυκείου του παρόντος, Γενικού Λυκείου
ή απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελµατικού Λυκείου ή αντίστοιχου
τίτλου σπουδών σχολείου Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο κληρικός υποχρεούται να παραµείνει στη θέση όπου διορίστηκε επί δέκα (10) έτη και δεν επιτρέπεται η απόσπαση, 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 διορισµού του στην
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Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως να καταθέσει 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
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) µπορεί να επιτρέπεται
στον κληρικό η εξ αποστάσεως σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση συγκεκριµένων ή όλων των θεωρητικών µαθηµάτων του
εκπαιδευτικού προγράµµατος της Σ.Μ.Υ.Κ. στο οποίο έχει εγγραφεί.
5. Η παρ. 2 δεν θίγει τις διατάξεις που ορίζουν ως προϋπόθεση
για τον διορισµό σε κενή οργανική θέση εφηµέριου 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
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., µπορεί να καταργούνται, να αναστέλλεται η λειτουργία ή να µεταφέρεται η
έδρα των Σ.Μ.Υ.Κ., να καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της κατάργησης, αναστολής λειτουργίας ή µεταφοράς έδρας, καθώς και τα
ειδικότερα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της
Σ.Μ.Υ.Κ., τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της
υλικοτεχνικής υποδοµής της και κάθε ειδικότερο θέµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από γνώµη του Ε.Σ.Ε.Ε., θεσπίζεται ο κανονισµός λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ., ο οποίος είναι προϋπόθεση 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 παρόντος, Σχολή
Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) στο ίδρυµα µε την
επωνυµία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.),
η οποία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση υποψήφιων
κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού,
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 παρόντος για όλα τα θέµατα του
διδακτικού προσωπικού, των ιεροσπουδαστών και των σπουδαστικών θεµάτων και εποπτεύεται από τη Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε
κτίριο του κτιριακού συγκροτήµατος του ιδρύµατος, σύµφωνα 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 σπουδαστικών θεµάτων. Η 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 περίπτωση αυτή
το Προεδρικό Διάταγµα εκδίδεται κατόπιν γνώµης του Ε.Σ.Ε.Ε..
Άρθρο 143
Εκπαιδευτικά προγράµµατα των Σχολών Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών
1. Η διάρκεια σπουδών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) ορίζεται σε δύο (2) έτη. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα αποτελείται από τα θεωρητικά µαθήµατα, την ιερατική
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µαθητεία και την πτυχιακή εργασία.
2. Τα θεωρητικά µαθήµατα περιλαµβάνουν: α) κοινά υποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία συνδέονται µε τις αρχές του κράτους δικαίου, της δράσης της Δηµόσιας Διοίκησης και της άσκησης
καθηκόντων διοικήσεως των Ενοριών, β) κοινά υποχρεωτικά µαθήµατα, τα οποία συνδέονται µε το τελετουργικό έργο του πνευµατικού - θρησκευτικού λειτουργού και την άσκηση ιερατικών
καθηκόντων, γ) µαθήµατα επιλογής που συνδέονται µε τον διδακτικό 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 διδασκαλίας, χωρίς όµως να µεταβάλλεται
ο συνολικός αριθµός ωρών διδασκαλίας που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. Το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό
των θεωρητικών µαθηµάτων των Σ.Μ.Υ.Κ. εκπονείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και διανέµεται ηλεκτρονικά
ή εντύπως από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», κατόπιν εγκρίσεως του Εποπτικού
Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).
3. Η µαθητεία διεξάγεται στους Ιερούς Ναούς της Ανατολικής
Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και λοιπούς εκκλησιαστικούς
χώρους ή ιδρύµατα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας
της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων των Δωδεκανήσων. Μπορεί, επίσης, να διεξάγεται και σε Ιερούς Ναούς ή εκκλησιαστικούς
χώρους ή ιδρύµατα που ανήκουν στο Οικουµενικό Πατριαρχείο ή
το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ή το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων ή
το Πατριαρχείο Αντιοχείας ή την Αρχιεπισκοπή του Σινά και βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα πάσης φύσεως
έξοδα για τη διεξαγωγή της µαθητείας δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
4. Η ανάθεση πτυχιακής εργασίας πραγµατοποιείται µετά την
επιτυχή περάτωση όλων των θεωρητικών µαθηµάτων και διεξάγεται παράλληλα µε τη µαθητεία κατά το δεύτερο έτος σπουδών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., καθορίζονται:
α) Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα σπουδών των θεωρητικών µαθηµάτων και η διαδικασία αξιολόγησης των σπουδαστών. Στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. περιγράφονται: αα) σαφώς
διατυπωµένα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά µάθηµα, αβ)
διδακτέα ύλη, διαµορφωµένη σύµφωνα µε τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα κάθε µαθήµατος, αγ) οδηγίες διδασκαλίας,
συµπεριλαµβανοµένων και των διδακτικών τεχνικών, 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 διαδικασία αξιολόγησης των σπουδαστών.
6. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες για τη διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας.
Άρθρο 144
Δικαίωµα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών
1. Δικαίωµα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) έχουν Έλληνες πολίτες, κάτοχοι 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 ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που κατέχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές. Η εκπλήρωση
των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόµιµη απαλλαγή από αυτές
αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
τύπου Α’.
2. Δικαίωµα φοίτησης στις Σ.Μ.Υ.Κ. έχουν οι οµογενείς, οι οποίοι
έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (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 Θρησκευµάτων, η
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οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού 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 εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής, µπορεί να θεσπίζονται δίδακτρα φοίτησης και το ύψος τους για τους πολίτες κρατών εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα.
Άρθρο 145
Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών
1. Η εισαγωγή των ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) γίνεται κατόπιν επιλογής που
πραγµατοποιείται σε δύο (2) στάδια. Στο πρώτο στάδιο διενεργούνται οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι επιτυχόντες συµµετέχουν στο δεύτερο στάδιο κατά το οποίο
εξετάζονται γραπτά.
2. Για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής συστήνεται για
κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. πενταµελής Επιτροπή Επιλογής. Κάθε επιτροπή
αποτελείται από: α) τρία (3) µέλη τα οποία 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) εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ01 της Δευτεροβάθµιας γενικής εκπαίδευσης ή Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) και γ) ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. των Φιλοσοφικών Σχολών της ηµεδαπής ή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02
της Δευτεροβάθµιας γενικής εκπαίδευσης ή Ε.Σ., τους οποίους
ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η συµµετοχή
στην Επιτροπή Επιλογής είναι άµισθη. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού 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 κατόπιν εισήγησης του Πολυµελούς Συµβουλίου.
β) Το χρονικό διάστηµα, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων των υποψηφίων.
γ) Η κοινή ηµεροµηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων
των Σ.Μ.Υ.Κ..
δ) Κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία των Επιτροπών
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 διαδικασία επιλογής.
4. Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι
υποβάλλουν αίτηση µε τα εξής δικαιολογητικά: α) βιογραφικό
σηµείωµα, β) τους τίτλους της παρ. 1 του άρθρου 144 και γ) βεβαίωση Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου
ότι κατέχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί.
Άρθρο 146
Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
1. Η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τη γενική συγκρότηση και
προσωπικότητα του υποψηφίου, την έφεσή του προς την ιεροσύνη και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις αρχές από
τις οποίες εµπνέονται η Ορθοδοξία και ο Ιερός Κλήρος.
2. Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) συντάσσει πίνακα επιτυχόντων του πρώτου

σταδίου και τον κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, η οποία τον αναρτά στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η Επιτροπή Επιλογής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί τον πίνακα του
πρώτου εδαφίου και στο Πολυµελές Συµβούλιο του ιδρύµατος.
Άρθρο 147
Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείµενα: α) ελληνική ιστορία και β) θρησκευτικά. 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 Εκπαίδευσης
(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 δοκιµίων.
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 Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
(Σ.Μ.Υ.Κ.) συντάσσει τον πίνακα 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 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο πίνακας εισακτέων για κάθε Σ.Μ.Υ.Κ.
κυρώνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Θρησκευµάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Ο πίνακας εισακτέων της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιείται και
στο Πολυµελές Συµβούλιο του ιδρύµατος.
4. Δεκτοί στις Σ.Μ.Υ.Κ. γίνονται κατά φθίνουσα βαθµολογική
σειρά οι επιτυχόντες, ωσότου συµπληρωθεί ο αριθµός εισακτέων
που προβλέπει η απόφαση του Υπουργού 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 υπάρξουν κενές
θέσεις ή αυτές προκύψουν λόγω µη εγγραφής επιτυχόντα, κάθε
Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί, µέσω της ιστοσελίδας του, τον αριθµό των
κενών θέσεων που προέκυψαν. Στην περίπτωση αυτή, κάθε επιτυχών και µη εισακτέος 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, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..
6. Αν προκύψουν κενές θέσεις λόγω αποχώρησης εισαχθέντων
εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, η
Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί µέσω της ιστοσελίδας της τον αριθµό των
κενών θέσεων που προέκυψαν και καλεί, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όλους τους επιτυχόντες και µη εισακτέους να υποβάλουν αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Θρησκευµάτων, κατόπιν 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 µαθήµατα καθηγητές
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και ιδίως των Θεολογικών Σχολών, το διδακτικό προσωπικό των προγραµµάτων ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών
(Α.Ε.Α.), οι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας γενικής ή της εκκλησιαστικής 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 εκπαίδευση και είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού
τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού.
2. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
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δηµοσιεύεται πρόσκληση του Γενικού Γραµµατέα Θρησκευµάτων,
ύστερα από εισηγήσεις των Διευθυντών των Σ.Μ.Υ.Κ., µε την οποία
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τα νόµιµα προσόντα και
επιθυµούν να διδάξουν στις Σ.Μ.Υ.Κ., να υποβάλουν αίτηση που
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Η αίτηση συνοδεύεται
από βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το
συγγραφικό και λοιπό έργο τους.
3. Οι υποψήφιοι για τη διδασκαλία των θεωρητικών µαθηµάτων
επιλέγονται από το Ε.Σ.Ε.Ε..
4. Οι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας γενικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που επιλέγονται µπορούν να αποσπώνται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων επί τρία (3) έτη ή να διατίθενται για τη συµπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στη Σ.Μ.Υ.Κ.. Τα µέλη Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (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 Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Μητροπολίτη στη Μητρόπολη του
οποίου ανήκουν οργανικά, για θητεία τριών ετών. Το διδακτικό
προσωπικό 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 συµπεριλαµβάνεται και
συνέντευξη και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία επιλογής
του διδακτικού προσωπικού των θεωρητικών µαθηµάτων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (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 Εποπτικό 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 οργανική θέση εφηµέριου
σε Ιερά Μητρόπολη της Ελληνικής Επικράτειας, µέλος του διδακτικού προσωπικού της σχολής 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 Πολυµελές Συµβούλιο του Ιδρύµατος πριν την εισήγηση του
Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία µπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά 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 Πολυµελές Συµβούλιο 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 εποµένη της γνωστοποίησής της στο
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Συµβούλιο του ιδρύµατος. Στην περίπτωση αυτή αποφασίζει ο
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων και στη συνέχεια εφαρµόζεται το
πρώτο εδάφιο.
2. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθµη διοικητική λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,
β) µεριµνά και έχει την ευθύνη:
βα) για την τήρηση των νόµων, των αποφάσεων, των οδηγιών
και των εγκυκλίων που εκδίδουν τα αρµόδια όργανα της Διοίκησης,
ββ) για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενηµέρωση και συνεργασία,
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 θέµατος σχετικού µε τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,
γ) αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό συγκεκριµένα καθήκοντα
που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο της Σ.Μ.Υ.Κ.,
µε την υλοποίηση καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
δράσεων, καθώς και µε την εφαρµογή προγραµµάτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής,
δ) χορηγεί στο προσωπικό της Σ.Μ.Υ.Κ. τις νόµιµες άδειες.
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 λήξη της θητείας του, τότε επιλέγεται ως Διευθυντής µέλος του διδακτικού
προσωπικού για το υπόλοιπο της θητείας του Διευθυντή, σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του παρόντος.
5. Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των Διευθυντών των Σ.Μ.Υ.Κ.
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας 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 ίδιος χορηγεί σύµφωνα µε την περ. δ) της παρ. 2.
7. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. υποβάλλει ανά εξάµηνο
στο Πολυµελές Συµβούλιο του ιδρύµατος έκθεση πεπραγµένων
για τη λειτουργία της σχολής, την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 151
Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών
1. Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) µπορούν να στεγάζονται σε κτίρια που παραχωρούνται κατά χρήση
χωρίς αντάλλαγµα και ανήκουν σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Ενορίες, Ιερές Μονές, εκκλησιαστικά ιδρύµατα, ιδρύµατα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε Ο.Τ.Α. πρώτου ή δευτέρου βαθµού ή
ανήκουν στο Δηµόσιο, µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 142. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής κάθε είδους 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 Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης
του Ε.Σ.Ε.Ε., καθώς και του Πολυµελούς Συµβουλίου ειδικώς για
τη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.).
Άρθρο 152
Ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες
σπουδαστών
Το Δηµόσιο καλύπτει τις ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες των ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υπο-
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ψήφιων 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 ηµεδαπής ή στα Προγράµµατα Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.), αποκλειστικά 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 προγράµµατος σπουδών
του ιδρύµατος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά
επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας όλων των µαθηµάτων στα οποία εξετάζονται. Στη σειρά
αυτήν περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) µονάδες τουλάχιστον σε
καθένα από τα τρία (3) µαθήµατα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας µέχρι να καλυφθεί το προβλεπόµενο
ποσοστό.
3. Με απόφαση των αρµόδιων οργάνων των ιδρυµάτων υποδοχής, οι υποψήφιοι που εισάγονται µπορούν να απαλλαγούν,
ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών, υποχρεωτικών και επιλογής, το περιεχόµενο των
οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στη Σ.Μ.Υ.Κ., αλλά σε
καµία περίπτωση δεν µπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο πρόγραµµα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα
µαθήµατα, στα οποία εξετάσθηκαν για την εισαγωγή τους.
4. Τα αρµόδια όργανα των ιδρυµάτων υποδοχής αποφασίζουν
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 εισακτέων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα.
5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους κατόχους του διπλώµατος µαθητείας των Σ.Μ.Υ.Κ. διέπονται αποκλειστικά από τις
διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 154
Χρηµατοδότηση Σχολών Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών
Οι λειτουργικές δαπάνες, οι δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού και
εξοπλισµού και οι συνήθεις δαπάνες συντήρησης των κτιρίων στα
οποία λειτουργούν οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων (Σ.Μ.Υ.Κ.)
βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου για τη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) βαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισµό
του ιδρύµατος.
Άρθρο 155
Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
µπορεί να συστήνεται ιδία τριµελής εφορεία για τη στήριξη της
διοικητικής λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας 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 Διευθυντής 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 Ιερά 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 συνεργασία µε τον Διευθυντή της Σ.Μ.Υ.Κ., κατόπιν έγκρισης του
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και
Διαθρησκευτικών Σχέσεων µπορεί να διοργανώνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, παραστάσεις και συµµετοχή σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισµούς µε δαπάνη του ιδρύµατος.
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 περιεχόµενό της, οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία, προβλέπονται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης εισήγησης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν ο φορέας ή το κοινωφελές ίδρυµα υπάγεται ή εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο, εκδίδεται κοινή απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων 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 αποτελεσµατικότητα του
εκπαιδευτικού προγράµµατος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) και η αποδοτικότητα του διδακτικού προσωπικού, µε αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας 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 εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών µαθηµάτων, την ιερατική µαθητεία και τους διδάσκοντες,
συµπεριλαµβανοµένου του Διευθυντή.
3. Στο χρονικό διάστηµα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2, ο
Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. αξιολογεί µε ειδική έκθεση το πρόγραµµα
σπουδών, το εκπαιδευτικό και διδακτικό 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 Ριζαρείου 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 προγράµµατος των
Σ.Μ.Υ.Κ. και του προσωπικού τους καθορίζονται µε απόφαση του
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Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., της Εκκλησίας της Ελλάδος και της
Εκκλησίας της Κρήτης.
Άρθρο 158
Εστίες ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας
Υποψήφιων Κληρικών
1. Οι ανάγκες σίτισης και διαµονής των ιεροσπουδαστών 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 λειτουργεί εστία
ιεροσπουδαστών για την εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης και
διαµονής των ιεροσπουδαστών.
3. Από την ίδρυσή τους οι εστίες ιεροσπουδαστών λειτουργούν
υπό την ευθύνη του ν.π.ι.δ. «Εστία Εκκλησιαστικής 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 διαµονής 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
λειτουργίας της εστίας καθορίζεται µε απόφαση του Πολυµελούς
Συµβουλίου, ο οποίος υποχρεωτικά κοινοποιείται στη Διεύθυνση
Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών 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 Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ρυθµίζονται θέµατα 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 χαρακτηρισµό της
διαγωγής, τους τίτλους σπουδών των Σ.Μ.Υ.Κ.,
γ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν
για τη διακοπή των µαθηµάτων ή τη συµπλήρωσή 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..
Άρθρο 160
Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών
Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων
Κληρικών
1. Τα υφιστάµενα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά 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 διαφορετικά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων.
2. Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) αρχίζουν να λειτουργούν από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.
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Άρθρο 161
Θέµατα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
Βελλάς Ιωαννίνων και Πατριαρχικής
Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης
1. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς και η Πατριαρχική
Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης (Γενικό Εκκλησιαστικό 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
επιλογής τους.
2. Από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς λειτουργεί η Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς 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 διατάξεις 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 απευθείας 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 άρθρου 141.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε.:
α) Μπορεί να καταργούνται, να αναστέλλεται η λειτουργία ή
να µεταφέρεται η έδρα των Σ.Μ.Υ.Κ., να καθορίζονται ο χρόνος
έναρξης της κατάργησης, αναστολής λειτουργίας ή µεταφοράς
έδρας, καθώς και τα ειδικότερα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ., τα θέµατα που αφορούν στη
διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδοµής της και κάθε
ειδικότερο 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 αξιολόγησης 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 διαδικασία 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 υποβολής
των αιτήσεων των υποψηφίων, σύµφωνα µε την περ. β) της παρ.
3 του άρθρου 145,
γε) η κοινή ηµεροµηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων
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,
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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 διαδικασία επιλογής, σύµφωνα µε την περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 145,
γθ) τα κριτήρια, η διαδικασία στην οποία συµπεριλαµβάνεται
και συνέντευξη και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού προσωπικού των θεωρητικών µαθηµάτων,
σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 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 χαρακτηρισµό
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 αποφασίζουν για τη διακοπή των µαθηµάτων ή τη συµπλήρωσή 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, σύµφωνα 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, 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 του άρθρου
144. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα
δικαιολογητικά εγγραφής, µπορεί να θεσπίζονται δίδακτρα φοίτησης και το ύψος τους για τους πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 144.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., προβλέπονται η σύνδεση των Σ.Μ.Υ.Κ., το περιεχόµενό της, οι σχετικές
προϋποθέσεις και η διαδικασία, 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 Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων µε τον κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του
ίδιου άρθρου.
4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του Πολυµελούς Συµβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.), καθορίζονται τα ειδικά θέµατα του διδακτικού προσωπικού, των ιεροσπουδαστών και των σπουδαστικών
θεµάτων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 142.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Πολυµελούς Συµβουλίου
της Ρ.Ε.Σ., ορίζεται ο αριθµός εισακτέων 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 Θρησκευµάτων:
α) καθορίζεται το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του Διευθυντή και του λοιπού διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν
στις Σ.Μ.Υ.Κ., σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 148,
β) µπορεί να συστήνεται ιδία τριµελής εφορεία για τη στήριξη
της διοικητικής λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ. και ορίζονται οι αρµοδιότητές της, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 155.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν 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 Κοινωνικών
Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες που είναι σχετικές µε την κάλυψη από
το Δηµόσιο των ιατροφαρµακευτικών και νοσοκοµειακών δαπα-
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νών των ιεροσπουδαστών των Σ.Μ.Υ.Κ., εφόσον δεν είναι άµεσα
ή έµµεσα ασφαλισµένοι, σύµφωνα µε το άρθρο 152.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, οι µέθοδοι 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 Θρησκευµάτων
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 Θρησκευµάτων, 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 θέµατα 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 Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) δύνανται να κατατάσσονται στο Τµήµα Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 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 Επιστηµών και Τεχνών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας αποκλειστικά µε
κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται 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 καθορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας
όλων των µαθηµάτων στα οποία εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν
περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία
τουλάχιστον τριάντα (30) µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι
έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) µονάδες τουλάχιστον σε καθένα
από τα τρία (3) µαθήµατα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα
σειρά βαθµολογίας µέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόµενος αριθµός
εισακτέων.
3. Με απόφαση της Συνέλευσης του τµήµατος υποδοχής, οι
κατατασσόµενοι απαλλάσσονται από την εξέταση µαθηµάτων
του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος 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 σπουδών, κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο
Πρόγραµµα 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 µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος υποδοχής.
4. Η Συνέλευση του τµήµατος υποδοχής αποφασίζει τη διενέργεια των εξετάσεων και καθορίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους,
τη διαδικασία εισαγωγής και εγγραφής, τα απαιτούµενα δικαιο-
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λογητικά το εξάµηνο κατάταξης το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο του πέµπτου, 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 ειδικότερο ζήτηµα.
5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους πτυχιούχους των Προγραµµάτων Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων και
Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής 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 παραγωγικές
σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, ανήκουν στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση και εποπτεύονται από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 3432/2006 καταργούνται
και το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες έχουν ως αποστολή:
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 πηγές της
Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, τα µνηµεία και κειµήλια της
Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της πνευµατικής δηµιουργίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορθοδοξίας, µε σκοπό να υπηρετήσουν
την Ορθόδοξη Εκκλησία,
δ) να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύµα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί µε τη σειρά τους θα µεταλαµπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτοµο
στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης 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 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Πρόσβαση στο Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών (Α.Ε.Α.) Αθηνών και της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Κρήτης
(Π.Α.Ε.Α.) Κρήτης έχουν µόνο άρρενες υποψήφιοι που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιµου σχολείου
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και
τους όρους του συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, εφόσον είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία (Α.Ε.Α.) Αθηνών και
στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία (Π.Α.Ε.Α.)
