
 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

«ΑΝΑΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ  

 ΤΗΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ 

ΔΟΜΕΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΗΣ 

 ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Ρεδίο εφαρμογήσ 

 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ Μζρουσ εφαρμόηονται για τθν οργάνωςθ και τθ 

ςτελζχωςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

 

Άρθρο 2 

Οριςμοί 

 

Εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του παρόντοσ 

Μζρουσ, για τθν εφαρμογι του νοοφνται ωσ: 

α) Στελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ: τα ςτελζχθ τα οποία επιλζγονται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ και τα οποία απαρικμοφνται ςτισ παρ. 2 και 3 του 

άρκρου 21.  



 

 

β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Ρροςωπικό (Ε.Ε.Ρ.): το  προςωπικό που προβλζπεται 

ςτο άρκρο 17 του ν. 3699/2008 (Αϋ  199). 

δ) Ειδικό Βοθκθτικό Ρροςωπικό (Ε.Β.Ρ.): το προςωπικό που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 18 του ν. 3699/2008.    

 ε) Εκπαιδευτικι υπθρεςία: θ υπθρεςία ςτθ δθμόςια και ςτθν ιδιωτικι 

εκπαίδευςθ, κακϊσ και θ προχπθρεςία με τθν ιδιότθτα του προςωρινοφ 

αναπλθρωτι ι ωρομιςκίου, θ οποία υπολογίηεται με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό 

εβδομαδιαίο ωράριο. 

ςτ) Διδακτικι υπθρεςία: 

 αα) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, περιλαμβανομζνων και των Δομϊν Υποδοχισ για τθν 

Εκπαίδευςθ Ρροςφφγων (Δ.Υ.Ε.Ρ.) που λειτουργοφν ςτισ μονάδεσ αυτζσ ι ωσ 

παραρτιματά τουσ, 

ββ) οι άδειεσ κφθςθσ, λοχείασ και ανατροφισ τζκνου,  

γγ) θ διδακτικι υπθρεςία ςε Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.), ςε Δθμόςια 

Ινςτιτοφτα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Δ.Ι.Ε.Κ.) και ςε Σχολζσ Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ.),  

δδ) θ άςκθςθ διδακτικοφ ζργου ςε Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Ε.Ι.) ι 

ςε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Τ.Ε.Ι.) πριν τθν υπαγωγι τουσ ςτθν 

ανϊτατθ εκπαίδευςθ, εφόςον ζχει αςκθκεί αυτοδφναμο διδακτικό ζργο ςφμφωνα 

με το πρόγραμμα ςπουδϊν για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον ζξι μθνϊν,  

εε) θ υπθρεςία υπό τθν ιδιότθτα του Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου ι του 

Σχολικοφ Συμβοφλου ι του Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ Επιςτθμονικισ και 

Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, του 

Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, του 

Ρροϊςταμζνου ι μζλουσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ι του Ε.Ε.Ρ. Κζντρου 

Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Ρροϊςταμζνου ι του 

μζλουσ τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ Κζντρου Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (Κ.Ε.Α.),  

του υπευκφνου Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν ι Φυςικισ Αγωγισ και 

Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ ι Εργαςτθριακοφ Κζντρου Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.), του 



 

 

υπευκφνου περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ι αγωγισ υγείασ ι πολιτιςτικϊν κεμάτων 

ι ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ςε Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, του υπευκφνου ι του 

αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ ςε Κζντρο Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ 

(ΚΕ.ΣΥ.Ρ.), Γραφείο Σχολικοφ Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΓΑ.Σ.Ε.Ρ.), 

Γραφείο Συμβουλευτικισ (ΓΑ.ΣΥ.), Ε.Κ.Φ.Ε., Κζντρο Ρλθροφορικισ και Νζων 

Τεχνολογιϊν (ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικό Στακμό Νζων (Σ.Σ.Ν.), Κζντρο 

Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Ρ.Ε.), του Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ Ρροςφφγων 

(Σ.Ε.Ρ.), κακϊσ και του υπευκφνου ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ λειτοφργθςαν 

ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Αρχικι 

Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» (Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ.) 

η) Εκπαιδευτικι ι διδακτικι υπθρεςία ι άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων ςε 

Σχολικι Μονάδα Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ι Κ.Ε.Σ.Υ.: θ 

εκπαιδευτικι ι διδακτικι υπθρεςία ι άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων ςε 

αυτοτελείσ Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., Κζντρα Διάγνωςθσ, Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ 

(Κ.Δ.Α.Υ.) ι Κζντρα Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ Ειδικϊν 

Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), ςε Τμιματα Ζνταξθσ (Τ.Ε.), ςε προγράμματα 

παράλλθλθσ ςτιριξθσ και ςε προγράμματα διδαςκαλίασ μακθτϊν ςτο ςπίτι. 

θ)  Άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων ςε ςχολικι μονάδα: θ άςκθςθ διδακτικϊν 

κακθκόντων ςε ςχολικι μονάδα, περιλαμβανομζνων των Δ.Υ.Ε.Ρ. που λειτουργοφν 

ςτισ μονάδεσ αυτζσ ι ωσ παραρτιματά τουσ, ι ςτισ υπθρεςίεσ τθσ περίπτ. ηϋ ι υπό 

τθν ιδιότθτα του προϊςταμζνου ι του  μζλουσ τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ  Κ.Ε.Α. ι 

του υπευκφνου λειτουργίασ ι του μζλουσ τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ Κ.Ρ.Ε. 

κ) Ριςτοποιθμζνθ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια: θ παιδαγωγικι και 

διδακτικι επάρκεια που πιςτοποιείται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 2 του ν. 

3848/2010 (Αϋ 71). 

ι) Εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ (Ε.Α.Ε.): θ εξειδίκευςθ ςτθν 

Ε.Α.Ε., θ οποία αποδεικνφεται ςφμφωνα με τθν περίπτ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 

του ν. 3699/2008. 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

ΤΗΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

Άρθρο 3 

Ρεριφερειακζσ υπηρεςίεσ  

πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ 

του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρηςκευμάτων 

 

1. Οι περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, οι οποίεσ αποτελοφν αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ που οργανϊνουν 

και υποςτθρίηουν τθν παροχι τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

και το ζργο των εκπαιδευτικϊν είναι οι ακόλουκεσ: 

α) οι Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ που προβλζπονται ςτθν 

περίπτ. εϋ τθσ παρ. 29 του άρκρου 14 του ν. 2817/2000 (Αϋ 78) και ςτο άρκρο 49 του 

π.δ. 18/2018 (Αϋ 31), οργανικζσ μονάδεσ των οποίων αποτελοφν οι Διευκφνςεισ 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που προβλζπονται ςτα άρκρα 4 

και 7 του ν. 1304/1982 (Αϋ 144), ςτθν παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 2043/1992 (Αϋ 79), 

ςτθν υποποπερίπτ. ββϋ τθσ περίπτ. δϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 49 του π.δ. 18/2018 

και ςτα άρκρα 51 και 52 του ίδιου π.δ., κακϊσ και τα Ρεριφερειακά Κζντρα 

Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.) που ιδρφονται με το άρκρο 4,  

β)  τα Κζντρα Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) που 

ιδρφονται με το άρκρο 6, 

γ) τα Κζντρα Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (Κ.Ε.Α.) που προβλζπονται ςτο 

άρκρο 12,   

δ) τα Εργαςτθριακά Κζντρα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) που προβλζπονται 

ςτθν παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 2986/2002 (Αϋ 24) και ςτθν παρ. 9 του άρκρου 52 

του π.δ. 18/2018,  

ε) τα Εργαςτθριακά Κζντρα (Ε.Κ.) που προβλζπονται ςτο άρκρο 10 του ν. 

1566/1985 (Αϋ167), όπωσ μετονομάςτθκαν με τθν παρ. 8 του άρκρου 46 του ν. 

4186/2013 (Α’  193), και 



 

 

ςτ) οι ςχολικζσ μονάδεσ. 

2. Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και 

Θράκθσ λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ που προβλζπεται ςτο 

δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτ. βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 2986/2002, όπωσ 

προςτζκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 63 του ν. 4310/2014 (Αϋ 258). 

3.  Οι Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπαίδευςθσ υπάγονται ςτον Διοικθτικό 

Γραμματζα του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ενϊ οι λοιπζσ 

υπθρεςίεσ τθσ παρ. 1 υπάγονται ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ. 

Ειδικότερα, οι ςχολικζσ μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ υπάγονται ςτισ 

Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ενϊ οι ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τα Ε.Κ. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται ςτισ Διευκφνςεισ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ. 

 

Άρθρο 4 

Κδρυςη Ρεριφερειακϊν Κζντρων Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.) 

 

1. Στισ οικείεσ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ιδρφονται ΡΕ.Κ.Ε.Σ., 

ωσ εξισ: 

α) Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, με ζδρα τθν Κομοτθνι. 

β) Αττικισ, ωσ εξισ: 

αα) 1ο με ζδρα τθν Ακινα και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  

των  Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ,  

ββ) 2ο με ζδρα το Μαροφςι και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  

των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Βϋ Ακινασ, 

γγ) 3ο με ζδρα το Αιγάλεω και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  

των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Γϋ Ακινασ και 

Δυτικισ Αττικισ, 

δδ) 4ο με ζδρα τθ Νζα Σμφρνθ και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και 

Ε.Κ.  των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ, 

εε) 5ο με ζδρα τθν Ραιανία και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  

των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Αττικισ και 



 

 

ςτςτ) 6ο  με ζδρα τον Ρειραιά και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και 

Ε.Κ.  των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ρειραιά.  

γ) Βορείου Αιγαίου, ωσ εξισ: 

αα) 1ο με ζδρα τθ Μυτιλινθ και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  

των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Λζςβου και  

ββ) 2ο με ζδρα τθ Χίο και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  των 

Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Χίου και Σάμου. 

δ)  Δυτικισ Ελλάδασ, με ζδρα τθν Ράτρα. 

ε) Δυτικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθν Κοηάνθ. 

ςτ) Θπείρου, με ζδρα τα Ιωάννινα. 

η)  Θεςςαλίασ, με ζδρα τθ Λάριςα.  

θ) Ιονίων Νιςων, ωσ εξισ:  

αα) 1ο με ζδρα τθν Κζρκυρα και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.   

των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κζρκυρασ και 

Λευκάδασ και 

ββ)  2ο με ζδρα τθ Αργοςτόλι και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και 

Ε.Κ. των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Κεφαλλθνίασ και Ηακφνκου. 

κ) Κεντρικισ Μακεδονίασ, ωσ εξισ: 

αα) 1ο με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και 

Ε.Κ. των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Θεςςαλονίκθσ και Χαλκιδικισ, 

ββ) 2ο με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και 

Ε.Κ. των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ 

Θεςςαλονίκθσ, 

γγ) 3ο με ζδρα τθ Βζροια και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  

των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θμακίασ, 

Ρζλλασ και Ριερίασ και 

δδ) 4ο με ζδρα τισ Σζρρεσ και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  

των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Σερρϊν και 

Κιλκίσ. 

ι) Κριτθσ, με ζδρα το Θράκλειο.  



 

 

ια) Νοτίου Αιγαίου, ωσ εξισ:  

αα) 1ο με ζδρα τθ Σφρο και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  των 

Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κυκλάδων και 

ββ) 2ο με ζδρα τθ όδο και περιοχι ευκφνθσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ.  των 

Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δωδεκανιςου. 

ιβ) Ρελοποννιςου, με ζδρα τθν Τρίπολθ. 

ιγ) Στερεάσ Ελλάδασ, με ζδρα τθ Λαμία. 

2. Αποςτολι των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ, θ 

παρακολοφκθςθ, ο ςυντονιςμόσ και θ ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των 

ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., ο ςυντονιςμόσ των Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., και Ε.Κ.Φ.Ε. τθσ 

περιοχισ ευκφνθσ τουσ, θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κακοδιγθςθ των 

εκπαιδευτικϊν, θ οργάνωςθ τθσ επιμόρφωςθσ, κακϊσ και θ υποςτιριξθ του 

ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ και τθσ ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου ςε περιφερειακό επίπεδο.  

3. Για τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ τουσ, τα ΡΕ.Κ.Ε.Σ. αςκοφν, ιδίωσ, τισ 

ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) Οργανϊνουν και υλοποιοφν επιμορφωτικά προγράμματα για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ, ςε επίπεδο περιφερειακισ διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ,  διεφκυνςθσ 

εκπαίδευςθσ, ομάδασ ςχολείων ι ςχολικισ μονάδασ, ςε ςυνεργαςία με το 

Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Ι.Ε.Ρ.), εφόςον πρόκειται για κεντρικά 

ςχεδιαςμζνα επιμορφωτικά προγράμματα, ι με δικό τουσ ςχεδιαςμό για κζματα 

που προκφπτουν από τθν καταγραφι των αναγκϊν των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. 

τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ.  

β) Οργανϊνουν ςεμινάρια επιμόρφωςθσ με τθ ςυμμετοχι ςτελεχϊν των 

Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικϊν με αυξθμζνα προςόντα ι/και 

εμπειρία ςε ςυγκεκριμζνα κζματα, κακϊσ και μελϊν Διδακτικοφ – Ερευνθτικοφ 

Ρροςωπικοφ (Δ.Ε.Ρ.) των Α.Ε.Ι. ι/και επιςτθμονικϊν φορζων. 

γ) Υποςτθρίηουν τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ. τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ ςτθ 

διαδικαςία ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου, κακϊσ και τθσ  

υλοποίθςθσ και τθσ ανατροφοδοτικισ αποτίμθςισ του.  

δ) Μελετοφν ςυςτθματικά τισ εκκζςεισ ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ και 

ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων και 



 

 

Ε.Κ. τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, με ςκοπό τθν αποδελτίωςθ των αιτθμάτων και των 

αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν για επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ, και προβαίνουν ςτον 

κατάλλθλο ςχεδιαςμό και ςυλλογικό προγραμματιςμό του ζργου  τουσ. 

ε) Οργανϊνουν τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςτα ςφγχρονα 

επιςτθμονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά κζματα, προάγοντασ καλζσ πρακτικζσ και 

νζεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ, κακϊσ και τθν ειςαγωγι των νζων τεχνολογιϊν 

ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ.  

ςτ) Ενθμερϊνουν τουσ εκπαιδευτικοφσ για τα προγράμματα ςπουδϊν, τα νζα 

βιβλία, τισ αλλαγζσ ςτα αναλυτικά προγράμματα και τουσ τρόπουσ αξιολόγθςθσ 

μακθμάτων και μακθτϊν. 

η) Μεριμνοφν, ςε ςυνεργαςία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για:  

αα) τθν εφαρμογι αντιςτακμιςτικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθν 

αντιμετϊπιςθ φαινομζνων όπωσ θ ςχολικι αποτυχία, θ διαρροι μακθτϊν και ο 

ςχολικόσ εκφοβιςμόσ,   

ββ) τθν καταπολζμθςθ κάκε μορφισ αποκλειςμοφ και διακρίςεων και τθν 

προϊκθςθ τθσ ενταξιακισ εκπαίδευςθσ, ενιςχφοντασ και ςτθρίηοντασ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ με επιμορφϊςεισ, και 

γγ) τθν οργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων για γονείσ, με ςτόχο τθν 

ενθμζρωςι τουσ ςε κζματα που αφοροφν το γονεϊκό τουσ ρόλο, κακϊσ και ςε 

ηθτιματα που αφοροφν τθ ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ ι/και άλλεσ 

υποςτθρικτικζσ δομζσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 

θ) Στθρίηουν, ςε ςυνεργαςία με τα Κ.Ε.Α., τθ διοργάνωςθ καινοτόμων 

προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ςε κζματα περιβάλλοντοσ, πολιτιςμοφ 

και υγείασ, ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ και τισ 

ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. 

κ) Ραρακολουκοφν και ςτθρίηουν τθ λειτουργία των ςχολικϊν  εργαςτθρίων 

και βιβλιοκθκϊν, υποςτθρίηουν τθν αξιοποίθςθ του υλικοφ και του εξοπλιςμοφ τουσ 

και ειςθγοφνται, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 42 του ν. 

1566/1985, για τον εκςυγχρονιςμό των εποπτικϊν μζςων και του εργαςτθριακοφ 

εξοπλιςμοφ. 



 

 

ι) Φροντίηουν για τθ διευκόλυνςθ των εκπαιδευτικϊν όλων των ειδικοτιτων 

ςτο εκπαιδευτικό τουσ ζργο, κζτοντασ ςτθ διάκεςι τουσ εκπαιδευτικό υλικό για 

αξιοποίθςθ. 

ια) Διαμορφϊνουν, από κοινοφ με τα Ακαδθμαϊκά Συμβοφλια Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλζπονται ςτο άρκρο 49 του ν. 

4485/2017 (Αϋ 114), προγράμματα ςυνεργαςίασ των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., 

των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. τθσ οικείασ περιφζρειασ. 

4. Τα ΡΕ.Κ.Ε.Σ. υποςτθρίηονται ςτο ζργο τουσ από το Ι.Ε.Ρ. και τθ Γενικι 

Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων που είναι 

αρμόδια για κζματα ςπουδϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

όπου και υποβάλλουν τον ετιςιο ςυλλογικό προγραμματιςμό και τθν 

ανατροφοδοτικι αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου τουσ. Ειδικότερα, για τα 

κζματα που αφοροφν ςτα εκκλθςιαςτικά ςχολεία και τα μουςουλμανικά 

ιεροςπουδαςτιρια, τα ΡΕ.Κ.Ε.Σ. υποςτθρίηονται ςτο ζργο τουσ από το Ι.Ε.Ρ. και τθν 

αρμόδια για κζματα κρθςκευτικισ διοίκθςθσ Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ραιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, ςτθν οποία επίςθσ υποβάλλουν τον ετιςιο ςυλλογικό 

προγραμματιςμό και τθν ανατροφοδοτικι αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου 

τουσ. 

 

Άρθρο 5 

Στελζχωςη των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

 

1. Για τθ ςτελζχωςθ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. ςυνιςτϊνται πεντακόςιεσ τριάντα (530) 

κζςεισ Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου, οι οποίεσ πλθροφνται από 

εκπαιδευτικοφσ που επιλζγονται για τριετι κθτεία ςφμφωνα με  τισ διατάξεισ του 

Κεφαλαίου Γϋ  και διακρίνονται ςτουσ ακόλουκουσ κλάδουσ: 

α) Νθπιαγωγϊν (ΡΕ 60): πενιντα ζξι (56) κζςεισ,  

β) Δαςκάλων (ΡΕ 70): εκατόν πενιντα πζντε (155) κζςεισ, 

γ) Θεολόγων (ΡΕ 01): ζντεκα (11) κζςεισ,  

δ) Φιλολόγων (ΡΕ 02): πενιντα οκτϊ (58) κζςεισ, 

ε) Μακθματικϊν (ΡΕ 03): τριάντα μία (31) κζςεισ,  

ςτ) Φυςικϊν Επιςτθμϊν (ΡΕ 04): τριάντα μία (31) κζςεισ,  



 

 

η) Γαλλικισ (ΡΕ05): οκτϊ (8) κζςεισ,  

θ) Αγγλικισ (ΡΕ06): είκοςι (20) κζςεισ, 

κ) Γερμανικισ (ΡΕ07): ζξι (6) κζςεισ, 

ι) Καλλιτεχνικϊν (ΡΕ08): οκτϊ (8) κζςεισ, 

ια) Φυςικισ Αγωγισ (ΡΕ11): είκοςι (20) κζςεισ, 

ιβ) Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν (ΡΕ78) : ζξι (6) κζςεισ, 

ιγ) Μουςικισ (ΡΕ79): δζκα (10) κζςεισ, 

ιδ) Οικονομίασ (ΡΕ80): ζντεκα (11) κζςεισ, 

ιε) Ρολιτικϊν Μθχανικϊν-Αρχιτεκτόνων (ΡΕ81): τρεισ (3) κζςεισ, 

ιςτ) Μθχανολόγων (ΡΕ82): οκτϊ (8) κζςεισ,  

ιη) Θλεκτρολόγων (ΡΕ83): ζξι (6) κζςεισ, 

ιθ) Θλεκτρονικϊν (ΡΕ84): τρεισ (3) κζςεισ, 

ικ)Ρλθροφορικισ (ΡΕ86): είκοςι (20) κζςεισ, 

κ) Υγείασ-Ρρόνοιασ-Ευεξίασ (ΡΕ87): επτά (7) κζςεισ, 

κα) Γεωπονίασ, Διατροφισ και Ρεριβάλλοντοσ (ΡΕ88): τζςςερισ (4) κζςεισ, 

κβ) Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν (ΡΕ89): μία (1) κζςθ, 

κγ) Θεατρικισ Αγωγισ (ΡΕ91): δφο (2) κζςεισ, 

κδ) Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ: είκοςι (20) κζςεισ, 

κε) Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία: είκοςι (20) κζςεισ, 

κςτ) Μειονοτικοφ Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων Ρρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Θράκθσ (ΡΕ73): τρεισ (3) κζςεισ, 

κη) Μειονοτικοφ Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Θράκθσ: μία (1) κζςθ και 

κθ) Μουςουλμανικισ Θρθςκείασ: μία (1) κζςθ. 

Οι κζςεισ των περιπτ. κςτϋ, κηϋ και κθϋ κατανζμονται ςτο ΡΕ.Κ.Ε.Σ. τθσ 

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, ενϊ 

οι λοιπζσ κζςεισ κατανζμονται ςτα ΡΕ.Κ.Ε.Σ. τθσ χϊρασ με τθν υπουργικι απόφαςθ 

τθσ περίπτ. ηϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18. 

2. Σε κάκε ΡΕ.Κ.Ε.Σ. προΐςταται ο Οργανωτικόσ Συντονιςτισ, ο οποίοσ 

επιλζγεται με τον αναπλθρωτι του μεταξφ των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

του Κζντρου ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 25. Ο Οργανωτικόσ Συντονιςτισ 



 

 

κάκε ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπλθρωτισ του προζρχονται από διαφορετικι βακμίδα τθσ 

εκπαίδευςθσ.  

3. Κάκε Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου ζχει τθν επιςτθμονικι ευκφνθ, για 

τα κζματα του κλάδου του, του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. που 

υπάγονται ςτο οικείο ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Αν ςτο ΡΕ.Κ.Ε.Σ. υπθρετοφν περιςςότεροι 

Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ίδιου κλάδου, με απόφαςθ του 

Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ανατίκεται ςε κάκε Συντονιςτι 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου θ επιςτθμονικι ευκφνθ μίασ ενότθτασ ςχολικϊν μονάδων και 

Ε.Κ.  Αν ςτο ΡΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλζπεται κζςθ Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

οριςμζνου κλάδου, τθν επιςτθμονικι ευκφνθ για τα κζματα του κλάδου  αυτοφ 

αναλαμβάνει Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του ίδιου κλάδου άλλου ΡΕ.Κ.Ε.Σ., ο 

οποίοσ ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.  

Ο Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ορίηεται ςφμφωνα με το προθγοφμενο 

εδάφιο μπορεί να ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ  τθσ Ολομζλειασ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. όπου 

δεν προβλζπεται κζςθ Συντονιςτι του οικείου κλάδου και να ειςθγείται ςτα κζματα 

τθσ αρμοδιότθτάσ του.  

4.  Με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ανατίκεται ςε 

κάκε Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου θ παιδαγωγικι ευκφνθ μίασ ενότθτασ 

ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., πζραν τθσ επιςτθμονικισ ευκφνθσ που προβλζπεται 

ςτθν παρ. 3.   

5. Θ ανάκεςθ τθσ επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ ευκφνθσ ςφμφωνα με τισ 

παρ. 3 και 4 γίνεται με βάςθ τισ προτιμιςεισ των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

και τθ ςειρά τουσ ςτον πίνακα επιλογισ τθσ περίπτ. δϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 21. Θ 

παιδαγωγικι ευκφνθ νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν ςχολείων ανατίκεται 

αποκλειςτικά ςε Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου των κλάδων ΡΕ60 και  ΡΕ70, 

αντίςτοιχα, και θ παιδαγωγικι ευκφνθ των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίκεται αποκλειςτικά ςε 

Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ, ενϊ 

θ παιδαγωγικι ευκφνθ των ςχολικϊν μονάδων τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

των Ε.Κ. ανατίκεται κατά προτεραιότθτα ςε Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου των 

κλάδων ΡΕ80 ζωσ και ΡΕ89. Θ επιςτθμονικι και παιδαγωγικι ευκφνθ του 

μειονοτικοφ προγράμματοσ των μειονοτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ανατίκεται αποκλειςτικά ςε Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Μειονοτικοφ 



 

 

Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θράκθσ. Οι 

Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του προθγοφμενου εδαφίου ζχουν τθν 

επιςτθμονικι και παιδαγωγικι ευκφνθ των μειονοτικϊν ςχολείων πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ από κοινοφ με Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του κλάδου ΡΕ70.  

6.  Οι Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου κάκε ΡΕ.Κ.Ε.Σ. ςυνεδριάηουν ςε 

Ολομζλεια και, εξαςφαλίηοντασ τθ ςυλλογικι και διεπιςτθμονικι ςυνζργεια ςτθν 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ, αποφαςίηουν για: 

α) τθν οργάνωςθ επιμορφωτικϊν δράςεων, 

 β) τον ετιςιο ςυλλογικό προγραμματιςμό των δράςεων του Κζντρου, ςτθν 

αρχι του ςχολικοφ ζτουσ, διατυπϊνοντασ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ ςχετικά με τθν 

επίτευξθ τθσ αποςτολισ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. ςφμφωνα με το άρκρο 4, 

γ) τθν παρακολοφκθςθ του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ κατά τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ, με ςτόχο τθν επανεξζταςθ και ανατροφοδότθςθ του 

προγραμματιςμοφ αυτοφ και τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου 

ζργου και 

 δ) τθν τελικι ανατροφοδοτικι αποτίμθςθ του ετιςιου ςυλλογικοφ 

προγραμματιςμοφ δράςθσ, κατά τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ, με ςκοπό τθν 

εκτίμθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των ςτόχων που είχαν τεκεί, τον εντοπιςμό των 

δυςκολιϊν και προβλθμάτων που αντιμετωπίςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του 

προγραμματιςμοφ και τθ διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςθσ για το επόμενο ςχολικό 

ζτοσ.  

7. Για τα κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου, αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο είναι το Ανϊτερο Ρεριφερειακό 

Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε.) τθσ περιφερειακισ διεφκυνςθσ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. ςτο οποίο 

υπθρετεί ο Συντονιςτισ.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Άρθρο 6 

Κδρυςη Κζντρων Εκπαιδευτικήσ και Συμβουλευτικήσ Υποςτήριξησ (Κ.Ε.Σ.Υ.) 