Κρήτης λειτουργεί Πρόγραµµα Ιερατικών 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 υποχρεωτική. 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 αντικαθίστανται 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 Θρησκευµάτων και µπορεί να είναι Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή Οµότιµος Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή επιστήµονας αναγνωρισµένου κύρους προερχόµενος από τον χώρο των
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επιστηµών και των γραµµάτων.
2. Το Ανώτατο Επιστηµονικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον
Πρόεδρό του και απαρτίζεται από δύο (2) Καθηγητές Α.Ε.Ι. που
ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων και δύο
(2) εκπροσώπους της Εκκλησίας που ορίζονται ένας (1) από τη
Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ένας (1) από
την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Με απόφαση 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 προτεραιότητα τοποθετήσεων
αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαµορφώνεται 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 αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιµήσεων. Εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που
προσλαµβάνεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόµενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου
είναι υποψήφιος για πρόσληψη. Η τοποθέτηση των προσλαµβανόµενων σε σχολικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή
Εκπαίδευσης. Κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων προηγείται
η κάλυψη λειτουργικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα, καθώς και κενών/κενούµενων θέσεων σε ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία, µε προτεραιότητα στα µονοθέσια και ακολούθως
στα διθέσια και τριθέσια δηµοτικά σχολεία.»
Άρθρο 167
Δυνατότητα µετάταξης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
στα µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της Δευτεροβάθµιας
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 Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές
οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, είτε εκπαιδευτικών είτε µελών
Ε.Ε.Π., για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα
διορισµού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι έχουν
συµπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο
που υπηρετούν. Οι µετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται µετά τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (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
εκπαίδευσης δύνανται να πραγµατοποιούνται σε κενές της επιλογής τους θέσεις του ίδιου κλάδου, στα µουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
την διαδικασία των µεταθέσεων.»
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 εκπαιδευτικών
τροποποιείται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις µετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς 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 πιστοποιητικού απόκτησης νεογέννητου παιδιού και των συµπληρωµατικών στοιχείων για µετάθεση που αφορούν σε λόγους υγείας,
τροποποιείται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι µετάθεσης που προβλέπονται
από αυτό το π.δ. πρέπει να υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία που
λήγει η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων. Κατ’ εξαίρεση πιστοποιητικό για την απόκτηση νεογέννητου παιδιού λαµβάνεται
υπόψη εάν υποβληθεί µέχρι το τέλος του Δεκεµβρίου. Μέσα στην
ιδία προθεσµία µπορούν να υποβληθούν συµπληρωµατικά στοιχεία για µετάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 13 του διατάγµατος
αυτού για λόγους υγείας που έχουν ανακύψει ή διαπιστωθεί µετά
την 31η Οκτωβρίου. Όπου προβλέπεται ως προϋπόθεση µετάθεσης η συµπλήρωση ορισµένου χρόνου υπηρεσίας, ο χρόνος
αυτός υπολογίζεται µέχρι την 31η Αυγούστου του έτους διενέργειας των µεταθέσεων.»
Άρθρο 169
Αιτήσεις - προθεσµίες για τις µεταθέσεις τ
ων 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) περί 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 προγραµµάτων
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 εκπαιδευτικό έργο και σε µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων σχολείων. Στις ΣΜΕΑΕ που
φοιτούν µαθητές, οι οποίοι ανήκουν στο φάσµα του αυτισµού 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 εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων που
κάθε φορά ισχύουν 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 εκπαιδευτικού, αν και εφόσον ο τελευταίος δεν προβεί σε ανάληψη καθηκόντων µέσα σε έναν (1) µήνα
από τη λήξη της χορηγηθείσας σε αυτόν µακροχρόνιας άνευ αποδοχών 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 έτη. Λύεται αυτοδικαίως η
υπηρεσιακή σχέση του εκπαιδευτικού, αν εκείνος δεν προβεί σε
ανάληψη καθηκόντων, εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη της ως
άνω χορηγηθείσας σε αυτόν άδειας.»
Άρθρο 172
Εγγραφή αλλοδαπών µαθητών στις σχολικές
µονάδες Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Από το σχολικό έτος 2022 - 2023, η εγγραφή των αλλοδαπών
µαθητών στις σχολικές µονάδες Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
πραγµατοποιείται και µε λατινικούς χαρακτήρες, στις περιπτώσεις
που είναι δυσχερής η προσκόµιση επίσηµα µεταφρασµένων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Από το σχολικό έτος 2021 - 2022 και εφεξής, οι απολυτήριοι τίτλοι εκδίδονται
µε την αναγραφή των στοιχείων µε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες για τους µαθητές που εµπίπτουν 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 ενήλικοι, 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 διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη
η προσκόµιση στο σχολείο φοίτησης πρόσφατης σχετικής ιατρικής γνωµάτευσης από δηµόσιο νοσοκοµείο, η οποία φέρει σφραγίδα από ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., µε βαθµό συντονιστή Διευθυντή ή
Διευθυντή, ειδικότητας παιδοψυχιατρικής ή ψυχιατρικής ή Διευθυντή Πανεπιστηµιακής Κλινικής µε συναφές θεραπευτικό αντικείµενο ή από Κέντρο Υγείας στην περιοχή του µαθητή, η οποία
φέρει σφραγίδα του επιστηµονικά υπεύθυνου του Κέντρου, καθώς
και των λοιπών προβλεπόµενων δικαιολογητικών, από τις ισχύουσες διατάξεις. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µέσω
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προκειµένου να
εξεταστούν από την τριµελή Επιτροπή της παρ. 2.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
συγκροτείται για κάθε σχολικό έτος τριµελής Επιτροπή µε αντικείµενο την εξέταση των κατ’ εξαίρεση αιτήσεων ένταξης στην
κατ’ ιδίαν διδασκαλία. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ως Πρόεδρο, έναν (1) εκπρόσωπο από Περιφερειακή 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 Υπουργό 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 Επιτροπής 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.
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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) προστίθεται
άρθρο 11Α ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων σπουδών σε Πρότυπα
και Πειραµατικά Σχολεία για τα σχολικά έτη 2021 - 2022 και
2022 - 2023
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εισάγεται πιλοτικά στα Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία δράση µε τίτλο «Πιλοτική Εφαρµογή
Προγραµµάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια
Εκπαίδευση», η οποία συνίσταται στη δοκιµαστική εφαρµογή των
προγραµµάτων σπουδών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των πράξεων «Αναβάθµιση των Προγραµµάτων Σπουδών και Δηµιουργία
Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» µε ΜIS: 5035542 και «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών
στα Προγράµµατα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» µε ΜIS: 5035543, καθώς
και εκείνων που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της Πράξης «Νέο
Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Νέο Πρόγραµµα Σπουδών».
Με όµοια απόφαση, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ορίζονται θέµατα που άπτονται της εφαρµογής των ως άνω προγραµµάτων
σπουδών, ανά διδακτικό αντικείµενο/µάθηµα, από τις πιλοτικές
σχολικές µονάδες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή της πιλοτικής δράσης, συµπεριλαµβανοµένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιµορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής
δράσης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) συντάσσει
έκθεση αποτελεσµάτων και γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων ως προς την εφαρµογή των Προγραµµάτων Σπουδών σε όλες τις σχολικές µονάδες Νηπιαγωγείου,
Δηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου.»
Άρθρο 176
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 - 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 προβλεφθεί η αύξηση
του προϋπολογισµού του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων 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 διαµορφώνεται
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
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που προσλαµβάνονται για τη διδασκαλία αντικειµένων/µαθηµάτων
στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αµείβονται σύµφωνα µε την υπό
στοιχεία 151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών (Β’ 3370),
καθώς και των εµπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαµβάνονται για
τη διδασκαλία µαθηµάτων 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 Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 και συγκεκριµένα
το έργο µε κωδικό 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (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 εκατόν 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 ευρώ (50.760.000 ευρώ) ή αντίστοιχο
έργο Συλλογικής Απόφασης του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του Υπουργείου 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 αντικαθίστανται
ως εξής:
«δ) δύο (2) Συµβούλους Εκπαίδευσης, έναν (1) από την Πρωτοβάθµια και έναν (1) από τη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι
επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε κριτήριο τα ακαδηµαϊκά τους
προσόντα, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός και
ε) δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταµένους ή εκπαιδευτικούς 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 ανοικτή 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 Εκπαίδευσης 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 εκπαίδευση, οι οποίοι
υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε., όπου λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή στις υπόλοιπες 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 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. και
ε) έναν (1) Διευθυντή ή εκπαιδευτικό, ο οποίος υπάγεται στην
οικεία Π.Δ.Ε. και επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του µε κριτήριο
τη διοικητική του εµπειρία, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει 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 εκπαι-
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δευτικών, 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 Προϊσταµένων των
ΠΕΙ.Σ. και των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και ο καθορισµός της σειράς τοποθέτησης των υποδιευθυντών των Π.Σ.
και ΠΕΙ.Σ. στην περίπτωση 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 Υποδιευθυντή του
Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., υπό την καθοδήγηση του Προέδρου 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
εσωτερικής 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 παιδαγωγική
ευθύνη του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται, µε απόφαση
της Δ.Ε.Π.Π.Σ., από Σύµβουλο Εκπαίδευσης 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 τροποποιείται,
προστίθεται όγδοο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης
των υποψήφιων εκπαιδευτικών 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 περίπτωση ίδρυσης
ή χαρακτηρισµού ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. το αίτηµα του
προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται 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 αναρτάται 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 σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε
θέµα σχετικό µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους, ισχύουν από την
κύρωσή τους, µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, 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 Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»
β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 19 αντικαθίσταται
και η παρ. 13 διαµορφώνεται ως εξής:
«13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια της θητείας τους 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.
Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 20, η θητεία των εκπαιδευτικών
ανανεώνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Δεν τίθεται περιορισµός στον αριθµό των ανανεώσεων των θητειών. Οι εκπαιδευτικοί, που αξιολογούνται αρνητικά 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 αντικαθίστα-
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ται και η παρ. 14 διαµορφώνεται ως εξής:
«14. Η θητεία των νεοεισερχόµενων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εκπαιδευτικών είναι µονοετής. Στη διάρκεια της µονοετούς θητείας τους 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.
Αν η αξιολόγηση 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 Διεύθυνσης 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 εκπαιδευτικοί
επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Εκπαιδευτικός, 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 µεταγενέστερα µε θητεία σε άλλο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..»
δ) Στην παρ. 15 του άρθρου 19 αντικαθίστανται τα τέσσερα τελευταία εδάφια και η παρ. 15 διαµορφώνεται ως εξής:
«15. Οι εκπαιδευτικοί που είναι τοποθετηµένοι οριστικά σε σχολείο που χαρακτηρίζεται ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. παύουν να είναι οριστικά
τοποθετηµένοι σε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να παραµείνουν στο σχολείο που χαρακτηρίστηκε
ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε διετή θητεία, προκειµένου να επιµορφωθούν
και προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις, κατόπιν αίτησής τους.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10)
εργάσιµων ηµερών από την εποµένη 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 έχει
συγκροτηθεί η Π.Ε.Π.Π.Σ. στην οικεία Π.Δ.Ε., η αίτηση του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλεται στον Διευθυντή 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 σχολείου, κατά περίπτωση, υποβάλλει στη
Δ.Ε.Π.Π.Σ. πίνακα µε τους εκπαιδευτικούς της παρούσας. Η
Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών όλων των σχολείων, που χαρακτηρίζονται ως Π.Σ. ή
ΠΕΙ.Σ. στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών για
διετή θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται στο
τελευταίο έτος της θητείας τους για το διδακτικό και παιδαγωγικό
τους έργο, καθώς και την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους,
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 20. Κατά τα λοιπά, για τη
διαδικασία 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 τέσσερα νέα εδάφια και
η παρ. 19 διαµορφώνεται ως εξής:
«19. Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σύµφωνα µε το
δεύτερο εδάφιο της παρ. 18, τα ΕΠ.Ε.Σ. υποβάλλουν αίτηµα στην
οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. για τη δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στα σχολεία αυτά. Η πρόσκληση
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν, εντός της προθεσµίας που ορίζεται µε την
πρόσκληση, ηλεκτρονική αίτηση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης στο ΕΠ.Ε.Σ. του 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
αξιολογικό 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 υπο-
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κριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίµησή τους σε αξιολογικές µονάδες και τα δικαιολογητικά, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
στα ΕΠ.Ε.Σ. καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 6. Ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποβάλλεται αµελλητί από τον Πρόεδρο
του ΕΠ.Ε.Σ. στην Π.Ε.Π.Π.Σ. προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου 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 απόφαση 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 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
οποίος έχει παράσχει υπηρεσία µε απόσπασή σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε
θετική 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 πρώτο εδάφιο, στο τέλος της παραγράφου προστίθενται δύο νέα εδάφια και
η παρ. 20 διαµορφώνεται ως εξής:
«20. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του αξιολογικού πίνακα κατάταξης της παρ. 2 προκύψει σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. λειτουργικό 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 κενών στην Π.Ε.Π.Π.Σ., η οποία προσκαλεί ηλεκτρονικά
τους εκπαιδευτικούς που έχουν συµπεριληφθεί στον αξιολογικό
πίνακα κατάταξης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απόσπαση στο
οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
στην Π.Ε.Π.Π.Σ. εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην πρόσκληση και η απόσπαση διενεργείται για ένα (1) διδακτικό έτος µε
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στη διάρκεια της απόσπασής του ο εκπαιδευτικός 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 αξιολόγηση,
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
αναπληρωτές ή ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε το
άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13). Στη διάρκεια της διάθεσης 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 οποίος έχει παράσχει υπηρεσία µε τη µορφή διάθεσης σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε θετική αξιολόγηση, δεν εκπληρώνει µονοετή εισαγωγική θητεία, αν τοποθετηθεί µεταγενέστερα 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. αξιολογείται
τεκµηριωµένα σε τετράβαθµη περιγραφική κλίµακα, στην οποία
το έργο του διαβαθµίζεται από µη ικανοποιητικό, 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 εκπαιδευτικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές µονάδες της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και
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Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αξιολογείται: α) στη διάρκεια της εισαγωγικής µονοετούς ή στο τελευταίο έτος της εισαγωγικής διετούς θητείας του, κατά περίπτωση,
καθώς και β) στη διάρκεια της τετραετούς 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 σχολικής µονάδας, οι οποίοι συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης.
3. α) Ο Σύµβουλος Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας) αξιολογεί τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού
αντικειµένου (πεδίο Α1).
β) Ο Διευθυντής ή Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας αξιολογεί το παιδαγωγικό κλίµα και τη διαχείριση της τάξης (πεδίο Α2).
γ) Ο Διευθυντής ή Προϊστάµενος της σχολικής µονάδας και ο
Σύµβουλος Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη
της αξιολογούν την υπηρεσιακή συνέπεια 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 θητείας, ως προς το κριτήριο Β λαµβάνεται
υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση.
4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι επί θητεία 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 Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας 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 Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
5. Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογήθηκαν αρνητικά δικαιούνται να
ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της
λήψης γνώσης των εκθέσεων αξιολόγησης. Η ένσταση περιλαµβάνει αναλυτικά τα συγκεκριµένα 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 οριστικοποιήσει
είτε να διορθώσει τις εκθέσεις αξιολόγησης, µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε
πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον Σύµβουλο
Εκπαίδευσης Επιστηµονικής Ευθύνης (ειδικότητας), τον Διευθυντή ή Προϊστάµενο του οικείου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., τον Σύµβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής
µονάδας ή τον αξιολογούµενο και γενικώς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τη διακρίβωση των προβαλλόµενων
ισχυρισµών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις µέσα σε προθεσµία
δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την περιέλευσή τους σε αυτήν.
Οι επί θητεία εκπαιδευτικοί, οι ενστάσεις των οποίων έγιναν δεκτές, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της θητείας τους
στα οικεία Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.. Η αίτηση του προηγούµενου εδαφίου
υποβάλλεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες
από την εποµένη της λήψης γνώσης της απόφασης επί της ένστασης. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού
Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων συγκεντρωτικό πίνακα των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Η ανανέωση της θητείας γίνεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
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Εκπαίδευσης του Υπουργείου 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 Εκπαίδευσης 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 έναρξη των µαθηµάτων, σχέδιο
προγραµµατισµού δράσεων, υλοποίησης ερευνητικών προγραµµάτων και εκπαιδευτικών στόχων για το σχολικό έτος, το οποίο
περιλαµβάνει το σύνολο των προγραµµατιζόµενων δραστηριοτήτων του Π.Σ. ή του ΠΕΙ.Σ., τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα, τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, καθώς και τον
τρόπο υλοποίησης των προγραµµατιζόµενων εκπαιδευτικών
δράσεων. Ο προγραµµατισµός δράσεων δηµοσιοποιείται στην
ιστοσελίδα του σχολείου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται κάθε 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 οικείου ΕΠ.Ε.Σ., συντάσσει έκθεση
εσωτερικής αξιολόγησης µε την οποία:
α) αξιολογείται η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που
είχαν τεθεί στο σχέδιο προγραµµατισµού δράσεων,
β) καταγράφονται οι επιτυχίες που πραγµατοποιήθηκαν, όπως
και οι αδυναµίες και τα προβλήµατα που αντιµετωπίστηκαν κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους και
γ) αξιολογείται η απόδοση του σχολείου στο σύνολό της.
Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για
το επόµενο σχολικό έτος. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης
αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της παρ. 2 και δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του σχολείου.»
9. Οι Π.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες έχουν συγκροτηθεί κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ασκούν 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 Περιφερειακών Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων 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 εφαρµογής της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (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 παροχής εργασίας λογίζεται
η ηµεροµηνία πραγµατικής ανάληψης υπηρεσίας του φυσικού
προσώπου που προσλαµβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής ή
ωροµίσθιος εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., η οποία δηλώνεται ηλεκτρονικά από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάµενο της σχολικής µονάδας ή τον Προϊστάµενο του Κέντρου Διεπιστηµονικής
Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από τον αρµόδιο Διευθυντή ή Περι-
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φερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύµβασης εργασίας επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αναφορικά µε τα
προσωπικά στοιχεία του προσωρινού αναπληρωτή 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 σύµβασης, η οποία πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω
ψηφιακής εφαρµογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας
Διοίκησης Ε.Ψ.Π., επιβεβαιώνουν την ορθότητα των προσωπικών
τους στοιχείων που αναφέρονται στη σύµβαση και δηλώνουν
υπεύθυνα, ότι µε την ηλεκτρονική αποδοχή της σύµβασης εργασίας, η οποία επέχει θέση υπογραφής αυτής, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόµενο, τους όρους και τις
διαδικασίες που περιλαµβάνονται στο έγγραφο της σύµβασης εργασίας.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 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 µειονοτικά σχολεία του ν.
694/1977 (Α’ 264). Τα άρθρα 84 και 85 του παρόντος δεν εφαρµόζονται στο µειονοτικό πρόγραµµα των προαναφερθέντων σχολείων.
2. Στα µειονοτικά σχολεία του ν. 694/1977 η επιλογή διδακτικών
βιβλίων του άρθρου 85 αφορά µόνο στα διδακτικά βιβλία του άρθρου 84, τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία των µαθηµάτων του ελληνόγλωσσου προγράµµατος και πραγµατοποιείται
από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα µαθήµατα αυτά και,
σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία επιλογής ή µη επιλογή από
τους εκπαιδευτικούς αυτούς, η επιλογή πραγµατοποιείται 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 απόφαση 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 Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων λαµβάνεται υπόψη στη µισθολογική εξέλιξη των προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών, καθώς 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.
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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) τροποποιείται,
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 πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης προς παροχή υπηρεσιών που είναι συναφείς µε τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης
συγχρηµατοδοτούµενων 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 Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δηµοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους
του άρθρου 31 του Υπαλληλικού 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’ εξουσιοδότηση
αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται αναδροµικά από τον
χρόνο ισχύος τους.
Ειδικά τα στελέχη της δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που είναι
συναφείς µε τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, παράλληλα µε τα
κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, ως
εξής:
α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε απόφαση
του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι
Προϊστάµενοι των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και οι Προϊστάµενοι
των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(Κ.Ε.ΠΕ.Α.), µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Τα λοιπά στελέχη της δηµόσιας εκπαίδευσης, µε απόφαση
του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Για την παροχή υπηρεσιών προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων θεωρείται ότι,
στους εκπαιδευτικούς και γενικά τους δηµόσιους υπαλλήλους,
κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου,
είχε χορηγηθεί άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου.
Για τα µέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του
Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των Πράξεων
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μεταρρύθµιση Δηµόσιου
Τοµέα 2014-2020», δεν απαιτείται η διαδικασία χορήγησης άδειας
άσκησης ιδιωτικού έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
31 του Υπαλληλικού Κώδικα. Αντίθετα, για τα µέλη του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του
π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. 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 υπηρεσιακών συµβουλίων, µετά από τις λέξεις «Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού» διαγράφεται η φράση «µετά την έναρξη του σχολικού έτους» και η
περ. ε) διαµορφώνεται ως εξής:
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«ε) Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζόµενων και µετατασσόµενων εκπαιδευτικών µετά τη διενέργεια των µεταθέσεων εντός
της ίδιας περιοχής, καθώς και των εκπαιδευτικών 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, αποσπασµένους εκπαιδευτικούς
και αποσπασµένους διοικητικούς υπαλλήλους πραγµατοποιείται
σε δεδουλευµένη βάση, µηνιαίως, σε βάρος του ΑΛΕ 2120189001
του ΕΦ 1019-206-0000000 του τακτικού προϋπολογισµού του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µέσω της υπηρεσίας τακτικής µισθοδοσίας τους, µε µισθοδοτικές καταστάσεις που αναρτώνται στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής.