 

Στθν περιοχι ευκφνθσ κάκε Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ ιδρφονται Κ.Ε.Σ.Υ., τα οποία υπάγονται ςτισ Ρεριφερειακζσ 

Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ωσ εξισ: 

α) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και 

Θράκθσ:  

αα) Δράμασ με ζδρα τθ Δράμα,  

ββ) Ζβρου με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ,  

γγ) Καβάλασ με ζδρα τθν Καβάλα,  

δδ) Ξάνκθσ με ζδρα τθν Ξάνκθ και 

εε)  οδόπθσ με ζδρα τθν Κομοτθνι. 

β) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Αττικισ: 

αα) 1ο Αϋ Ακινασ με ζδρα τθν Ακινα, 

ββ) 2ο Αϋ Ακινασ με ζδρα τθν Ακινα, 

γγ) 1ο Βϋ Ακινασ με ζδρα τθ Νζα Ιωνία, 

δδ) 2ο Βϋ Ακινασ με ζδρα τθν Αγία Ραραςκευι, 

εε) 1ο Γϋ Ακινασ με ζδρα το Αιγάλεω,  

ςτςτ) 2ο Γϋ Ακινασ με ζδρα το Αιγάλεω, 

ηη) 1ο Δϋ Ακινασ με ζδρα τθ Νζα Σμφρνθ, 

θθ) 2ο Δϋ Ακινασ με ζδρα τθ Νζα Σμφρνθ, 

κκ) 1ο Ανατολικισ Αττικισ με ζδρα το Κορωπί, 

ιι) 2ο Ανατολικισ Αττικισ με ζδρα το Κορωπί, 

ιαια) Δυτικισ Αττικισ με ζδρα τθν Ελευςίνα,  

ιβιβ) 1ο Ρειραιά με ζδρα τον Ρειραιά και 

ιγιγ) 2ο Ρειραιά με ζδρα τον Ρειραιά. 

γ) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Βορείου Αιγαίου: 

αα) Λζςβου με ζδρα τθ Μυτιλινθ,  

ββ) Λιμνου με ζδρα τθ Μφρινα,  

γγ) Σάμου με ζδρα τθ Σάμο και 

δδ) Χίου με ζδρα τθ Χίο. 



 

 

δ) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Ελλάδασ: 

αα) Αιτωλοακαρνανίασ με ζδρα το Μεςολόγγι,  

ββ) 1ο Αχαΐασ με ζδρα τθν Ράτρα,  

γγ) 2ο Αχαΐασ με ζδρα τθν Ράτρα και 

δδ) Θλείασ με ζδρα τον Ρφργο. 

ε) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Μακεδονίασ: 

αα) Γρεβενϊν με ζδρα τα Γρεβενά,  

ββ) Καςτοριάσ με ζδρα τθν Καςτοριά,  

γγ) Κοηάνθσ με ζδρα τθν Κοηάνθ και 

δδ)  Φλϊρινασ με ζδρα τθ Φλϊρινα. 

ςτ) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Θπείρου: 

αα) Άρτασ με ζδρα τθν Άρτα, 

ββ) Θεςπρωτίασ με ζδρα τθν Θγουμενίτςα, 

γγ) Ιωαννίνων με ζδρα τα Ιωάννινα και 

δδ) Ρρζβεηασ με ζδρα τθν Ρρζβεηα. 

η) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ: 

αα) Καρδίτςασ με ζδρα τθν Καρδίτςα, 

ββ) Λάριςασ με ζδρα τθ Λάριςα,  

γγ) Μαγνθςίασ με ζδρα το Βόλο και 

δδ) Τρικάλων με ζδρα τα Τρίκαλα. 

θ) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ιονίων Νιςων: 

αα) Ηακφνκου με ζδρα τθ Ηάκυνκο,  

ββ) Κζρκυρασ με ζδρα τθν Κζρκυρα, 

γγ)  Κεφαλλθνίασ με ζδρα το Αργοςτόλι και 

δδ) Λευκάδασ με ζδρα τθ Λευκάδα. 

κ) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ:  

αα) Θμακίασ με ζδρα τθ Βζροια,  

ββ) 1ο Αϋ Θεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Θζρμθ,  

γγ) 2ο Αϋ Θεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Θζρμθ, 

δδ) 1ο Βϋ Θεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Σταυροφπολθ,  

εε) 2ο Βϋ Θεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Σταυροφπολθ, 

ςτςτ) Κιλκίσ με ζδρα το Κιλκίσ, 



 

 

ηη) Ριερίασ με ζδρα τθν Κατερίνθ,  

θθ) Ρζλλασ με ζδρα τθν Ζδεςςα,  

κκ) Σερρϊν με ζδρα τισ Σζρρεσ και 

ιι) Χαλκιδικισ με ζδρα τον Ρολφγυρο. 

ι) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ: 

αα) Θρακλείου με ζδρα το Θράκλειο, 

ββ) Λαςικίου  με ζδρα τον Άγιο Νικόλαο,  

γγ) εκφμνου με ζδρα το ζκυμνο και 

δδ) Χανίων με ζδρα τα Χανιά. 

ια) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Νοτίου Αιγαίου: 

αα) Σφρου με ζδρα τθ Σφρο,  

ββ) Νάξου με ζδρα τθ Νάξο,  

γγ) όδου με ζδρα τθ όδο,  

δδ) Καλφμνου με ζδρα τθν Κάλυμνο και 

εε) Κω με ζδρα τθν Κω.  

ιβ) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ρελοποννιςου: 

αα) Αργολίδασ με ζδρα το Ναφπλιο,  

ββ) Αρκαδίασ με ζδρα τθν Τρίπολθ,  

γγ) Κορινκίασ με ζδρα τθν Κόρινκο,  

δδ) Λακωνίασ με ζδρα τθ Σπάρτθ και 

εε) Μεςςθνίασ με ζδρα τθν Καλαμάτα. 

ιγ) Στθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Στερεάσ Ελλάδασ: 

αα) Βοιωτίασ με ζδρα τθ Λιβαδειά,  

ββ) Ευβοίασ με ζδρα τθ Χαλκίδα,  

γγ) Ευρυτανίασ με ζδρα το Καρπενιςι,  

δδ) Φκιϊτιδασ με ζδρα τθ Λαμία και  

εε) Φωκίδασ με ζδρα τθν Άμφιςςα. 

 

 

 

 

 



 

 

Άρθρο 7 

Αποςτολή και αρμοδιότητεσ των Κ.Ε.Σ.Υ. 

  

1. Αποςτολι των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι θ υποςτιριξθ των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. 

τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ όλων 

ανεξαιρζτωσ των μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ και τθν προάςπιςθ τθσ αρμονικισ 

ψυχοκοινωνικισ τουσ ανάπτυξθσ και προόδου. Για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ 

τουσ, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ διερεφνθςθσ εκπαιδευτικϊν 

και ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν, τθσ διενζργειασ εκπαιδευτικϊν αξιολογιςεων, του 

ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν παρεμβάςεων, 

κακϊσ και δράςεων επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, τθσ υποςτιριξθσ του 

ςυνολικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων ι των Ε.Κ., τθσ διενζργειασ ενθμερϊςεων 

και επιμορφϊςεων και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

2. Οι αρμοδιότθτεσ που αςκοφν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για τθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ 

τουσ ζχουν εκπαιδευτικό προςανατολιςμό και είναι, ιδίωσ, οι ακόλουκεσ: 

α) Σε επίπεδο διερεφνθςθσ εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν και 

αξιολόγθςθσ: 

αα) Θ διερεφνθςθ ατομικϊν ι/και ομαδικϊν εκπαιδευτικϊν και 

ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν, θ αξιολόγθςθ του είδουσ των δυςκολιϊν και των 

πικανϊν εκπαιδευτικϊν, ψυχοκοινωνικϊν και άλλων φραγμϊν ςτθ μάκθςθ και τθν 

ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ που αντιμετωπίηει το ςφνολο των μακθτϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων με αναπθρία ι/και 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κακϊσ και των μακθτϊν από ευάλωτεσ κοινωνικά 

ομάδεσ. 

ββ) Θ διερεφνθςθ και ειςιγθςθ επί ηθτθμάτων που αφοροφν: 

i) τθν εγγραφι, κατάταξθ και φοίτθςθ των μακθτϊν ςε κατάλλθλο ςχολικό 

πλαίςιο,  

ii) τθν αξιοποίθςθ ςυγκεκριμζνων μεκόδων και μζςων περαιτζρω υποςτιριξθσ 

τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο, και ενίςχυςθσ τθσ 

ιςότιμθσ πρόςβαςθσ των μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ,  

iii) τθν προϊκθςθ των αρχϊν τθσ διαφοροποιθμζνθσ παιδαγωγικισ,  



 

 

iv) τθν παροχι τεχνικϊν βοθκθμάτων και υπθρεςιϊν προθγμζνθσ τεχνολογίασ 

ςε μακθτζσ και  

v) τθν αντικατάςταςθ γραπτϊν δοκιμαςιϊν των μακθτϊν με αναπθρία ι/και 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ με προφορικζσ ι άλλθσ μορφισ δοκιμαςίεσ ςτισ 

ενδοςχολικζσ, προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτισ μεταλυκειακζσ ςπουδζσ, ςτισ ειςαγωγικζσ 

πανελλαδικζσ εξετάςεισ, κακϊσ και ςτισ εξετάςεισ του κρατικοφ πιςτοποιθτικοφ 

γλωςςομάκειασ. 

 γγ) Θ ειςιγθςθ ςε ηθτιματα που αφοροφν ςτθν ίδρυςθ, κατάργθςθ, 

προαγωγι, υποβιβαςμό, μετατροπι, ςυγχϊνευςθ και μεταφορά, κακϊσ και τθν 

προςκικθ τομζων και ειδικοτιτων, των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε.. 

δδ) Θ διερεφνθςθ αιτθμάτων ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ. 

εε) Θ διερεφνθςθ, ςε ομαδικό επίπεδο, των αναγκϊν των ςχολικϊν 

κοινοτιτων ςτο πεδίο του επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, κακϊσ και θ 

διερεφνθςθ των αντίςτοιχων αναγκϊν, ςε ατομικό επίπεδο, για τουσ μακθτζσ των Βϋ 

και  Γϋ τάξεων του Λυκείου. 

β) Σε επίπεδο ςτοχευμζνων εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν 

παρεμβάςεων και δράςεων επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ: 

αα) Θ διατφπωςθ των βαςικϊν αξόνων  των Εξατομικευμζνων Ρρογραμμάτων 

Εκπαίδευςθσ (Ε.Ρ.Ε.), κακϊσ και ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ, ςε ςυνεργαςία με 

τουσ εκπαιδευτικοφσ και τισ Επιτροπζσ Διεπιςτθμονικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ 

και Υποςτιριξθσ (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλζπονται ςτο άρκρο 10, όπου λειτουργοφν, 

προςαρμοςμζνων εξατομικευμζνων ι ομαδικϊν παρεμβάςεων παιδαγωγικισ και 

ςυμβουλευτικισ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςε μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ και γονείσ, 

προγραμμάτων πρϊιμθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ και πρόλθψθσ, ςτοχευμζνων 

δράςεων ενίςχυςθσ των γνωςτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν δεξιοτιτων όλων των 

μακθτϊν, δράςεων ενδυνάμωςθσ ςυγκεκριμζνων μελϊν ι ευάλωτων ομάδων τθσ 

μακθτικισ κοινότθτασ, κακϊσ και δράςεων που αποςκοποφν ςτθν καλλιζργεια 

ευκαιριϊν προςωπικισ ανάπτυξθσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, ςτθν επίτευξθ 

τθσ αυτοεκπλιρωςθσ και ςυνολικά ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ των 

μακθτϊν εντόσ και εκτόσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 



 

 

ββ) Θ παροχι υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τον επαγγελματικό 

προςανατολιςμό:  

i) Στουσ μακθτζσ, κακϊσ και ςτουσ γονείσ ι κθδεμόνεσ τουσ: 

i.α) Σε ομαδικό επίπεδο, με τθν παροχι υπθρεςιϊν που αφοροφν ςτθν 

υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων αγωγισ 

ςταδιοδρομίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ. ευκφνθσ τουσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν 

πλθροφόρθςθσ για ηθτιματα ςχετικά με τθν αγορά εργαςίασ, τα προγράμματα 

ςπουδϊν τθσ μεταδευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τα ςυςτιματα 

ειςαγωγισ ςε αυτιν, κακϊσ και με τθν υλοποίθςθ δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και 

ομαλισ μετάβαςθσ ςτθν ενιλικθ ηωι και τθν αγορά εργαςίασ.  

i.β) Σε ατομικό επίπεδο, με τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ για 

ηθτιματα επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ που αφοροφν ςτθ ςυγκρότθςθ και τθ 

βζλτιςτθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ και επαγγελματικισ ταυτότθτασ των μακθτϊν 

των Βϋ και Γϋ τάξεων του Λυκείου, ςτθν υποςτιριξθ τθσ αυτοαντίλθψθσ και τθσ 

αυτογνωςίασ, ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ δυνατότθτασ αντιμετϊπιςθσ δυςκολιϊν λιψθσ 

απόφαςθσ και ςτθν εν γζνει μζριμνα ςφνδεςθσ τθσ λιψθσ απόφαςθσ με τα ςτοιχεία 

τθσ προςωπικότθτασ του ςυμβουλευόμενου μακθτι. 

ii) Στουσ εκπαιδευτικοφσ, με τθν παροχι υπθρεςιϊν που αφοροφν ςτθν 

ευαιςκθτοποίθςθ και υποςτιριξθ για ηθτιματα επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ. 