2. Ο Συντονιστής ή ο Αναπληρωτής Συντονιστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των βεβαιούµενων 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 υπηρεσιών µισθοδοσίας των οργανικών θέσεων των Συντονιστών ή Αναπληρωτών Συντονιστών, αποσπασµένων
εκπαιδευτικών και αποσπασµένων διοικητικών υπαλλήλων. 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 Οκτωβρίου 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 τέταρτο εδάφιο και η
παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς των υπαλλήλων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου καταβάλλεται µόνο για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να
παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους µε ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύµβασης εργασίας τους. Για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι οι υπάλληλοι
ορισµένου χρόνου, κατά την 31η.12.2015 έχουν καταταγεί 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 καταβληθεί 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 καταβληθεί 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 Δι-
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ευθυντών και των αναπληρωτών διευθυντών 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 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των αρµοδίων οργάνων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο
έως την 31η.12.2021, ορίζονται τα νέα µέλη των Δ.Σ., οι διευθυντές
και οι αναπληρωτές 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 πανεπιστηµιακών ιατρών στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η ως άνω απαγόρευση, δεν ισχύει για την απασχόληση
πανεπιστηµιακών ιατρών στην ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία
«ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», υπό την προϋπόθεση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) εξακολουθεί να
διαθέτει άνω του 90% των µετοχών της εταιρίας και οι πανεπιστηµιακοί ιατροί εκπληρώνουν πλήρως το διδακτικό, ερευνητικό
και διοικητικό 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 Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών (σύστηµα
«ΑΠΕΛΛΑ»), σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 25 του ν. 3187/2003
(Α’ 233). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθµίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος όσον αφορά τα
Α.Σ.Ε.Ι., η διαδικασία εγγραφής των µελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι.,
τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την
εφαρµογή της παρούσας. 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 διαµορφώνεται 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 προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
φοιτητών του Ιδρύµατος σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µέσω
της περιγραφόµενης στην υπό στοιχεία 125766/ΖΙ/28.7.2016 (Β’
2433) κοινή υπουργική απόφαση, διαδικασία του πληροφοριακού
συστήµατος «ΕΥΔΟΞΟΣ», µε τις περιεχόµενες στο σύστηµα αυτό
τιµές και χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής 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 απασχόληση
εκτός του ιδρύµατος, καθώς και µε την κατοχή έµµισθης θέσης
στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Κατ’ εξαίρεση ο Κοσµήτορας
µπορεί να διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ως µέλος
Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού 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 Διοικητικών Συµβουλίων των
εποπτευόµενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δύνανται να απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο
Πανεπιστήµιο 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 Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) έως την έκδοση των οργανισµών των ιδρυµάτων, πριν από τη λέξη
«προθεσµίας» διαγράφεται η λέξη «αποκλειστικής» και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Έως την έκδοση του οργανισµού του Α.Ε.Ι., το επίπεδο λειτουργίας, η δοµή και η διάρθρωση της Μονάδας Ασφάλειας και
Προστασίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται µε απόφαση 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 έχουν 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 µόνο κατ’
εξαίρεση να καλύπτονται µε αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών µε απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας ή της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον ν.
4440/2016 (Α’ 224) µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στον παρόντα νόµο.
Το προσωπικό που δύναται να αποσπάται, περιλαµβάνει διοικητικούς υπαλλήλους, µόνιµους ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν 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 Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οροθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Προέδρο του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικουρούµενο από τον Γενικό
Διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση 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
εισηγείται αιτιολογηµένα ενώπιον του Ανώτατου Συµβουλίου της
Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό. Για την
υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουµένως
η σύµφωνη γνώµη του Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., που
διατυπώνεται ύστερα από την ανωτέρω αιτιολογηµένη εισήγηση
της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί ένα
(1) έτος, µπορεί να παρατείνεται µία φορά για άλλα δύο (2) έτη
και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Η παράταση της απόσπασης γίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
Ανώτατου Συµβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.. Κατά τα λοιπά, εφαρµό-
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ζονται αναλόγως οι διαδικασίες του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Ειδικά
για την απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού για τη διενέργεια ή την παράταση της απόσπασης απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του δηµάρχου ή περιφερειάρχη αντίστοιχα.»
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 Ιδρυµάτων, 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 παραλαβή ερωτήµατος που τις απευθύνει ο Υπουργός Παιδείας 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 Θρησκευµάτων µία µόνο φορά
για επτά (7) εργάσιµες ηµέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσµίας αποκλείεται.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 τροποποιείται ως
εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Συγκλήτου του οικείου
Α.Ε.Ι. και γνώµη της ΕΘ.Α.Α.Ε., στην οποία 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 οργάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκησης και συλλογικά όργανα
των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων και λοιπών δοµών διεξάγονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονική 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
Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».
2. Στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1 εµπίπτουν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη:
α) των µονοµελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., των µονοµελών οργάνων των επιµέρους ακαδηµαϊκών και ερευνητικών µονάδων τους (Σχολών, Τµηµάτων, Τοµέων, Εργαστηρίων, Κλινικών
και Μουσείων) και του Αντιπροέδρου 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 διοίκησης των Α.Ε.Ι. και στα συλλογικά όργανα των επιµέρους 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 Διαχείρισης (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 αναπληρωτών τους
στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., στα συλλογικά όργανα των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων των Α.Ε.Ι. (Τοµείς,
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Τµήµατα, Σχολές), στις Ειδικές Διατµηµατικές ή Διιδρυµατικές
Επιτροπές Διατµηµατικών ή Διιδρυµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και στο Πειθαρχικό Συµβούλιο
φοιτητών 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 µονάδων και δοµών των
Α.Ε.Ι. δύνανται να συνεδριάζουν µε τη χρήση ηλεκτρονικών
µέσων (τηλεδιάσκεψη), σύµφωνα 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, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες, ως προς τη διαδικασία 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 µέτρο 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 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Οι εξετάσεις διεξάγονται µε σύστηµα που να διασφαλίζει
απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις µπορεί να γίνονται και µε
τη µέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθµολογία
των δοκιµίων των εξεταζοµένων µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ορίζονται µετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισµού, 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 σύστηµα, η διαδικασία και κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά
µε τις εξετάσεις αυτές. Με όµοια απόφαση, µπορεί το σύστηµα
εξετάσεων της προηγούµενης παραγράφου να επεκτείνεται και
σε άλλες Σχολές και Τµήµατα και να ορίζονται οι λεπτοµέρειες για
την προσαρµογή του στις ιδιαιτερότητες 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 ισχύος και διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες
σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες µε την
υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο προγραµµάτων
σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022, λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί από την
εφαρµογή των µέτρων για την αντιµετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι ανταποδοτικές 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).»
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Άρθρο 195
Στεγαστικό επίδοµα προπτυχιακών φοιτητών
Στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί του στεγαστικού
επιδόµατος φοιτητών, προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδηµαϊκό έτος 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 προϋποθέσεις:
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 κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως
µία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως µία πόλη η Περιφέρεια Αττικής,
πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων
ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόµετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους
δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προσαυξανόµενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο
παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα θεωρείται
το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό,
καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο
εισόδηµα του φορολογούµενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηµατική 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 επικαρπωτές
κατοικιών (ιδιοχρησιµοποιουµένων ή εκµισθωµένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τετραγωνικά 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 - Τροποποίηση 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 Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Δυτικής Ελλάδας στα Πανεπιστήµια Πατρών και Πελοποννήσου, προστίθεται περ. γ) ως εξής:
«γ) Κατ’ εξαίρεση των περ. α) και β), τα ακίνητα που απεικονίζονται 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, περιέρχονται
µετά των οικοπέδων τους κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή,
χωρίς την καταβολή φόρου, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στη
σχετική µε τον ΦΠΑ νοµοθεσία, τέλους ή άλλου δικαιώµατος υπέρ
του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων
νοµικών προσώπων, τηρουµένων των διατυπώσεων δηµοσιότητας, 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 αναλαµβάνει κάθε οικονοµική υποχρέωση έναντι του Δηµοσίου και παντός τρίτου, που βαρύνει τα
ακίνητα αυτά.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 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, παραϊατρικό
προσωπικό δύναται να απασχολείται για τις ανάγκες έργων/προγραµµάτων που εκπονούνται από Εργαστήρια, Κλινικές και Ειδικές
Μονάδες Κλινικών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) µέσω των Ειδικών 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 ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους των Ιδρυµάτων.
2. Με επιµέλεια της Μονάδας Οικονοµικής και Διοικητικής 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 Μονάδα 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 εργαστηριακό ή νοσηλευτικό
έργο σε Κλινικές, Εργαστήρια ή ειδικές µονάδες εγκαταστηµένες
σε νοσοκοµεία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία 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 υποδείξεις του Διευθυντή της Κλινικής ή
του Εργαστηρίου και του Επιστηµονικού Υπευθύνου του
έργου/προγράµµατος, όπου απασχολείται. Το προσωπικό της παρούσας 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), αντικαθίσταται 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 αναισθησιολογίας
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 τετρακοσίων (400) ευρώ. Το εν λόγω
επίδοµα καταβάλλεται και στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας, αντί της ήδη χορηγούµενης προσαύξησης του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73). Το
επίδοµα καταβάλλεται από την έναρξη της ισχύος του παρόντος
και στους ιατρούς µέλη ΔΕΠ ειδικότητας αναισθησιολογίας,
καθώς και στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας 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 διατάξεων, χορηγείται
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µηνιαίο επίδοµα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο
καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση 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 οποιαδήποτε κράτηση, τέλος
ή εισφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης,
εφάπαξ παροχής και υγειονοµικής περίθαλψης και δεν προσµετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται 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 υπηρετούντες σε θέσεις της περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 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 ενόσω υφίσταται σοβαρός κίνδυνος από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται 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 περιουσίας των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), δύνανται να απασχολούν εκπαιδευτικό προσωπικό δυνάµει σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση 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 πραγµατοποιείται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία
αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρίας και το πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κατ’ ελάχιστον για επτά (7) ηµέρες. Η πρόσκληση περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα κριτήρια αξιολόγησης και δύναται να
περιλαµβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας.
3. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγµατοποιείται από το
Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας και τα αποτελέσµατα 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 ανάρτηση σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο.
4. Το ύψος των αποδοχών του προσωπικού της παρ. 1 καθορίζεται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Β’ Κεφαλαίου 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 Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών δύνανται να κατανέµονται και να ανακατανέµονται στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών, µε
απόφαση της Συγκλήτου της, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό
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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 χρήµα, είδη,
υπηρεσίες, εξοπλισµό ή την εκτέλεση έργων προς όφελος του
Α.Ε.Ι., κληρονοµιά ή κληροδοσία, καθώς 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 Εταιρεία του παρόντος
άρθρου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να χρησιµοποιούνται τα περιουσιακά ταµειακά διαθέσιµα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας
του οικείου Α.Ε.Ι. κατ’ αναλογική εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου
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 Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), τα Ερευνητικά 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 Διακυβέρνησης:
α) ρυθµίζεται η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος
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, καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τη διαδικασία 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 µέτρο σχετικά µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 206
Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης
στα Πειραµατικά και Θεµατικά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
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 οδηγών 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 Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά
βίου µάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από ειδικούς επιστήµονες, εµπειρογνώµονες, εκπαιδευτές και επαγγελµατικά στελέχη
µε τη συνδροµή των κοινωνικών εταίρων ή άλλων δηµόσιων ή
ιδιωτικών φορέων. Η εφαρµογή των οδηγών κατάρτισης τίθεται
υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εφαρµογής 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 οποίους
παρέχονται οι ειδικότητες επαγγελµατικής κατάρτισης 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 Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων εκτός της έδρας τους ή και σε όµορους
δήµους της περιφερειακής 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 παραγράφου, 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. αρµοδιότητας
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
τµηµάτων και παραρτηµάτων, ο αριθµός του προσωπικού τους
και ανατίθεται η διοικητική υποστήριξή τους σε Υποδιευθυντή
του οικείου Ι.Ε.Κ..