γγ) Θ παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των 

ςχολικϊν μονάδων ςε ηθτιματα βζλτιςτθσ διδακτικισ πρακτικισ, ανταπόκριςθσ ςτισ 

ανάγκεσ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, αποδοχισ 

τθσ διαφορετικότθτασ και αξιοποίθςθσ τθσ ετερογζνειασ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, 

προϊκθςθσ ενταξιακϊν πρακτικϊν, ανάπτυξθσ ςυνεργατικϊν δράςεων, 

καλλιζργειασ βαςικϊν δεξιοτιτων αποτελεςματικισ επικοινωνίασ, ψυχοκοινωνικισ 

ςτιριξθσ όλων των μακθτϊν, ενδυνάμωςθσ ςυγκεκριμζνων μελϊν ι ευάλωτων 

ομάδων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων κρίςθσ. 

δδ) Θ παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των 

μακθτϊν ςε ςχζςθ με ηθτιματα υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ μάκθςθσ, οργάνωςθσ τθσ 

μελζτθσ και ςυνεργαςίασ με τθ ςχολικι μονάδα. 

γ) Σε επίπεδο υποςτιριξθσ του ςυνολικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων ι των 

Ε.Κ.: 



 

 

αα) Θ υποςτιριξθ ωσ προσ τθν ενίςχυςθ των γνωςτικϊν δεξιοτιτων των 

μακθτϊν, τθν πρόλθψθ τθσ ςχολικισ διαρροισ και τθ δθμιουργία μίασ αςφαλοφσ 

και υποςτθρικτικισ ςχολικισ κουλτοφρασ που ευνοεί τθν ψυχοκοινωνικι υγεία και 

τθ ςυναιςκθματικι ευθμερία των μακθτϊν. 

ββ) Θ υποςτιριξθ ωσ προσ τθ διατφπωςθ προτεραιοτιτων και ςτόχων 

ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ των μακθτϊν, κακϊσ και ωσ προσ το ςχεδιαςμό ολιςτικϊν 

πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν ςε ςχζςθ με ψυχοκοινωνικά ηθτιματα. 

γγ) Ο εντοπιςμόσ δομικϊν φραγμϊν και εμποδίων ςτθν ιςότιμθ πρόςβαςθ 

των μακθτϊν ςτθ μάκθςθ και θ εφαρμογι λοιπϊν επιςτθμονικϊν, παιδαγωγικϊν, 

εκπαιδευτικϊν και άλλων υποςτθρικτικϊν μζτρων για το ςφνολο των μακθτϊν τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ. 

δδ) Θ υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων πρωτογενοφσ ι 

δευτερογενοφσ πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ ψυχικισ υγείασ.  

εε) Θ ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ ι 

του Ε.Κ. με τθν οικογζνεια και  τισ υπθρεςίεσ παροχισ ψυχολογικισ και κοινωνικισ 

υποςτιριξθσ. 

δ) Σε επίπεδο ενθμζρωςθσ και επιμόρφωςθσ: 

αα) Θ ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςε ςχζςθ με καινοτόμεσ εκνικζσ, 

ευρωπαϊκζσ ι διεκνείσ δράςεισ και προγράμματα ςχετικά με ψυχοκοινωνικά 

ηθτιματα.  

ββ) Θ ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςχετικά με προγράμματα αγωγισ 

ςταδιοδρομίασ, ςυμβουλευτικισ και προςανατολιςμοφ, κακϊσ και μεταβολϊν ςε 

επίπεδο εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. 

γγ) Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν δράςεων, ςε ςυνεργαςία 

με τα ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α., προσ όφελοσ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. 

δδ) Θ ανάπτυξθ και διάδοςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, 

τουσ μακθτζσ, τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ και τθν ευρφτερθ κοινότθτα για όλα τα 

παραπάνω ηθτιματα. 

εε) Θ διατιρθςθ βιβλιοκικθσ και αρχείου πλθροφόρθςθσ, ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι, ςχετικά με ηθτιματα ψυχοκοινωνικισ και μακθςιακισ 

υποςτιριξθσ, επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ και ςυμβουλευτικισ. 



 

 

ε) Σε επίπεδο ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου: θ προϊκθςθ 

ςυνεργαςιϊν ανάμεςα ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, τισ οικογζνειεσ, επιςτθμονικοφσ και 

κοινωνικοφσ φορείσ, υπθρεςίεσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ανϊτερα και ανϊτατα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα, κακϊσ και θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ 

ςε κζματα διαφορετικότθτασ, ψυχοκοινωνικισ υγείασ, επαγγελματικοφ 

προςανατολιςμοφ και ςφνδεςθσ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. 

3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ υπό το ςυντονιςμό του οικείου 

ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και ςε ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ περιφερειακζσ δομζσ διοίκθςθσ και 

υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τισ 

Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτζσ λειτουργοφν.  

 

Άρθρο 8 

Πργανα διοίκηςησ των Κ.Ε.Σ.Υ. 

 

1. Πργανα διοίκθςθσ των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο Ρροϊςτάμενοσ και ο Σφλλογοσ 

Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ.  

2. Ωσ Ρροϊςτάμενοσ επιλζγεται εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ του Ειδικοφ 

Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ. Ο 

Ρροϊςτάμενοσ αςκεί διοικθτικά, επιςτθμονικά και παιδαγωγικά κακικοντα και 

εποπτεφεται  ωσ προσ τθν άςκθςθ των διοικθτικϊν κακθκόντων του από τον 

Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ενϊ ωσ προσ τθν άςκθςθ των επιςτθμονικϊν 

και παιδαγωγικϊν κακθκόντων του από το οικείο ΡΕ.Κ.Ε.Σ., ςφμφωνα με τθν παρ. 6. 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Κ.Ε.Σ.Υ. παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Ολομζλειασ του 

οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. που αφοροφν το ςυλλογικό προγραμματιςμό τθσ δράςθσ του 

τελευταίου, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που καλείται να παραςτεί. 

3. Ο Σφλλογοσ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ αποτελείται από το ςφνολο των 

εκπαιδευτικϊν και των μελϊν του Ε.Ε.Ρ. που υπθρετοφν ςτο Κ.Ε.Σ.Υ. και λειτουργεί 

ωσ διεπιςτθμονικι ομάδα, θ οποία οργανϊνει το ςφνολο των παρεμβάςεων του 

Κζντρου ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του. Για τθ βζλτιςτθ αντιμετϊπιςθ 

ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν και επιςτθμονικϊν κεμάτων, ο Σφλλογοσ 

Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ μπορεί να ςυγκροτεί διεπιςτθμονικζσ υποομάδεσ 

προςωπικοφ. Οι διεπιςτθμονικζσ υποομάδεσ δεν ζχουν μόνιμο χαρακτιρα αλλά ο 



 

 

αρικμόσ, θ ςφνκεςθ, το ζργο τουσ και θ διάρκειά τουσ μπορεί να μεταβάλλονται 

ανάλογα με τα κζματα που αντιμετωπίηουν.  Τα ςχετικά με τθ λειτουργία των 

διεπιςτθμονικϊν υποομάδων, τισ επιςκζψεισ των διεπιςτθμονικϊν υποομάδων ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ και γενικότερα τα κζματα που αφοροφν τθ ςυνεργαςία των 

υποομάδων αυτϊν με τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ κακορίηονται 

ςτον Ενιαίο Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ των Κ.Ε.Σ.Υ. που εκδίδεται ςφμφωνα  

με τθν περίπτ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18. 

 4. Με ευκφνθ του Ρροϊςταμζνου του Κ.Ε.Σ.Υ., ο Σφλλογοσ Εκπαιδευτικοφ 

Ρροςωπικοφ ςυνεδριάηει τακτικά μία φορά το μινα και ζκτακτα όποτε κρίνεται 

αναγκαίο και αποφαςίηει ιδίωσ για: 

α) κάκε κζμα που εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτζσ του και χριηει ανταλλαγισ 

απόψεων και λιψθσ αποφάςεων ςε ςυλλογικό επίπεδο, 

β) τθν αναηιτθςθ και εφαρμογι μεκόδων και προςεγγίςεων για τθν επίτευξθ 

των γενικϊν και ειδικϊν ςκοπϊν και αρμοδιοτιτων του, 

γ) τον ετιςιο ςυλλογικό προγραμματιςμό των δράςεων του Κζντρου, ςτθν 

αρχι του ςχολικοφ ζτουσ, διατυπϊνοντασ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ ςχετικά με τθν 

επίτευξθ τθσ αποςτολισ του ςφμφωνα με το άρκρο 7, 

δ) τθν παρακολοφκθςθ του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ, κατά τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ, με ςτόχο τθν επανεξζταςθ και ανατροφοδότθςθ του 

προγραμματιςμοφ αυτοφ και τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου 

ζργου και 

 ε) τθν τελικι ανατροφοδοτικι αποτίμθςθ του ετιςιου ςυλλογικοφ 

προγραμματιςμοφ δράςθσ, κατά τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ, με ςκοπό τθν 

εκτίμθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των ςτόχων που είχαν τεκεί, τον εντοπιςμό των 

δυςκολιϊν και προβλθμάτων που αντιμετωπίςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του 

προγραμματιςμοφ και τθ διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςθσ για το επόμενο ςχολικό 

ζτοσ.  

5. Οι εκκζςεισ του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ δράςθσ και τθσ τελικισ 

ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ υποβάλλονται ςτο οικείο ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Στοιχεία των 

εκκζςεων αυτϊν καταχωροφνται, με ευκφνθ του Ρροϊςταμζνου, ςτο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα myschool, ςε ειδικά διαμορφωμζνα πεδία για το ςκοπό αυτό. 



 

 

6. Για τθν παρακολοφκθςθ του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ δράςθσ και 

γενικότερα για τθν παιδαγωγικι και επιςτθμονικι εποπτεία του ΚΕ.Σ.Υ. από το 

οικείο ΡΕ.Κ.Ε.Σ., με απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. ςυγκροτείται τριμελισ 

επιτροπι παρακολοφκθςθσ, θ οποία αποτελείται από τον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ, ζναν Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου των κλάδων  ΡΕ60 ι ΡΕ70 και ζναν Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου που 

προζρχεται από τουσ κλάδουσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

Άρθρο 9 

Στελζχωςη των Κ.Ε.Σ.Υ. 

 

1. Για τθ ςτελζχωςθ των Κ.Ε.Σ.Υ. ςυνιςτϊνται χίλιεσ εξιντα επτά (1.067) κζςεισ 

προςωπικοφ, που κατανζμονται ςε κλάδουσ ωσ εξισ: 

α) Εκπαιδευτικϊν με εξειδίκευςθ ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ (Ε.Α.Ε.):  

αα) Νθπιαγωγϊν (ΡΕ60): ογδόντα ζξι (86) κζςεισ, 

ββ) Δαςκάλων (ΡΕ70): εκατό εξιντα ζξι (166) κζςεισ, από τισ οποίεσ  δφο (2) 

πλθροφνται κατά προτεραιότθτα από μζλθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ 

Θράκθσ,  

γγ) Φιλολόγων (ΡΕ02): ενενιντα τρεισ (93) κζςεισ και 

δδ) Μακθματικϊν (ΡΕ03): τριάντα οκτϊ (38) κζςεισ. 

β) Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ (Ε.Ε.Ρ.): 

αα) Ψυχολόγων (ΡΕ23): διακόςιεσ δζκα επτά (217) κζςεισ, από τισ οποίεσ  δφο 

(2) πλθροφνται κατά προτεραιότθτα από μζλθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ 

Θράκθσ, 

ββ) Κοινωνικϊν Λειτουργϊν (ΡΕ30): διακόςιεσ δζκα επτά (217) κζςεισ, από τισ 

οποίεσ δφο (2) πλθροφνται κατά προτεραιότθτα από μζλθ τθσ μουςουλμανικισ 

μειονότθτασ τθσ Θράκθσ, 

γγ) Λογοκεραπευτϊν (ΡΕ21): ςαράντα επτά (47) κζςεισ, 

δδ) Φυςιοκεραπευτϊν (ΡΕ28): είκοςι τζςςερισ (24) κζςεισ, 

εε) Εργοκεραπευτϊν (ΡΕ29): τριάντα τρεισ (33) κζςεισ, 



 

 

ςτςτ) Ειδικϊν ςτθν κινθτικότθτα, τον προςανατολιςμό και τισ δεξιότθτεσ 

κακθμερινισ διαβίωςθσ των τυφλϊν και ςτθν ελλθνικι νοθματικι γλϊςςα (ΡΕ31): 

ζξι (6) κζςεισ και 

γ) Εκπαιδευτικϊν όλων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, με εξειδίκευςθ ςτθ ςυμβουλευτικι ςτον επαγγελματικό 

προςανατολιςμό: εκατόν ςαράντα (140) κζςεισ. 

δ) Διοικθτικϊν υπαλλιλων: 

αα) ΡΕ 1 Διοικθτικοφ: είκοςι ζξι (26) κζςεισ και  

ββ) ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων: ςαράντα πζντε (45) κζςεισ. 

 2. Θ κάλυψθ των κζςεων των περιπτ. αϋ  και βϋ τθσ παρ. 1 γίνεται με τθν 

τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν και μελϊν του Ε.Ε.Ρ., κατά περίπτωςθ, φςτερα από 

μετάκεςθ, απόςπαςθ ι διάκεςθ, φςτερα από αίτθςι τουσ, εφόςον ζχουν 

ςυμπλθρϊςει διδακτικι υπθρεςία τουλάχιςτον επτά ετϊν, από τα οποία 

τουλάχιςτον τρία ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Σ.Υ.  Θ κάλυψθ των κζςεων τθσ περίπτ. γϋ τθσ 

ίδιασ παραγράφου γίνεται με τθν τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ με εξειδίκευςθ ςτθ ςυμβουλευτικι ςτον επαγγελματικό 

προςανατολιςμό φςτερα από μετάκεςθ, απόςπαςθ ι διάκεςθ, φςτερα από αίτθςι 

τουσ, εφόςον ζχουν ςυμπλθρϊςει διδακτικι υπθρεςία τουλάχιςτον επτά ετϊν. 

3.  Οι κζςεισ τθσ παρ. 1 για τισ οποίεσ προβλζπεται θ πλιρωςθ κατά 

προτεραιότθτα από μζλθ τθσ μουςουλμανικισ μειονότθτασ τθσ Θράκθσ 

κατανζμονται με τθν υπουργικι απόφαςθ τθσ περίπτ. ηϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18  

ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνκθσ και οδόπθσ. Οι λοιπζσ κζςεισ τθσ ίδιασ παραγράφου 

κατανζμονται ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. τθσ χϊρασ με τθν ίδια υπουργικι απόφαςθ. 

4. Για τα κζματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν 

ςε οργανικι κζςθ ςε Κ.Ε.Σ.Υ., αρμόδιο είναι το οικείο Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε.  

 

Άρθρο 10 

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικήσ Υποςτήριξησ (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπζσ 

Διεπιςτημονικήσ Εκπαιδευτικήσ Αξιολόγηςησ και Υποςτήριξησ (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) 

 

1. Με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ιδρφονται 

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ  (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία ςυγκροτοφνται από 



 

 

ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ. τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ γενικισ και 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τθσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, και 

τα οποία αποςκοποφν ςτθν ενδυνάμωςθ, ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και ςτο 

ςυντονιςμό του ζργου των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

ιςότιμθσ πρόςβαςθσ όλων ανεξαιρζτωσ των μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ και τθν 

προαγωγι ςυνολικά τθσ ψυχοκοινωνικισ τουσ υγείασ. Με τθν ίδια απόφαςθ 

ορίηεται μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που λειτουργεί ωσ το Κζντρο Υποςτιριξθσ  κάκε Δικτφου.  

2. Σε κάκε ςχολικι μονάδα  που ανικει ςε Σ.Δ.Ε.Υ. λειτουργεί Επιτροπι 

Διεπιςτθμονικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ωσ 

αρμόδιο όργανο για τθν εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ και υποςτιριξθ των μακθτϊν και 

τθν υποςτιριξθ ςυνολικά τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Θ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

φςτερα από ειςιγθςθ του διευκυντι τθσ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  που αποτελεί το Κζντρο 

Υποςτιριξθσ του Σ.Δ.Ε.Υ.  

3. Κάκε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται από τα ακόλουκα μζλθ με τουσ αναπλθρωτζσ 

τουσ:  

α) το διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο οποίοσ επιτελεί ρόλο ςυντονιςτι και 

ο οποίοσ αναπλθρϊνεται από το νόμιμο αναπλθρωτι του,  

β) ζναν εκπαιδευτικό πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με 

εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε., που υπθρετεί ςτθ ςχολικι μονάδα ι ςτο Κζντρο 

Υποςτιριξθσ του Σ.Δ.Ε.Υ., 

γ) ζναν Ψυχολόγο του κλάδου ΡΕ23 που υπθρετεί ςτο Κζντρο Υποςτιριξθσ του 

Σ.Δ.Ε.Υ., 

δ) ζναν Κοινωνικό Λειτουργό του κλάδου ΡΕ30 που υπθρετεί ςτο Κζντρο 

Υποςτιριξθσ του Σ.Δ.Ε.Υ. και 

ε) τουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ των τμθμάτων του μακθτι  ι τθσ ομάδασ 

μακθτϊν που ζχουν ανάγκθ υποςτιριξθσ. 

4. Στισ ςυνεδριάςεισ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ καλοφνται οι γονείσ και κθδεμόνεσ των 

μακθτϊν ςτισ περιπτϊςεισ που οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ςυνεδριάηουν για τον ςχεδιαςμό  Ε.Ρ.Ε.,  

κακϊσ και για τθν παροχι απόψεων ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που κρίνεται ςκόπιμο.  

5.  Ρριν τθ λιψθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ, θ Ε.ΔΕ.Α.Υ. μπορεί να ηθτά τθν 

τεκμθριωμζνθ γνϊμθ του ςυλλόγου διδαςκόντων επί των παρατθροφμενων 



 

 

εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν δυςκολιϊν των προσ αξιολόγθςθ και 

υποςτιριξθ μακθτϊν ι ομάδων μακθτϊν.  

6. Πποτε κρίνεται απαραίτθτο, θ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μπορεί, κατά περίπτωςθ, να ηθτά 

τθ ςυνδρομι και μελϊν άλλων ειδικοτιτων του Ε.Ε.Ρ. που υπθρετοφν ςτο Κζντρο 

Υποςτιριξθσ του Σ.Δ.Ε.Υ.  

7. Ωσ γραμματζασ τθσ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ορίηεται ο γραμματζασ τθσ ςχολικισ μονάδασ 

και, αν δεν υπάρχει, εκπαιδευτικόσ που υπθρετεί ςε αυτι, ο οποίοσ προτείνεται από 

το ςφλλογο διδαςκόντων.  

8.  Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αςκοφν ιδίωσ τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

α) Διενεργοφν εκπαιδευτικζσ αξιολογιςεισ του είδουσ των δυςκολιϊν και των 

πικανϊν εκπαιδευτικϊν, ψυχοκοινωνικϊν και άλλων φραγμϊν ςτθ μάκθςθ που 

αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνοι μακθτζσ και προτείνουν τθν παραπομπι ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. 

των μακθτϊν για τουσ οποίουσ, φςτερα από τθν υποςτιριξθ ςτο ςχολείο τουσ και 

τθν εφαρμογι βραχυχρόνιου προγράμματοσ παρζμβαςθσ, κρίνεται ότι απαιτείται θ 

ζκδοςθ αξιολογικισ ζκκεςθσ. Για τθν παραπομπι των μακθτϊν απαιτείται καταρχιν 

θ αίτθςθ των γονζων ι κθδεμόνων και θ τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ του ςυλλόγου 

διδαςκόντων, από τθν οποία προκφπτει  ότι ζγιναν όλεσ οι αναγκαίεσ 

υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ από τθ ςχολικι μονάδα του μακθτι και τθν Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

και εκτίκενται τα αποτελζςματα των παρεμβάςεων αυτϊν. 

β) Υποςτθρίηουν τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων ςε ςχζςθ με 

ηθτιματα παιδαγωγικισ ανταπόκριςθσ ςτθν ετερογζνεια του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ, όπωσ θ εφαρμογι μεκόδων διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, 

διακεματικϊν και διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων, ομαδοςυνεργατικισ 

διδαςκαλίασ, βιωματικισ μάκθςθσ και εναλλακτικϊν μορφϊν μάκθςθσ. 

γ) Διαμορφϊνουν προγράμματα προςχολικισ πρϊιμθσ παρζμβαςθσ, ςε 

ςυνεργαςία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ι τα δθμόςια Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Ρ.Δ.) Κζντρα και 

οργανϊνουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείσ με παιδιά θλικίασ ζωσ 

ζξι ετϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Διμων. 

δ) Εξειδικεφουν τουσ βαςικοφσ άξονεσ των Ε.Ρ.Ε., όπωσ αυτοί περιγράφονται 

από τα Κ.Ε.Σ.Υ. ςτισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, ςε ςυγκεκριμζνουσ βραχυπρόκεςμουσ 

και μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ και ζχουν τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ τθσ 



 

 

εφαρμογισ τουσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ του τμιματοσ φοίτθςθσ 

του  μακθτι. 

ε) Ειςθγοφνται και υποςτθρίηουν τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα ωσ ςφνολο, ςε 

ηθτιματα που αφοροφν τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτθν εκπαίδευςθ, τθν 

ανάπτυξθ μιασ ομαδοςυνεργατικισ κοινότθτασ μάκθςθσ και τθν αντιμετϊπιςθ 

φαινομζνων όπωσ θ ςχολικι διαρροι, θ ςχολικι βία και καταςτάςεισ κρίςεωσ.  

ςτ) Συνεργάηονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ςε όλα τα κζματα των αρμοδιοτιτων τουσ 

ςφμφωνα με τα άρκρο 7 και, ιδίωσ,  ωσ προσ τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 

ςτοχευμζνων εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν παρεμβάςεων, ςε ατομικι ι 

ομαδικι βάςθ, ωσ προσ τθν υποςτιριξθ του ςυνολικοφ ζργου των ςχολικϊν 

μονάδων και ωσ προσ τθν υλοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ, επιμόρφωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

η) Συντονίηουν και παρακολουκοφν τισ δράςεισ κοινωνικισ ςτιριξθσ των 

μακθτϊν και ςυνεργάηονται με κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Διμων και, κατά 

περίπτωςθ, με λοιποφσ φορείσ, όπωσ Ι.Ρ.Δ. Κζντρα, άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ 

περιοχισ τουσ που παρζχουν ιατρικι ι ψυχολογικι υποςτιριξθ, κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ, κακϊσ και με τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ  αρχζσ, όταν προκφπτουν ςαφείσ 

ενδείξεισ προβλθμάτων ψυχικισ υγείασ ι παιδικισ κακοποίθςθσ ι γονεϊκισ 

παραμζλθςθσ. 

9. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ςυνεργάηονται ςυςτθματικά με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο ζχει 

τθν ευκφνθ υποςτιριξθσ των δράςεϊν τουσ, μζςω:  

α) τθσ διενζργειασ τακτικϊν τριμθνιαίων ςυναντιςεων μελϊν των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

με μζλθ του προςωπικοφ του Κ.Ε.Σ.Υ. και  

β) ζκτακτων ςυναντιςεων, ςτισ περιπτϊςεισ που κρίνεται ςκόπιμο από τον 

Ρροϊςτάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ., ςε ςυνεργαςία με το Διευκυντι τθσ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που 

αποτελεί το Κζντρο Υποςτιριξθσ του οικείου Σ.Δ.Ε.Υ. 

 

Άρθρο 11 

Διαςφνδεςη των Κ.Ε.Σ.Υ. με τισ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τισ ςχολικζσ μονάδεσ και Ε.Κ. 

 

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διαςυνδζονται με τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τα Ε.Κ. ωσ εξισ: 



 

 

α) Κάκε εκπαιδευτικόσ ι μζλοσ Ε.Ε.Ρ. του Κ.Ε.Σ.Υ. αναλαμβάνει υπό τθν 

ευκφνθ του μία ενότθτα ςχολικϊν μονάδων και λειτουργεί ωσ πρόςωπο επαφισ και 

αναφοράσ των μονάδων αυτϊν, ιδίωσ ςχετικά με πικανζσ παραπομπζσ μακθτϊν για 

τθ διενζργεια αξιολογιςεων και ψυχοκοινωνικϊν παρεμβάςεων, τθ διατφπωςθ 

αναγκϊν ςε επίπεδο υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, τθ διενζργεια 

επιμορφϊςεων και δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ. Οι ενότθτεσ ςχολικϊν μονάδων του 

προθγοφμενου εδαφίου κακορίηονται με απόφαςθ του Συλλόγου Εκπαιδευτικοφ 

Ρροςωπικοφ του Κ.Ε.Σ.Υ. 

 β) Σε κάκε ςχολικι μονάδα ορίηεται εκπαιδευτικόσ ωσ υπεφκυνοσ 

επικοινωνίασ με το Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίοσ, ςε ςυνεργαςία με τον διευκυντι του 

ςχολείου, ζχει τθν ευκφνθ για τον ςυντονιςμό των αιτθμάτων προσ το Κ.Ε.Σ.Υ. και τθ 

ςυνολικι ςυνεργαςία με αυτό. Ωσ υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με το Κ.Ε.Σ.Υ. ορίηεται ο 

εκπαιδευτικόσ του Τ.Ε., όπου λειτουργεί ι αν δεν λειτουργεί, ορίηεται άλλοσ 

εκπαιδευτικόσ με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, κατά προτεραιότθτα με 

εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. 

2. Στισ ςχολικζσ μονάδεσ, τθν ευκφνθ για τθ ςφνταξθ και τθν υλοποίθςθ του 

βραχυχρόνιου προγράμματοσ παρζμβαςθσ, τθν εξειδίκευςθ των βαςικϊν αξόνων 

των Ε.Ρ.Ε. των μακθτϊν, όπωσ αυτοί περιγράφονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. ςτισ εκκζςεισ 

αξιολόγθςθσ, ςε ςυγκεκριμζνουσ βραχυπρόκεςμουσ και μακροπρόκεςμουσ 

ςτόχουσ, κακϊσ και τθν υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ τθσ εκπαιδευτικισ και 

ψυχοκοινωνικισ πορείασ των μακθτϊν, ζχουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Στισ ςχολικζσ μονάδεσ 

που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., θ αρμοδιότθτα αυτι ανικει ςε ομάδα εκπαιδευτικισ 

υποςτιριξθσ μακθτϊν, θ οποία υποςτθρίηεται ςτο ζργο τθσ από το Κ.Ε.Σ.Υ. και θ 

οποία ςυγκροτείται με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων και αποτελείται από 

τον διευκυντι ι τον υποδιευκυντι του ςχολείου, τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό 

επικοινωνίασ με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του τμιματοσ. Στισ 

ςυνεδριάςεισ των ομάδων εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ καλοφνται οι γονείσ και 

κθδεμόνεσ των μακθτϊν, κακϊσ και οι ίδιοι οι μακθτζσ όπου αυτό κακίςταται 

εφικτό, για τθν κατάκεςθ απόψεων για το ςχεδιαςμό Ε.Ρ.Ε. και για κάκε άλλθ 

περίπτωςθ που κρίνεται ςκόπιμο. 