β) Καταρτίζονται οι κανονισµοί λειτουργίας των δηµόσιων
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., καθώς 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 εκπαίδευσης και
κατάρτισης των επιπέδων 3 και 5 του Εθνικού 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 άρθρου 27 του ν.
4186/2013 (Α’ 193), εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα
Δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), τροποποιείται, ώστε εισηγητής στο αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο
για θέµατα της υπηρεσιακής κατάστασης του εν λόγω προσωπικού να είναι ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, και η παρ. 3 του άρθρου 50 διαµορφώνεται 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 παρέχουν εκπαιδευτικό έργο
στα Δηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
και συµπληρώνουν το ωράριό τους έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου µε διοικητικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ., που έχουν τοποθετηθεί.
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 εξοµοιωµένοι
µε τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη.
Αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο για όλα τα θέµατα υπηρεσιακής 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 εισηγείται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Εφαρµογής Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
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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 διδασκόντων στα
εργαστηριακά µαθήµατα που εφαρµόζονται στο Μεταλυκειακό
έτος - Τάξη Μαθητείας, τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται η
υπηρεσία που είναι αρµόδια για την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι µπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, στην ίδια υποπερίπτωση
προστίθεται τέταρτο εδάφιο, ώστε οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας, να µπορούν να συµπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους και η υποπερ. αβ’ της περ. α’
της παρ. 2 του άρθρου 36 διαµορφώνεται ως εξής:
«αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό µάθηµα είναι: i) εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. ή ii) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν ελλείπουν µόνιµοι εκπαιδευτικοί. Οι διδάσκοντες,
πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό µάθηµα, πραγµατοποιούν και την παρακολούθηση της µάθησης
στον χώρο εργασίας µέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται
άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι
οποίοι 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 αναλαµβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία και
την εποπτεία των τµηµάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως
χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί µπορούν να συµπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριό τους, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.»
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 αναφορικά µε
τη Μεταδευτεροβάθµια Επαγγελµατική Κατάρτιση 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 Θρησκευµάτων:
α) Αναστέλλεται η λειτουργία δηµόσιου Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ή συγχωνεύεται σε
συγκεκριµένο όµοιο Ι.Ε.Κ. και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης
της αναστολής λειτουργίας ή της συγχώνευσης των Ι.Ε.Κ., τα ειδικότερα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του
Ι.Ε.Κ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή το οποίο συγχωνεύεται σε άλλο, τα θέµατα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδοµής του και κάθε ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 23.
β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών
των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. και εξειδικεύονται τα απαιτούµενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής,
προβλέπονται οι λεπτοµέρειες 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 πρόσληψης, τα
απαιτούµενα προσόντα των Συντονιστών Συµβούλων, οι οποίοι
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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. αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, καθώς και θέµατα του
διοικητικού και του εκπαιδευτικού 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 ένταξη στην αγορά
εργασίας, καθώς και
δδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ..
ε) Καθορίζονται και εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα, τα κριτήρια
και τη διαδικασία αξιολόγησης των δηµοσίων Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 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 αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
η) Καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία εφαρµογής, οι συντελεστές αξιολόγησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα 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. αρµοδιότητας
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 θητείας 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 Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστηµα της µαθητείας, τροποποιείται, ώστε στην ασφάλιση να υπάγονται, πλέον
των µαθητευόµενων 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 πρόγραµµα 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 πιστοποιητικών
υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική
άσκηση, καθώς και το πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο,
εφόσον οι καταρτιζόµενοι δεν είναι άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι, παρέχονται δωρεάν από δηµόσια νοσοκοµεία ή από φορείς
κοινωνικής ασφάλισης. Το Δηµόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των καταρτιζοµένων, που έπαθαν ατύχηµα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό
χώρο, που χρησιµοποιείται από τις δηµόσιες 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 πραγµατοποιούν πρόγραµµα µάθησης σε εργασιακό χώρο και οι µαθητευόµενοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. υπάγονται
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
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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 πράγµατι 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, αναφορικά µε τα
Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) τροποποιείται, ώστε για την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µε την
οποία καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), να απαιτείται, πλέον της γνώµης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και εισήγηση του Κεντρικού
Συµβουλίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), και η παρ. 2 του άρθρου 43 διαµορφώνεται ως εξής
:
«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως:
α) [ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ]
β) ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης του σχολικού και διδακτικού έτους, η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, 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 σχολικών εκδηλώσεων,
περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων, µετακινήσεων και εκδροµών
στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
ε) καθορίζονται κατηγορίες µαθητών «της Α’ τάξης,», για τις
οποίες είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράµµατος «των ηµερησίων και εσπερινών επαγγελµατικών 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 απολυτηρίου
και των λοιπών τίτλων σπουδών που χορηγούνται στους αποφοίτους,
ι) καθορίζονται τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων
όλων των τάξεων των Ηµερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράµµατα των ηµερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., η αντιστοιχία
των
διδασκοµένων
µαθηµάτων
και
των
κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α’ και β’, και γ’, ανάθεση
όλων των τάξεων ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και ρυθµίζονται θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των ηµερησίων και εσπερινών
ΕΠΑ.Λ.»,ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
ια) καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.
ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και
εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
ιβ) καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν
σε κάθε ΕΠΑ.Λ.,
ιγ) ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε τις ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που αποφασίζονται και τα παιδαγωγικά µέτρα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 δοκιµίων των προαγωγικών,
απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων, η αναβαθµολόγηση γραπτών δοκιµίων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, ο
τρόπος φύλαξης των γραπτών δοκιµίων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό 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), περί των
σκοπών που εξυπηρετούν τα Πρότυπα Επαγγελµατικά Λύκεια
(Π.ΕΠΑ.Λ.), τροποποιείται µε την προσθήκη 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 Επαγγελµατικής 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..»
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 αποσπάσεων των στελεχών εκπαίδευσης, προστίθεται τέταρτο εδάφιο,
ώστε να επανέρχονται στις θέσεις τους, ως Διευθυντές και Υποδιευθυντές, οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των
Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων του ν. 4763/2020 (Α’
254), οι οποίοι αποσπώνται για την κάλυψη κενών θέσεων προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος, στις οποίες
µπορούν να προΐστανται και εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα 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 Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Οργανισµού του Υπουργείου (π.δ. 18/2018,
Α’ 31), µπορούν να καλύπτονται από στελέχη εκπαίδευσης, τα
οποία 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 αναπληρώνονται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί αναπλήρωσης των στελεχών εκπαίδευσης και επανέρχονται στις θέσεις τους, ως στελέχη εκπαίδευσης, αν για
οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης
ευθύνης για την κάλυψη της οποίας έχουν αποσπασθεί. Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατι-
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κής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρµοδιότητας 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 κάλυψη της οποίας έχουν αποσπασθεί. Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για Διευθυντές και
Υποδιευθυντές των Δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης
(Ε.Σ.Κ.) αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων του ν. 4763/2020 (Α’ 254), οι οποίοι αποσπώνται για την
κάλυψη κενών θέσεων, ανεξάρτητα 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 χορηγούνται από τα Μουσουλµανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Στα ιεροσπουδαστήρια διδάσκονται µαθήµατα των γυµνασίων και γενικών λυκείων της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µαθήµατα µουσουλµανικής θρησκευτικής
εξειδίκευσης. Η Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης 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 µουσουλµανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης στις
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των µαθητών που φοιτούν στις τρεις τελευταίες τάξεις των ιεροσπουδαστηρίων. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συµβουλίου Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δύναται να επεκτείνεται η
εφαρµογή της Τ.Θ.Δ.Δ. και για τα θέµατα των εξετάσεων των µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου. Οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται από τα ιεροσπουδαστήρια και χορηγούνται στους
αποφοίτους των τριών πρώτων τάξεων είναι ισότιµοι µε τους τίτλους σπουδών των εκκλησιαστικών γυµνασίων και οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται και χορηγούνται στους αποφοίτους των
υπόλοιπων τριών τάξεων είναι ισότιµοι µε τους τίτλους σπουδών
των Γενικών Εκκλησιαστικών 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 Ιδρύµατος
Ποιµαντικής Επιµορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
προστίθενται παρ. 6 και 7 και το άρθρο 64 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 64
1. Η διά βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιµαντική επιµόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων 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 Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συνεστήθη
µε την αριθµ. 1631/896/5.5.2009 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Β’ 1011/28.5.2009), αποτελεί αυτοτελές εκκλησιαστικό Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 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 σκοπού 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
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διδάσκοντες και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι φορέας παροχής υπηρεσιών διά
βίου µάθησης και παρέχει υπηρεσίες µη τυπικής 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 παροχής 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 επιµορφωτικών 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 Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.)
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών µοριοδοτείται, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην υποπερ. αζ) της παρ. 3 του άρθρου 85 του
ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 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 εκκλησιαστικών κλιµάτων που εδρεύουν εντός χώρας ή
και στο εξωτερικό, καθώς και µε οργανισµούς ή φορείς άλλων
θρησκευτικών δογµάτων.
5. Οι δράσεις του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως
(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 Μητρώο Εκπαιδευτών
του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Μπορεί να ανήκουν σε αυτό δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου (ν.π.δ.δ.) και οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), διδακτικό, επιστηµονικό ή ερευνητικό προσωπικό Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής, ιδιώτες µε εξειδικευµένη επιστηµονική, τεχνική
ή άλλη ειδική κατάρτιση και πείρα συναφή προς τη διδακτέα ύλη
και τα αντικείµενα σπουδών, καθώς και ηµεδαποί ή αλλοδαποί
εµπειρογνώµονες. Όλα τα θέµατα ένταξης, αξιολόγησης και
ανάθεσης καθηκόντων του διδακτικού προσωπικού του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως
(Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών καθορίζονται µε τον
«Κανονισµό Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών του Ιδρύµατος
Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών», ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως
(Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Η ανάθεση διδακτικού
έργου στα µέλη του Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί είναι πρόσθετη απασχόληση και για την απασχόλησή τους σ’
αυτό απαιτείται επιβεβαίωση διαθεσιµότητας από την υπηρεσία
ή το φορέα στον οποίο 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 απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έργου 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
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.Π.Ε. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 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 προαγωγικές
εξετάσεις της Α’ και Β’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέµατα των
εξετάσεων ορίζονται κατά 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 εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων του
προηγούµενου εδαφίου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται µετά από εισήγηση
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα τέλη
Σεπτεµβρίου κάθε έτους.