 

 

3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργοφν ατομικζσ αξιολογιςεισ και εκδίδουν αξιολογικζσ 

εκκζςεισ μακθτϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) Πταν διαπιςτϊνεται ςχετικι ανάγκθ από τισ δράςεισ διερεφνθςθσ 

εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, οι μακθτζσ 

για τουσ οποίουσ προκφπτουν ενδείξεισ ότι εμφανίηουν ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ ι αντιμετωπίηουν άλλεσ ψυχοκοινωνικοφ τφπου δυςκολίεσ, αξιολογοφνται 

περαιτζρω από το Κ.Ε.Σ.Υ. αν κρίνεται ςκόπιμο φςτερα από τθν εφαρμογι 

βραχυχρόνιου προγράμματοσ υποςτιριξθσ.  

β) Φςτερα από πρόταςθ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όταν κρίνεται ότι μακθτζσ χριηουν 

περαιτζρω αξιολόγθςθσ και ζκδοςθσ ςχετικισ γνωμάτευςθσ, παρά τθν υποςτιριξθ 

ςτο ςχολείο τουσ και τθν εφαρμογι βραχυχρόνιου προγράμματοσ παρζμβαςθσ.  

γ) Φςτερα από πρόταςθ τθσ ομάδασ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., θ οποία διατυπϊνεται 

φςτερα από τθν εφαρμογι βραχυχρόνιου προγράμματοσ υποςτιριξθσ.  

δ) Φςτερα από αίτθμα του γονζα ι κθδεμόνα προσ το Κ.Ε.Σ.Υ. Στθν περίπτωςθ 

αυτι το Κ.Ε.Σ.Υ. ςυνεργάηεται με το ςχολείο, ενϊ μπορεί, εφόςον το κρίνει ςκόπιμο, 

να ηθτά από τισ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τισ ομάδεσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν να 

εξετάςουν το ενδεχόμενο προθγοφμενθσ εφαρμογισ των περιπτ. βϋ και γϋ, 

αντίςτοιχα. 

 4. Για τθν αξιολόγθςθ και τθν ζκδοςθ ςχετικϊν αξιολογικϊν εκκζςεων από τα 

Κ.Ε.Σ.Υ., ςφμφωνα με τθν παρ. 3, απαιτείται: 

α) θ υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ των γονζων ι κθδεμόνων προσ το Κ.Ε.Σ.Υ. 

και  

β) θ τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων προσ το Κ.Ε.Σ.Υ., από 

τθν οποία προκφπτει ότι ζγιναν όλεσ οι αναγκαίεσ υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ από 

τθ ςχολικι μονάδα του μακθτι, τα αποτελζςματα των παρεμβάςεων, κακϊσ και το 

βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρζμβαςθσ, το οποίο ςυντάχκθκε και υλοποιικθκε από 

τθν Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τθν ομάδα εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν που προβλζπεται 

ςτθν παρ. 2.  

5. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εκτόσ από αιτιματα ατομικισ αξιολόγθςθσ και υποςτιριξθσ 

διερευνοφν και άλλα αιτιματα, τα οποία υποβάλλονται από τουσ ςυλλόγουσ 

διδαςκόντων των ςχολικϊν μονάδων και τα οποία αφοροφν ςτισ αρμοδιότθτζσ των 



 

 

Κζντρων αυτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 7. Τα αιτιματα αυτά ςυνοδεφονται από το 

ςχετικό πρακτικό του ςυλλόγου διδαςκόντων, το οποίο περιλαμβάνει τθν 

τεκμθρίωςθ τθσ αναγκαιότθτασ τθσ ςχετικισ παρζμβαςθσ από πλευράσ του Κ.Ε.Σ.Υ., 

κακϊσ και περιγραφικι ζκκεςθ των μζτρων που ζχουν λθφκεί από το ςχολείο ςε 

ςχζςθ με το προσ παρζμβαςθ κζμα και τα ςχετικά αποτελζςματα. 

 

Άρθρο 12 

Αποςτολή και αρμοδιότητεσ  

των Κζντρων Εκπαίδευςησ για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) 

 

1. Τα Κ.Ε.Α., ςτα οποία μετατρζπονται τα υφιςτάμενα Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ  (Κ.Ρ.Ε.) ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 17, ζχουν ωσ αποςτολι:  

α) τθν υποςτιριξθ των ςχολικϊν μονάδων ςε κζματα ςχετικά με τθν 

εκπαίδευςθ για τθν αειφορία, με ζμφαςθ ςτο περιβάλλον και ςε όλουσ τουσ τομείσ 

που ςχετίηονται με τθν αειφόρο ανάπτυξθ, όπωσ θ υγεία και ο πολιτιςμόσ, και  

β) τθ διαςφνδεςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και τθσ  τοπικισ κοινωνίασ, 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ αειφορικισ διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ και τθν ανάδειξθ 

βιϊςιμων λφςεων ςτα τοπικά ηθτιματα. 

 2. Ο ρόλοσ των Κ.Ε.Α. είναι παιδαγωγικόσ, εκπαιδευτικόσ, επιςτθμονικόσ και 

ερευνθτικόσ και για τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τουσ αςκοφν ιδίωσ τισ 

ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) Αναπτφςςουν και υλοποιοφν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράςεισ για 

μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, 

κακϊσ και ςχολικϊν μονάδων άλλων περιοχϊν οι οποίεσ κακορίηονται με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. Τα προγράμματα αυτά και οι 

δράςεισ υλοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ των Κ.Ε.Α., ςε επιλεγμζνουσ κατάλλθλουσ 

χϊρουσ και ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.  

β) Υιοκετοφν και προβάλλουν επικοινωνιακζσ, ενεργθτικζσ και 

αλλθλεπιδραςτικζσ διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ, οι οποίεσ 

υποςτθρίηουν τθ βιωματικι και ςυμμετοχικι μάκθςθ και είναι προςανατολιςμζνεσ 

ςτθν ολιςτικι κεϊρθςθ των περιβαλλοντικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν 

κεμάτων. 



 

 

γ) Υποςτθρίηουν και κακοδθγοφν τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςχετικά με: 

αα) τθν ανάπτυξθ και  τθν υλοποίθςθ  εκπαιδευτικοφ ςχεδίου δράςθσ για το 

περιβάλλον και τθν αειφορία και τθν ενςωμάτωςθ των αρχϊν τθσ αειφορίασ  ςε 

όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ ςχολικισ ηωισ και  

ββ) τθ ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ςε ευρωπαϊκά προγράμματα, 

κακϊσ και ςε τοπικά, περιφερειακά, εκνικά και διεκνι δίκτυα ςχετικά με τθν 

εκπαίδευςθ  για τθν αειφορία, ςε ςυνεργαςία με τα ΡΕ.Κ.Ε.Σ.  

δ) Ρροωκοφν τθ διεπιςτθμονικι, ςυςτθμικι και διακεματικι προςζγγιςθ τθσ 

γνϊςθσ, ϊςτε να ςυνδζεται ςε ενιαίο πλαίςιο θ εκπαίδευςθ με τθν περιβαλλοντικι, 

κοινωνικι, πολιτιςμικι και οικονομικι διάςταςθ τθσ κοινωνίασ. 

 ε) Καταγράφουν ςε ειδικι θλεκτρονικι πλατφόρμα τα προγράμματα 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων που υλοποιοφνται από τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 

περιοχισ ευκφνθσ τουσ, τα μελετοφν και τα λαμβάνουν υπόψθ για τθν προςαρμογι 

του  εκπαιδευτικό ςχεδιαςμοφ και του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ τουσ ςτισ 

ανάγκεσ των ςχολικϊν μονάδων που υποςτθρίηουν. 

ςτ) Ραράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διακζτουν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και 

τθν τοπικι κοινότθτα, ςε ζντυπθ ι/και ψθφιακι μορφι.  

η) Αναπτφςςουν επιμορφωτικά προγράμματα, ςε ςυνεργαςία με τα  ΡΕ.Κ.ΕΣ. 

και παρζχουν επιμόρφωςθ ςε εκπαιδευτικοφσ, δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ. 

θ) Συνεργάηονται με Α.Ε.Ι., Ερευνθτικά Κζντρα και δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ 

επιςτθμονικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ τθσ περιοχισ τουσ, για το ςχεδιαςμό και τθν 

ανάπτυξθ  ερευνθτικϊν δράςεων και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων. 

κ) Διοργανϊνουν, ςε ςυνεργαςία με τα ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ.,  θμερίδεσ, 

εκδθλϊςεισ και επιςτθμονικά ςυνζδρια και ςυμμετζχουν ςε ευρωπαϊκά 

προγράμματα, καινοτόμεσ δράςεισ  και διεκνι ςυνζδρια με κεματικι αναφορά ςτθν 

εκπαίδευςθ  για το περιβάλλον και τθν αειφορία. 

ι) Ιδρφουν και ςυντονίηουν Δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εκνικά και διεκνι) 

του Κ.Ε.Α. και αποφαςίηουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε Δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ι ςχολικϊν 

μονάδων.  

 

 

 



 

 

Άρθρο 13 

Οργάνωςη και ςτελζχωςη των Κ.Ε.Α. 

 

1. Τα Κ.Ε.Α. ςτελεχϊνονται από Ραιδαγωγικι Ομάδα αποςπαςμζνων 

εκπαιδευτικϊν με διδακτικι υπθρεςία τουλάχιςτον επτά ετϊν ςτθν πρωτοβάκμια ι 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι οποίοι επιλζγονται ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ τθσ περίπτ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18. Στθν Ραιδαγωγικι Ομάδα, θ 

οποία ςυγκροτείται για τριετι κθτεία,  μετζχουν τουλάχιςτον:   

α) δφο εκπαιδευτικοί δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

β) δφο εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον 

ζνασ κλάδου ΡΕ60 Νθπιαγωγϊν ι ΡΕ70 Δαςκάλων.  

2.  Ο Ρροϊςτάμενοσ κάκε Κ.Ε.Α. επιλζγεται μεταξφ των μελϊν τθσ 

Ραιδαγωγικισ Ομάδασ  του Κζντρου ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 25. Ο 

Ρροϊςτάμενοσ αςκεί διοικθτικά, επιςτθμονικά και παιδαγωγικά κακικοντα και 

εποπτεφεται ωσ προσ τθν άςκθςθ των διοικθτικϊν κακθκόντων του από τον  

Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ενϊ ωσ προσ τθν άςκθςθ των επιςτθμονικϊν 

και παιδαγωγικϊν κακθκόντων του από το Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ο Ρροϊςτάμενοσ του Κ.Ε.Α. 

παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ του Συλλόγου Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ του  

οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. που αφοροφν ςτο ςυλλογικό προγραμματιςμό τθσ δράςθσ του 

τελευταίου, κακϊσ και όποτε καλείται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Ολομζλειασ του 

οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

3. Με ευκφνθ του Ρροϊςταμζνου, θ Ραιδαγωγικι Ομάδα του Κ.Ε.Α. 

ςυνεδριάηει τακτικά μία φορά το μινα και ζκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο και 

αποφαςίηει ιδίωσ για:  

α) τον ετιςιο ςυλλογικό προγραμματιςμό των δράςεων του Κζντρου, ςτθν 

αρχι του ςχολικοφ ζτουσ, διατυπϊνοντασ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ ςχετικά με τθν 

επίτευξθ του ζργου του ςε όλουσ τουσ τομείσ που δραςτθριοποιείται,  

β) τθν παρακολοφκθςθ του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ κατά τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ, με ςτόχο τθν επανεξζταςθ και τθν ανατροφοδότθςθ του 

προγραμματιςμοφ αυτοφ και τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου 

ζργου και  



 

 

γ) τθν τελικι ανατροφοδοτικι αποτίμθςθ του ετιςιου ςυλλογικοφ 

προγραμματιςμοφ δράςθσ, κατά τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ, με ςκοπό τθν 

εκτίμθςθ του βακμοφ επίτευξθσ των ςτόχων που είχαν τεκεί, τον εντοπιςμό των 

δυςκολιϊν και προβλθμάτων που αντιμετωπίςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ του 

προγραμματιςμοφ και τθ διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςθσ για το επόμενο ςχολικό 

ζτοσ. Οι εκκζςεισ του αρχικοφ ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ δράςθσ και τθσ 

τελικισ ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ υποβάλλονται ςτο οικείο ΡΕ.Κ.Ε.Σ.  

4. Θ παρακολοφκθςθ του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ δράςθσ και 

γενικότερα θ παιδαγωγικι και επιςτθμονικι εποπτεία του Κ.Ε.Α. γίνεται από το 

Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου για τθν Αειφορία του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

5. Οι δαπάνεσ των χϊρων λειτουργίασ των Κ.Ε.Α. αντιμετωπίηονται από τουσ 

Διμουσ, οι οποίοι μπορεί να επιχορθγοφνται με πιςτϊςεισ που εγγράφονται γι' 

αυτόν το ςκοπό ςτον Ρροχπολογιςμό του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων. Για τθ ςτζγαςθ των Κ.Ε.Α. μπορεί να διατίκενται ςχολικά κτιρια 

που δεν χρθςιμοποιοφνται για ςτζγαςθ δθμόςιων ςχολείων, με απόφαςθ του 

οικείου Δθμάρχου, φςτερα από πρόταςθ τθσ οικείασ δθμοτικισ επιτροπισ παιδείασ.  

 

Άρθρο 14 

Υπεφθυνοι Ρληροφορικήσ και Νζων Τεχνολογιϊν 

 

1.  Σε κάκε Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

αποςπάται με τριετι κθτεία, φςτερα από επιλογι ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ τθσ περίπτ. εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18, ζνασ εκπαιδευτικόσ του κλάδου 

ΡΕ 86, με οργανικι κζςθ ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, ωσ Υπεφκυνοσ 

Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν, για τθν τεχνικι υποςτιριξθ και τθν 

εφαρμογι τθσ πλθροφορικισ και των νζων τεχνολογιϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και 

Ε.Κ. Στισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ, 

Βϋ Ακινασ, Γϋ Ακινασ, Δϋ Ακινασ, Ανατολικισ Αττικισ, Ρειραιά, Αχαΐασ, Ανατολικισ 

Θεςςαλονίκθσ και Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ αποςπϊνται ςφμφωνα με το παρόν δφο 

εκπαιδευτικοί.  

2. Υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Υπευκφνων μποροφν να είναι εκπαιδευτικοί 

με επταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν πρωτοβάκμια ι 



 

 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε 

ςχολικζσ μονάδεσ ι Ε.Κ. για πζντε τουλάχιςτον ζτθ. 

3. Οι Υπεφκυνοι Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν τοποκετοφνται ςτα 

Τμιματα Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν των οικείων Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ, υπάγονται διοικθτικά ςτουσ προϊςταμζνουσ των Τμθμάτων αυτϊν και 

κακοδθγοφνται για τθν άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ και επιςτθμονικοφ τουσ ζργου  

από τον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου του κλάδου ΡΕ 86  του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

 

Άρθρο 15 

Υπεφθυνοι Φυςικήσ Αγωγήσ και Σχολικοφ Αθλητιςμοφ 

 

1. Σε κάκε Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

αποςπάται με τριετι κθτεία, φςτερα από επιλογι ςφμφωνα με τθν υπουργικι 

απόφαςθ τθσ περίπτ. εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18, ζνασ εκπαιδευτικόσ του κλάδου 

ΡΕ 11, με οργανικι κζςθ ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ,  ωσ Υπεφκυνοσ 

Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ, για τθν υποςτιριξθ των ςχολικϊν 

μονάδων ςε κζματα ςχολικϊν ακλθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, κακϊσ και 

ςε κζματα που αφοροφν ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ Φυςικισ Αγωγισ. Στισ 

Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ, Βϋ 

Ακινασ, Γϋ Ακινασ, Δϋ Ακινασ, Ανατολικισ Αττικισ, Ρειραιά, Αχαΐασ, Ανατολικισ 

Θεςςαλονίκθσ και Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ αποςπϊνται ςφμφωνα με το παρόν δφο 

εκπαιδευτικοί.  

2. Υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Υπευκφνων μποροφν να είναι εκπαιδευτικοί 

που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14. 

3. Οι Υπεφκυνοι Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ τοποκετοφνται ςτα 

Τμιματα Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των οικείων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, 

υπάγονται διοικθτικά ςτουσ προϊςταμζνουσ των Τμθμάτων αυτϊν και  

κακοδθγοφνται για τθν άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ και επιςτθμονικοφ τουσ ζργου  

από τον Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου του κλάδου ΡΕ 11 του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

 
 

 



 

 

Άρθρο 16 

Υπεφθυνοι Εργαςτηριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτημϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) 

 

1.  Τα Εργαςτθριακά Κζντρα Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργοφν 

ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αποτελοφν κζντρα τεχνικισ και 

οργανωτικισ υποςτιριξθσ τθσ εργαςτθριακισ διδαςκαλίασ των φυςικϊν 

μακθμάτων, κακϊσ και παροχισ ςυμβουλϊν για τθν οργάνωςθ των ςχολικϊν 

εργαςτθρίων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Για τθ λειτουργία κάκε Ε.Κ.Φ.Ε. αποςπάται με τριετι κθτεία, φςτερα 

από επιλογι ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ τθσ περίπτ. εϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 18, ζνασ εκπαιδευτικόσ του  κλάδου ΡΕ 04, με οργανικι κζςθ ςτθν οικεία 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, ωσ Υπεφκυνοσ του Κζντρου. 

2. Υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Υπευκφνων μποροφν να είναι εκπαιδευτικοί 

όλων των ειδικοτιτων του κλάδου ΡΕ04 που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 14. 

3. Οι Υπεφκυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται διοικθτικά ςτον Διευκυντι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και κακοδθγοφνται για τθν άςκθςθ του 

εκπαιδευτικοφ και επιςτθμονικοφ ζργου τουσ από το Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου του κλάδου ΡΕ 04 του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

   

Άρθρο 17 

Κατάργηςη του θεςμοφ των ςχολικϊν ςυμβοφλων 

 και μεταβολζσ υπηρεςιϊν και υπηρεςιακϊν μονάδων 

 

1. Ο κεςμόσ του ςχολικοφ ςυμβοφλου, ο οποίοσ ειςιχκθ με τθν παρ. 1 του 

άρκρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται.  

2. Καταργοφνται οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ ι οργανικζσ μονάδεσ υπθρεςιϊν του 

Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων: 

α) τα Ρεριφερειακά Επιμορφωτικά Κζντρα (Ρ.Ε.Κ.),  τα οποία  προβλζπονται 

ςτο άρκρο 29 του ν. 1566/1985 και ςτθν παρ. 4 του άρκρου 49 του π.δ. 18/2018, 



 

 

β) τα Κζντρα Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ Ειδικϊν 

Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), τα οποία προβλζπονται ςτα άρκρα 4 και 12 του 

ν. 3699/2008 και ςτθν παρ. 6 του άρκρου 49 του π.δ. 18/2018, 

γ) τα Ρεριφερειακά Κζντρα Στιριξθσ Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), 

τα οποία προβλζπονται ςτο άρκρο 9 του ν. 2525/1997 (Αϋ 188), 

δ) οι Συμβουλευτικοί Στακμοί Νζων (Σ.Σ.Ν.), οι οποίοι προβλζπονται ςτο 

άρκρο 2 του ν. 1894/1990 (Αϋ 110) και ςτθν παρ. 11 του άρκρου 52 του π.δ. 

18/2018, 

ε) τα Κζντρα Συμβουλευτικισ – Ρροςανατολιςμοφ (ΚΕ.ΣΥ.Ρ.) και τα Γραφεία 

Σχολικοφ  Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ (ΓΑ.Σ.Ε.Ρ.), τα οποία προβλζπονται 

ςτθν παρ. 3 του άρκρου 10 του ν. 2525/1997  και ςτθν παρ. 12 του άρκρου 52 του 

π.δ. 18/2018, 

ςτ) τα Κζντρα Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν (ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ.), τα οποία 

προβλζπονται  ςτθν παρ. 5 του άρκρου 8 του ν. 2986/2002 και ςτθν παρ. 10 του 

άρκρου 52 του π.δ. 18/2018, 

η) οι Ακλθτικζσ Ακαδθμίεσ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτο άρκρο 41 του ν. 

4186/2013, 

θ) τα Τμιματα Εϋ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ 

Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Στϋ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των Αυτοτελϊν Διευκφνςεων Οικονομικισ και 

Ραιδαγωγικισ Υποςτιριξθσ των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, τα 

οποία προβλζπονται ςτθν περίπτ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 2986/2002 και 

ςτισ περιπτ. εϋ και ςτϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 50 του π.δ. 18/2018 και 

κ) οι γραμματείεσ των ςχολικϊν ςυμβοφλων που προβλζπονται ςτθν περίπτ. 

αϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 2 του ν. 2986/2002. 

3. Τα Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Ρ.Ε.),  τα οποία ζχουν ιδρυκεί 

ςφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 111 ν. 1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ ιςχφει κατά 

τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, και προβλζπονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 49 

του π.δ. 18/2018, μετατρζπονται ςτα Κ.Ε.Α. που προβλζπονται ςτο άρκρο 12.  

 

 

 



 

 

Άρθρο 18 

Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ 

 

1.  Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων: 

α) κακορίηονται τα ειδικότερα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των 

Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, των προϊςταμζνων των οργανικϊν 

μονάδων των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, του προϊςταμζνου του 

Γραφείου Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 

Ανατολικισ Μακεδονίασ-Θράκθσ, των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου και των 

Οργανωτικϊν Συντονιςτϊν των ΡΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, των 

Ρροϊςταμζνων και των ςυλλόγων εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των Κ.Ε.Σ.Υ., κακϊσ 

και των εκπαιδευτικϊν,  του Ε.Ε.Ρ. και του διοικθτικοφ προςωπικοφ των Κζντρων 

αυτϊν,  των Ρροϊςταμζνων και των μελϊν των Ραιδαγωγικϊν Ομάδων των Κ.Ε.Α., 

των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., κακϊσ και των 

ςχολικϊν ςυμβουλίων και των ςυλλόγων των διδαςκόντων,  

β) κακορίηονται τα ειδικότερα προςόντα, τα αρμόδια όργανα και θ διαδικαςία 

επιλογισ  των εκπαιδευτικϊν που ςυγκροτοφν τισ Ραιδαγωγικζσ Ομάδεσ των Κ.Ε.Α. 

και ρυκμίηεται κάκε ςχετικό κζμα, 

γ) εκδίδονται ενιαίοι Κανονιςμοί Λειτουργίασ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των 

Κ.Ε.Σ.Υ., με τουσ οποίουσ κακορίηονται λεπτομερζςτερα οι αρμοδιότθτζσ τουσ και 

ρυκμίηονται εςωτερικά κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ, 

δ) ρυκμίηεται κάκε κζμα ςχετικό με τθ μεταφορά του προςωπικοφ των 

υπθρεςιϊν και των οργανικϊν μονάδων που καταργοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 2 

του άρκρου 17,  

ε) κακορίηονται τα ειδικότερα προςόντα, τα κριτιρια, τα αρμόδια όργανα και 

οι διαδικαςίεσ επιλογισ και απόςπαςθσ των Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων 

Τεχνολογιϊν,  Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ και Ε.Κ.Φ.Ε., 

ςτ) κακορίηονται τα ειδικότερα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των 

Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν, Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ 

Ακλθτιςμοφ και Ε.Κ.Φ.Ε., 



 

 

η) κατανζμονται οι κζςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 

9 ςτα ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και ςτα Κ.Ε.Σ.Υ., αντίςτοιχα, ανάλογα με το πλικοσ των ςχολικϊν 

μονάδων και Ε.Κ., των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν που υποςτθρίηουν, 

θ) κακορίηονται λεπτομερζςτερα οι αρμοδιότθτεσ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ειδικότερα 

κζματα διαςφνδεςισ τουσ με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ο κανονιςμόσ λειτουργίασ τουσ, 

κ) κακορίηεται κάκε κζμα ςχετικό με τθ ςυγκρότθςθ και τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 

επιτροπισ παρακολοφκθςθσ που προβλζπεται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 8, 

ι) κακορίηεται ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ εξειδίκευςθσ των εκπαιδευτικϊν ςτθ 

ςυμβουλευτικι ςτον επαγγελματικό προςανατολιςμό για τθν πλιρωςθ των κζςεων 

τθσ περίπτ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 και 

ια) κακορίηεται θ περιοχι ευκφνθσ των Κ.Ε.Σ.Υ. που εδρεφουν ςτθν ίδια ζδρα.   

2. Τα ειδικότερα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των Υπευκφνων 

Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν κακορίηονται ςφμφωνα με τθν περίπτ. ςτϋ τθσ 

παρ. 1 φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων που είναι αρμόδια για κζματα θλεκτρονικισ 

διακυβζρνθςθσ.   

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

και Οικονομικϊν μπορεί να ςυνιςτϊνται νζα ΡΕ.Κ.Ε.Σ., ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. Με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, που εκδίδεται 

φςτερα από ειςιγθςθ του οικείου Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, μπορεί 

να ςυγχωνεφονται ι καταργοφνται οι δομζσ του προθγοφμενου εδαφίου, κακϊσ και 

να μεταβάλλεται θ ζδρα τουσ. 

4. Με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται 

φςτερα από ειςιγθςθ του Οργανωτικοφ Συντονιςτι του ΡΕ.Κ.Ε.Σ., κακορίηονται οι 

ενότθτεσ των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. για τθν ανάκεςθ τθσ επιςτθμονικισ 

ευκφνθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 5, κακϊσ και οι ενότθτεσ των ςχολικϊν 

μονάδων και Ε.Κ. για τθν ανάκεςθ τθσ  παιδαγωγικισ ευκφνθσ ςφμφωνα με τθν 

παρ. 4 του ίδιου άρκρου κατά κλάδο Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου. 