2. Η Τ.Θ.Δ.Δ. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού 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, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεµάτων σε
αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεµάτων την ηµέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για
την εφαρµογή του παρόντος.
3. Στα µειονοτικά σχολεία Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Θράκης, η Τράπεζα Θεµάτων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας του άρθρου
9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) δεν εφαρµόζεται για τον ορισµό των
θεµάτων των γραπτώς εξεταζόµενων µαθηµάτων του µειονοτικού
προγράµµατος στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των
µαθητών που φοιτούν στις τρεις τελευταίες τάξεις του Λυκείου
αυτών.»
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,
αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Η διοίκηση της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ασκείται από:
α) Το Διοικητικό Συµβούλιο και
β) τον Διευθυντή.
Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη 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 Διευθυντής είναι Κληρικός που κατέχει οργανική
θέση Εφηµερίου και επιλέγεται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο για
θητεία ενός (1) έτους. Η συµµετοχή στο Διοικητικό Συµβούλιο,
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 υπαλλήλων στην
Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αµαρουσίου και Ωρωπού 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 µισθοδοτούνται από το Δηµόσιο.
Άρθρο 220
Σύστηµα επιβράβευσης απόδοσης Συµβούλων
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Στον ν. 3966/2011 (Α’118) προστίθεται άρθρο 11Α περί συστήµατος απόδοσης των Συµβούλων του Ινστιτούτου 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 ανταµοιβής των Συµβούλων σε περίπτωση επίτευξης στόχων, αναλόγως µε τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθµό
ευθύνης εκάστου Συµβούλου στην επίτευξη κάθε στόχου, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της ανταµοιβής αυτής,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Για τη χορήγηση της επιπλέον ανταµοιβής της παρ. 1 βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισµός του Υπουργείου 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 Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων και περί της θητείας των
µελών του, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, τροποποιείται το προτελευταίο εδάφιο και η παρ. 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«5. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου Δηµοσίας 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. Πανεπιστηµίων ή στελέχη της δηµόσιας Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή στελέχη της
δηµόσιας διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. όλων των βαθµίδων ή µέλη
επιστηµονικών συλλόγων ή επιµελητηρίων. Ως µέλη µπορούν να
οριστούν 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 όσο χρόνο διατηρούν την
ανωτέρω ιδιότητά τους. Τα µέλη της περ. δ’ ορίζονται µε τριετή
θητεία εκτός από την περίπτωση των αιρετών των Ο.Τ.Α. που µετέχουν για όσο 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.»
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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 αποζηµιώσεων 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 προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
2. Η παρ. 1 ανατρέχει στην ηµεροµηνία ανάληψης καθηκόντων
του Προέδρου και των λοιπών µελών της Παλληµνιακής Επιτροπής, που ορίστηκαν, αντιστοίχως, µε την υπό στοιχεία
87300/Γ4/13.07.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ.
507)
και
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 Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων προς κάλυψη δαπανών διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας. Οι δαπάνες αυτές είναι:
α) συνδροµές, εισφορές, επιχορηγήσεις και άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν από τη συµµετοχή της Χώρας σε διεθνείς οργανισµούς, ενώσεις, επιτροπές, ινστιτούτα, µορφές
συνεργασίας ή συµφωνίες απλοποιηµένης µορφής για σκοπό που
άπτεται της αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
β) κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων και λειτουργίας των
ειδικών αποστολών στο εξωτερικό που τελούν 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 συµφερόντων 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 δύνανται να εκδίδονται χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής.
Άρθρο 224
Μεταφορά σχολικής µονάδας ιδιωτικού
ή ξένου σχολείου
Επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, η µεταφορά σχολικής
µονάδας ιδιωτικού σχολείου ή ξένου 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
Εκπαίδευσης, µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του σχολείου. Η µεταφορά της σχολικής µονάδας δύναται να πραγµατοποιείται σταδιακά, ανά τάξη, και ολοκληρώνεται το αργότερο εντός των
επόµενων τριών (3) σχολικών ετών που έπονται της ηµεροµηνίας
έναρξης ισχύος της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Η σταδιακή
µεταφορά σχολικής µονάδας επιτρέπεται µόνο όταν το νέο διδακτήριο βρίσκεται στην περιοχή αρµοδιότητας της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικά για τα ιδιωτικά ή ξένα σχολεία τα οποία
λειτουργούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής η σταδιακή
µεταφορά σχολικής µονάδας επιτρέπεται όταν το νέο διδακτήριο
βρίσκεται στην περιοχή αρµοδιότητας της ίδιας ή όµορης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής. Μέχρι την ολοκλήρωση της µεταφοράς όλων
των τάξεων της σχολικής µονάδας στο νέο διδακτήριο, η Διεύ-
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θυνση Εκπαίδευσης της περιφέρειας στην οποία υπάγεται το ιδιωτικό ή ξένο σχολείο εξακολουθεί να ασκεί την εποπτεία στο σύνολο της υπό µεταφορά σχολικής µονάδας, ακόµα και αν το νέο
διδακτήριο βρίσκεται εντός 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 απαλλαγές καθορίζονται από τον συνδυασµό κοινωνικών και οικονοµικών κριτηρίων
και παραµέτρων µε τον αριθµό των δικαιούχων. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα συγκεκριµένα κριτήρια παροχής των απαλλαγών, οι κατηγορίες των δικαιούχων των απαλλαγών, το είδος απαλλαγής 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 ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους. Οι κατηγορίες των δικαιούχων αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων των ανωτέρω απαλλαγών
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υποδοµών 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 αντικαθίσταται ως
εξής:
«5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο παρόν και µόνο για τα
έτη 2020 και 2021 οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 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 έχουν 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 Νοµοθετικού 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 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 έκτου 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 υγιεινής 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 διευκόλυνση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρατείνεται, από τη
λήξη της, έως την 31η.10.2021.
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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 νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,
τροποποιείται, ώστε να παραταθεί έως την 31η.10.2021 η δυνατότητα να ορίζεται ως προϋπόθεση συµµετοχής των µαθητών,
φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζοµένων στην εκπαιδευτική
διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται 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, 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 οποίου 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 συµµετοχής των µαθητών, φοιτητών, σπουδαστών και καταρτιζοµένων
στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται 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 συµµετοχής στις πάσης φύσεως εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Με τις κοινές αποφάσεις των προηγούµενων εδαφίων καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε
διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιµασιών, 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 έγκρισης του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), τροποποιείται, 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 αργότερο
έως την 31η.7.2022. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, η προθεσµία της παρούσας µπορεί να παραταθεί µία (1) µόνο φορά.»
Άρθρο 229
Πρώιµη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέµβαση
σε µαθητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
1. Σε όλες τις σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-

σης στους µαθητές/τριες µε εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές ή
άλλου είδους ανάγκες, καθώς και στις οικογένειές τους παρέχονται προγράµµατα πρώιµης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής
παρέµβασης. Τα προγράµµατα του πρώτου εδαφίου σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε τη διεπιστηµονική συνεργασία εκπαιδευτικών, µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και τη συµµετοχή των
γονέων/κηδεµόνων των µαθητών/τριων, από τα οικεία Κέντρα
Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής 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 εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέµβασης, οι γονείς/ κηδεµόνες τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο αρµόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη διερεύνηση και
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των
µαθητών/τριών, από τον Σεπτέµβριο προ του έτους της πρώτης
εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο, προκειµένου να ληφθούν εγκαίρως εξατοµικευµένα µέτρα υποστήριξης αυτών και των οικογενειών τους µε την έναρξη της φοίτησής των µαθητών/τριών
στην οικεία σχολική µονάδα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων
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 θέµατα που αφορούν στον σχεδιασµό και στην υλοποίηση
προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και των µελών
Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. αναφορικά µε την πρώιµη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέµβαση.
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 Θρησκευµάτων,
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, αναλαµβάνει ως αναθέτουσα αρχή τη διενέργεια διαγωνισµών 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 εστιών 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 Επενδύσεων.
ιγ) Με όµοια απόφαση, αναλαµβάνει την αρµοδιότητα της οικονοµικής διαχείρισης φοιτητικών εστιών, που ανήκουν σε Α.Ε.Ι.,
κατά την έννοια του άρθρου 12 και πλέον αυτών που αναφέρονται σε αυτό, µε χρηµατοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή
άλλους πόρους και η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου 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 Σχεδιασµού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που καταργούνται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 233, συνεχίζουν να
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ασκούν τις αρµοδιότητές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυαν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Συµβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας στις Εκπαίδευσης. Για την
παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι µε κάθε
σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται µε την παρ. 1
του άρθρου 233, µεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη
υπηρεσίας από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και
τους Συµβούλους Εκπαίδευσης γίνεται εντός 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 Εκπαίδευσης, λήγουν οι θητείες
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Για τη λήξη της θητείας
τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητείας
τους, αρµόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι το Ανώτερο 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 υπηρετούν. Ειδικά και µόνο για τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συµµετοχή Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, οι
τελευταίοι 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 ανασυγκρότηση των εν λόγω
συλλογικών οργάνων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 233.
3. Υφιστάµενες µισθώσεις για τη στέγαση και τη λειτουργία
των ΠΕ.ΚΕ.Σ., κατά τον χρόνο παύσης της λειτουργίας τους,
σύµφωνα µε την παρ. 1 µπορεί να λύονται αζηµίως για το Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α’ 76).
4. Εν εξελίξει κατά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης
της παρ. 1 επιµορφωτικά σεµινάρια και συναφείς δράσεις των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υλοποιούνται και ολοκληρώνονται µε ευθύνη των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Συγχρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που
υλοποιούνται από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεχίζουν να υλοποιούνται από
τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι
οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, καθώς
και δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασµών 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
από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την υλοποίηση των ανωτέρω πράξεων και
οι συµβάσεις αυτές συνεχίζονται ως τη λήξη τους.
5. Τα αρχεία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. µεταφέρονται στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 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 µεταφορά 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 Συντονιστές 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 ισχύος του άρθρου 28 του παρόντος. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου εξακολουθούν να λαµβάνουν το επίδοµα θέσης
ευθύνης σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και µετά τη λήξη
της θητείας τους στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της
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παρ. 2, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί 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 επίδοµα 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 Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3699/2008
(Α’ 199), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος 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, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 54
του παρόντος. Οι Επιτροπές Διεπιστηµονικής Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται
στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008, όπως ίσχυε έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, 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 εκπαιδευτικών,
µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. διατηρούνται 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), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες καταργούνται. Οι εκπαιδευτικοί και τα µέλη του
Ε.Ε.Π., που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις κατά την έναρξη
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 εκπαιδευτικοί των θέσεων που καταργούνται σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο, τοποθετούνται, εντός τριάντα ηµερών (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών µονάδων της
επιλογής τους στην περιοχή µετάθεσης της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ.,
στο οποίο υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε
περίπτωση µη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης της επιλογής
τους στην περιοχή που επιθυµούν να τοποθετηθούν, παραµένουν ως υπεράριθµοι στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης µέχρι
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 Υπουργού 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 συνδυασµό µε
την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 γίνεται λόγος για το
ΚΕ.Σ.Υ. νοείται το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
12. Τα αρχεία των υπευθύνων σχολικού επαγγελµατικού 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 παρόντος, καθώς και τα σχετικά µε
τον σχολικό επαγγελµατικό προσανατολισµό αρχεία των Κ.Ε.Σ.Υ.
µεταφέρονται στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται οι Υπεύθυνοι Σχολικού
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 ισχύος του
παρόντος στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και
ανάληψη υπηρεσίας των νέων υπευθύνων, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Β’. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα
Κ.Π.Ε. κατά την έναρξη 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’.
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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 Κέντρων
Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταµένων των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταµένων
των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι υπεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταµένων των
Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
(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 ανάληψη 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), εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και
ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’.
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος: α) προηγείται η
προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Συµβούλων Εκπαίδευσης, των
Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) έπεται η προκήρυξη
των θέσεων των διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών
σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τοµέων των Ε.Κ., των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων των
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και γ) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταµένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης 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 µονάδων 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 έναρξη του ανωτέρω σχολικού έτους, δύνανται να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι έχουν διανύσει δώδεκα
(12), τουλάχιστον, µήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. µε οργανική 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 εκπαίδευ-

σης των περ. α’ και β’ της παρ. 4.
8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία παρατάθηκε
έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής 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 οριζόµενα στο άρθρο 26 του ν. 4547/2018, όπως
έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, στα οποία συµµετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός µε δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία 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 Εκπαίδευσης. 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 διευθυντών 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 περιπτώσεις 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 ολοκληρωθεί, 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 Σχεδιασµού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού 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 Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού έργου ή Σχολικός Σύµβουλος, 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
αρµοδιότητα
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 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΟΣΤ’ - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι
έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018
(Α’ 102), όπως ίσχυαν έως 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 συγκρότηση του Εποπτικού Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.),
σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 2 και την περ. γ’ της παρ. 3 του
άρθρου 111, ορίζονται Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων.
Άρθρο 237
Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς
και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Γυµνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
1. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε οργανική θέση
στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια - Γυµνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 (Α’ 14) κατά το σχολικό έτος
2020 - 2021, συνεχίζουν να υπηρετούν 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 οργανικής θέσης των µόνιµων εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στη γενική Δευτεροβάθµια 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 εκπαίδευσης 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 πραγµατοποιείται µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου, σε µία εκ των πέντε
(5) σχολικών µονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίµησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
στην οποία µεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων δηλώσουν ίδιες προτιµήσεις
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 διαδικασία 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 µονάδας της περιοχής µετάθεσης στην οποία έχει µεταφερθεί η οργανική θέση.
5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-2023, οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων του
ν. 3432/2006
µπορούν να υποβάλουν αίτηση για συµµετοχή στη διαδικασία
επιλογής σε Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.), σύµφωνα µε τα άρθρα
117 και 127 του παρόντος νόµου, παράλληλα µε τη διαδικασία
µεταφοράς της οργανικής τους θέσης, η οποία προβλέπεται στις
παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
6. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων 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
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αίτησής τους από τον οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται η µετάταξή τους µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων 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 µέχρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών στα Ε.Σ., σύµφωνα 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 προσωπικού
των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυµνασίων και Γενικών
Εκκλησιαστικών Λυκείων και µέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων της παρ. 3,
αρµόδιο παραµένει το Υπηρεσιακό 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 Λυκείου της
Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) εντάσσονται στη διαδικασία µεταφοράς των οργανικών τους θέσεων από τη Ρ.Ε.Σ.
στη γενική Δευτεροβάθµια εκπαίδευση 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 Εκκλησιαστικών
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 δωρεάν παραχώρηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 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
επισκευάζονται ή ανακατασκευάζονται, µε πρωτοβουλία του κυρίου του ακινήτου, εντός επτά (7) ετών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος και οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται 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 εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 26 του ν. 3432/2006, οι οποίες 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 υφιστάµενα κτίρια των εστιών αυτών να ανταποκρίνονται στις
προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του
άρθρου 134 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και υλοποιούνται
από την Εκκλησία της Ελλάδος 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 προ-
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σωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων - Γυµνασίων και
Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α’ 14) συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στις θέσεις που κατέχει κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Για το προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος, ως υπηρεσιακό
και πειθαρχικό συµβούλιο λειτουργεί από την έναρξη ισχύος του
παρόντος το Περιφερειακό Υπηρεσιακό 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 Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) του άρθρου 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 Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (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 Υπηρεσιακού
Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
(Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) του άρθρου 25.
2. Για την εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 112, λαµβάνεται
υπόψη το χρονικό διάστηµα των τριών (3) συνεχόµενων 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 έναρξη 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 παραταθεί
µία (1) µόνο φορά η προθεσµία του πρώτου εδαφίου.
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 Ιωαννίνων και λήγει η θητεία των µελών των Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων, των Προέδρων και των Διευθυντών Σπουδών των
Προγραµµάτων τους.
β) Από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 τα Προγράµµατα 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 συγχώνευσή 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 Επιστηµονικού Συµβουλίου (Α.Ε.Σ.),
ρυθµίζονται τα ειδικά θέµατα 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 Υπουργού
Παιδείας 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 σί-

τιση των φοιτητών και κάθε άλλο συναφές ζήτηµα, εκτός από την
ανώτατη 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 Πρόγραµµα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και
Ψαλτικής της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων µεταφέρεται και συγχωνεύεται µε το αντίστοιχο Πρόγραµµα της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, στο
οποίο λειτουργεί εφεξής. Τα Προγράµµατα Σπουδών που συγχωνεύονται συνεχίζουν να λειτουργούν µέχρι τη λήψη πτυχίου των
ήδη εγγεγραµµένων φοιτητών υπό την επιφύλαξη της παρ. 3.
Μετά τη µεταφορά και συγχώνευση τους, όργανα διοίκησης των
Προγραµµάτων 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 Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, µετά από γνώµη του Α.Ε.Σ., ρυθµίζονται τα ειδικά θέµατα
που ανακύπτουν από τη µεταφορά και συγχώνευση των Προγραµµάτων Σπουδών των προηγούµενων εδαφίων, την κατάργηση,
συγχώνευση, µεταφορά, κατανοµή, ανακατανοµή των θέσεων του
τακτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 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 αποφάσεις 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 ακαδηµαϊκού έτους 20222023 και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια
φοίτησης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών, ο υπολογισµός
της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 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 έχουν υπερβεί την ελάχιστη
χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράµµατος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την
ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την
έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2022-2023.
4. Με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας 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 θητεία 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 προηγούµενου 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 περίπτωση µελών διδακτικού προσωπικού που
διδάσκουν µαθήµατα και στα δύο Προγράµµατα Σπουδών, οι θέσεις τους µεταφέρονται στην Α.Ε.Α. στην οποία έχει µεταφερθεί
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 µεταφερθεί το Πρόγραµµα Σπουδών, το οποίο θα
επιλέξουν.
6. Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα µέλη
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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
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) της επιλογής τους πλην των Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας Αττικής, για να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης µέλους ΔΕΠ. Εντός της ίδιας προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου, τα µέλη του διδακτικού προσωπικού της
Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον µεγαλύτερο αριθµό
ωρών στο Πρόγραµµα Ιερατικών Σπουδών, το οποίο µεταφέρεται
και συγχωνεύεται 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 Αττικής, για να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης µέλους Δ.Ε.Π.. Εντός της ίδιας προθεσµίας του τα µέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α.
Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον µεγαλύτερο αριθµό ωρών
στο Πρόγραµµα 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 Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Μαζί µε την αίτηση
υποβάλλεται και αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα από το οποίο
πρέπει να τεκµαίρεται η ανάγκη προκήρυξης της θέσης στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Η θέση προκηρύσσεται από 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 διπλώµατος και του εν γένει ερευνητικού, επιστηµονικού, διδακτικού ή καλλιτεχνικού έργου του υποψηφίου µε το
γνωστικό αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. Στην προκήρυξη ορίζονται η βαθµίδα και το γνωστικό αντικείµενο της θέσης.
Στη διαδικασία εκλογής για την πλήρωση της συγκεκριµένης
θέσης µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και άλλα µέλη του
διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Α. του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου. 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 δικαίωµα, για κανένα λόγο,
να ζητήσουν νέα κρίση ή να υποβάλουν νέα αίτηση. Το αυτό ισχύει
και στην περίπτωση άγονης εκλογής. Στην περίπτωση εκλογής
υποψηφίου η θέση που αυτός είχε στην Α.Ε.Α. µεταφέρεται αυτοδικαίως 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 ηµεροµηνία 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 παρόντος 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
περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων ή σε Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή
των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου. Κατόπιν αποδοχής
της αίτησής τους από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου ή από
τον οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται η µετάταξή τους µε κοινή
απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών.
8. Με απόφαση του Α.Ε.Σ., η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη
των Ακαδηµαϊκών Συµβουλίων των Α.Ε.Α. Αθηνών 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
έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2022-2023 να παρακολουθούν 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 προσωπικό των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων µεταφέρεται αυτοδικαίως στα
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Πανεπιστήµια Μακεδονίας και Ιωαννίνων αντίστοιχα σε θέση αντίστοιχη αυτής που κατέχει µε την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια
κατηγορία - εκπαιδευτική βαθµίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και µε τον βαθµό που κατέχει. Η τοποθέτηση γίνεται µε
απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση
και λόγοι υγείας.
10. Ειδικά το µόνιµο και µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου
διοικητικό προσωπικό της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωάννινων, το οποίο έχει
την κύρια και µόνιµη εγκατάστασή του (κατοικία) στο Δήµο Κόνιτσας, δύναται, κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις, να αιτηθεί τη µετάταξη του σε υπηρεσίες του Δήµου Κόνιτσας ή
Πωγωνίου ή στην Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και
Κονίτσης. Κατόπιν αποδοχής της αίτησης από το αρµόδιο όργανο
του Δήµου ή τον οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται η µετάταξη µε
κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών, από το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023. Η αίτηση απευθύνεται µόνο σε έναν από
τους φορείς του πρώτου εδαφίου και υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, παρέλευση της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζεται αποκλειστικά η παρ. 9. Η τοποθέτηση γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Δήµου ή του οικείου Μητροπολίτη, σύµφωνα µε τις
υπηρεσιακές ανάγκες του Δήµου ή τις ανάγκες της Μητροπόλεως
και αφού συνεκτιµηθούν η οικογενειακή κατάσταση και λόγοι
υγείας.
Το γεγονός της κατοικίας αποδεικνύεται από τη δήλωση 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 τελευταίου 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 Θρησκευµάτων (Β’ 1847),
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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 διατάξεις 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 Επόπτες Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
τους Συµβούλους Εκπαίδευσης, τους Προϊσταµένους των Κέντρων Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τους Προϊσταµένους των Κέντρων
Εκπαίδευσης 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 αντικαθίσταται 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 εισαγωγή
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.
Αθήνα,.........................2021
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22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
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23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ το Σώµα
να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): H εξουσιοδότηση παρεσχέθη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 20.16’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 9.00’ µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Εκσυγχρονισµός του Ελληνικού Κτηµατολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης», σύµφωνα µε τη
συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

8. ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