 

 

 

 



 

 

Άρθρο 19 

Μεταβατικζσ  διατάξεισ 

 

1. Τα αρχεία και οι με κάκε ςχζςθ εργαςίασ οργανικζσ κζςεισ προςωπικοφ, 

περιλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ι προςωποπαγϊν κζςεων, των υπθρεςιϊν 

και οργανικϊν  μονάδων που καταργοφνται με τθν παρ. 2 του άρκρου 17, κακϊσ και 

το προςωπικό που υπθρετεί ςτισ κζςεισ αυτζσ, μεταφζρονται, ωσ εξισ: 

α) των Ρ.Ε.Κ., των ΡΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ., των Τμθμάτων Επιςτθμονικισ και 

Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των 

Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ και των γραμματειϊν των ςχολικϊν 

ςυμβοφλων, ςτα πλθςιζςτερα ΡΕ.Κ.Ε.Σ. τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ, 

β) των ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ., ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

και 

γ) των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των Σ.Σ.Ν., των ΚΕ.ΣΥ.Ρ. και των ΓΑ.Σ.Ε.Ρ., ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. τθσ 

περιοχισ ευκφνθσ των οικείων Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. Αν ςτθν ίδια περιοχι ευκφνθσ προβλζπονται περιςςότερα από ζνα 

Κ.Ε.Σ.Υ., θ μεταφορά γίνεται ςτο πρϊτο Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τθ ςειρά που αναφζρονται ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 6.  

2. Οι οργανικζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν,  Ε.Ε.Ρ. και διοικθτικοφ προςωπικοφ των 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. μεταφζρονται και εντάςςονται ςτισ κζςεισ προςωπικοφ των Κ.Ε.Σ.Υ. που 

προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 9, όπωσ αυτζσ κατανζμονται ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. 

υποδοχισ ςφμφωνα με τθν περίπτ. ηϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 18. Αν ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. 

υποδοχισ δεν προβλζπονται, φςτερα από τθν κατανομι, αντίςτοιχεσ κζςεισ 

προςωπικοφ, οι κζςεισ που κατζχει το προςωπικό αυτό μεταφζρονται ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. 

και μετατρζπονται ςε προςωποπαγείσ, οι οποίεσ διατθροφνται μζχρι τθ με 

οποιοδιποτε τρόπο αποχϊρθςθ των προςϊπων που τισ κατζχουν. Οι εκπαιδευτικοί 

και τα μζλθ του Ε.Ε.Ρ.,  κάτοχοι των προςωποπαγϊν αυτϊν κζςεων, μποροφν να 

ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ., εφόςον διακζτουν 

τα λοιπά προςόντα που προβλζπονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 22. 



 

 

3. Για τθ μεταφορά των κζςεων και του προςωπικοφ που προβλζπεται ςτισ 

παρ. 1 και 2 εκδίδεται διαπιςτωτικι απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

4. Το πάςθσ φφςθσ προςωπικό που υπθρετεί με απόςπαςθ ςτισ υπθρεςίεσ και 

τισ οργανικζσ μονάδεσ που καταργοφνται  με τθν παρ. 2 του άρκρου 17, 

μεταφζρεται ςτισ υπθρεςίεσ υποδοχισ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 και υπθρετεί ςε 

αυτζσ ζωσ τθ λιξθ τθσ απόςπαςισ του.  

5. Υφιςτάμενεσ μιςκϊςεισ για τθ ςτζγαςθ και λειτουργία των υπθρεςιϊν και 

οργανικϊν μονάδων που καταργοφνται με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 17  μπορεί 

να λφονται αηθμίωσ για το Δθμόςιο ςφμφωνα με το άρκρο 19 του ν. 3130/2003 (Αϋ 

76). 

 6. Οι προϊςτάμενοι των υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ μεταφζρονται τα αρχεία, οι 

κζςεισ και το προςωπικό των υπθρεςιϊν και οργανικϊν μονάδων που καταργοφνται 

με τθν παρ. 2 του άρκρου 17, ευκφνονται για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν 

μεταφοράσ των κάκε μορφισ αρχείων που τθροφνται ςτισ καταργοφμενεσ 

υπθρεςίεσ ι οργανικζσ μονάδεσ, κακϊσ και για τθν αςφαλι φφλαξθ και μεταφορά 

των υλικϊν ι αξιϊν που ανικουν ςτθ δθμόςια περιουςία. Για τθν υλοποίθςθ των 

υποχρεϊςεων του προθγοφμενου εδαφίου, οι προϊςτάμενοι των υπθρεςιϊν 

υποδοχισ εκδίδουν πράξεισ και ανακζτουν τθν πραγματοποίθςθ υλικϊν ενεργειϊν 

ςε υπαλλιλουσ των καταργοφμενων υπθρεςιϊν και οργανικϊν μονάδων. 

7. Συγχρθματοδοτοφμενεσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ πράξεισ, που 

υλοποιοφνται από τισ υπθρεςίεσ ι τισ οργανικζσ μονάδεσ που καταργοφνται με τθν 

παρ. 2 του άρκρου 17, ςυνεχίηουν να υλοποιοφνται από τισ υπθρεςίεσ υποδοχισ 

ςφμφωνα με τθν παρ. 1, οι οποίεσ κεωροφνται κακολικοί διάδοχοι ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα που απορρζουν από τισ πράξεισ αυτζσ, κακϊσ και 

δικαιοφχοι των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των καταργοφμενων υπθρεςιϊν ι 

οργανικϊν μονάδων για τθ χρθματοδότθςθ των πράξεων αυτϊν. Στισ υποχρεϊςεισ 

και τα δικαιϊματα αυτά ςυμπεριλαμβάνονται και όςα απορρζουν από ςυμβάςεισ 

ζργου μζχρι τθ λιξθ τουσ. 

8. Οι ςχολικοί ςφμβουλοι, κακϊσ και οι υπθρεςίεσ και οι οργανικζσ μονάδεσ 

που καταργοφνται ςφμφωνα με τθν παρ.  2 του άρκρου 17, πλθν των ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ., 

ςυνεχίηουν να αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που 



 

 

ιςχφουν κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, ζωσ τθν επιλογι και τοποκζτθςθ 

των Οργανωτικϊν Συντονιςτϊν των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και των Ρροϊςταμζνων των Κ.Ε.Σ.Υ. 

κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθν υπθρεςία υποδοχισ ςφμφωνα με τθν παρ. 1.  

9. Τα ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ. ςυνεχίηουν να αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ που ιςχφουν κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, ζωσ τθν 

απόςπαςθ των Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν ςτισ οικείεσ 

Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 14.  

10. Θ παφςθ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και των οργανικϊν μονάδων που 

καταργοφνται με τθν παρ. 2 του άρκρου 17 και θ ζναρξθ τθσ πλιρουσ λειτουργίασ 

των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο ζωσ τθν 1θ-9-2018 και 

διαπιςτϊνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 

που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, θ προκεςμία του προθγοφμενου εδαφίου 

μπορεί να παρατακεί ζωσ ζξι μινεσ και για μία μόνο φορά, εφόςον δεν ζχουν 

ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ επιλογισ και τοποκζτθςθσ ι απόςπαςθσ των 

Οργανωτικϊν Συντονιςτϊν των ΡΕ.Κ.Ε.Σ., των Ρροϊςταμζνων των Κ.Ε.Σ.Υ. ι των 

Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν.  

11. Από τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και των οργανικϊν 

μονάδων που καταργοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 17, λιγουν οι 

κθτείεσ των ςχολικϊν ςυμβοφλων, κακϊσ και των μονομελϊν και ςυλλογικϊν 

οργάνων διοίκθςθσ, των  κάκε είδουσ προϊςταμζνων και του προςωπικοφ με κθτεία 

των καταργοφμενων υπθρεςιϊν ι υπθρεςιακϊν μονάδων.  Για τα κζματα 

υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των Σχολικϊν Συμβοφλων, ζωσ τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, 

αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο είναι το Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. ςτθν περιοχι 

αρμοδιότθτασ του οποίου κατζχουν οργανικι κζςθ.   

12. Τα μζλθ των Ραιδαγωγικϊν Ομάδων και οι υπεφκυνοι λειτουργίασ των 

Κ.Ρ.Ε. που μετατρζπονται ςε Κ.Ε.Α. ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 17, 

υπθρετοφν ςτα Κζντρα αυτά και αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ που ιςχφουν κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, ζωσ τθ 

ςυγκρότθςθ των Ραιδαγωγικϊν Ομάδων των Κ.Ε.Α. και τον οριςμό των 

Ρροϊςταμζνων τουσ, οπότε και λιγει θ κθτεία τουσ. Το διοικθτικό προςωπικό και τα 



 

 

αρχεία των Κ.Ρ.Ε. παραμζνουν ςτα Κ.Ε.Α. Τα Κ.Ε.Α. ςυνεχίηουν να υλοποιοφν 

ςυγχρθματοδοτοφμενεσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ πράξεισ που υλοποιοφνται από 

τα Κ.Ρ.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 7. 

13. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που προβλζπονται ςτο άρκρο 4 του ν. 3699/2008 

λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν κατά τθ δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ νόμου ζωσ τθ ςυγκρότθςθ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ςφμφωνα με το άρκρο 10 του 

παρόντοσ νόμου.  

14. Οι κθτείεσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν με απόςπαςθ κατά τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου ωσ υπεφκυνοι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων αγωγισ υγείασ και πολιτιςτικϊν κεμάτων ςτισ 

διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ λιγουν τθν 31θ-8-2018. 

15. Ππου ςτισ διατάξεισ που διζπουν τισ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ προβλζπεται θ ςυμμετοχι Σχολικοφ Συμβοφλου, από τθ 

λιξθ τθσ κθτείασ τουσ νοείται θ ςυμμετοχι Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου. 

16. Ππου ςτισ διατάξεισ του π.δ. 1/2003 (Αϋ 1) προβλζπεται θ ςυμμετοχι ςε 

υπθρεςιακό ςυμβοφλιο: α) Σχολικοφ Συμβοφλου Ειδικισ Αγωγισ, β) Σχολικοφ 

Συμβοφλου αα) προςχολικισ αγωγισ ι ββ) δθμοτικισ εκπαίδευςθσ  και γ) Σχολικοφ 

Συμβοφλου δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,  από τθ λιξθ τθσ κθτείασ των Σχολικϊν 

Συμβοφλων νοείται θ ςυμμετοχι: α) Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ειδικισ 

Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ, β) Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου των 

κλάδων αα) Νθπιαγωγϊν (ΡΕ 60) ι ββ) Δαςκάλων (ΡΕ 70) και γ) Συντονιςτι 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου των κλάδων τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. 

Ππου ςτισ ίδιεσ διατάξεισ προβλζπεται θ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακό ςυμβοφλιο 

Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ 

Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, από τθ λιξθ τθσ κθτείασ των 

Ρροϊςταμζνων αυτϊν νοείται θ ςυμμετοχι Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου που 

προζρχεται από κλάδο τθσ πρωτοβάκμιασ ι τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

αντίςτοιχα. 

17. Ππου ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ προβλζπεται λιξθ κθτείασ ι παφςθ 

άςκθςθσ κακθκόντων, αυτι επζρχεται αηθμίωσ για το Δθμόςιο. 



 

 

18.  Ζωσ τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Διοικθτικοφ Γραμματζα του Υπουργείου 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, οι Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ 

υπάγονται ςτον Γενικό Γραμματζα του ίδιου Υπουργείου.  

 

Άρθρο 20 

Μιςθολογικζσ διατάξεισ 

 

1. Θ περίπτ. βϋ τθσ παρ. 1  του άρκρου 16 του ν. 4354/2015 (Αϋ 176), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 82 του ν. 4485/2017 (Αϋ 114), 

αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«β) Ρροϊςτάμενοι Εκπαίδευςθσ: 

βα) Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, εννιακόςια (900) ευρϊ. 

ββ) Διευκυντζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, πεντακόςια 

πενιντα (550) ευρϊ. 

βγ) Οργανωτικοί Συντονιςτζσ των Ρεριφερειακϊν Κζντρων Εκπαιδευτικοφ 

Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόςια πενιντα (450) ευρϊ.  

βδ) Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, τετρακόςια  (400) ευρϊ. 

βε) Ρροϊςτάμενοι των Κζντρων Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ 

Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ 

τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, τριακόςια 

πενιντα (350) ευρϊ. 

βςτ) Διευκυντζσ Γενικϊν Λυκείων, Επαγγελματικϊν Λυκείων, Ειδικϊν Λυκείων, 

Ενιαίων Ειδικϊν Επαγγελματικϊν Γυμναςίων-Λυκείων, Ειδικϊν Επαγγελματικϊν 

Λυκείων και Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), 

τριακόςια (300) ευρϊ. Εφόςον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λφκεια διακζτουν 

τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) μακθτζσ και οι Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ 

και Εκπαίδευςθσ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) μακθτζσ, τριακόςια πενιντα (350) ευρϊ. 

βη) Ρροϊςτάμενοι των Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, διακόςια ενενιντα (290) ευρϊ. 

βθ) Διευκυντζσ Γυμναςίων, Επαγγελματικϊν Σχολϊν, Σχολείων Δεφτερθσ 

Ευκαιρίασ (Σ.Δ.Ε.), Δθμόςιων Ι.Ε.Κ., Ειδικϊν Γυμναςίων, Ειδικϊν Επαγγελματικϊν 

Γυμναςίων, τετρακζςιων και άνω γενικϊν και ειδικϊν Δθμοτικϊν Σχολείων και 



 

 

Νθπιαγωγείων, κακϊσ και Εργαςτθριακϊν Κζντρων, διακόςια πενιντα (250) ευρϊ. 

Εφόςον τα ςχολεία γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ διακζτουν 

τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) μακθτζσ και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) μακθτζσ, 

τριακόςια (300) ευρϊ. 

βκ) Υποδιευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων, Εργαςτθριακϊν Κζντρων,  Σ.Δ.Ε. και 

Δθμόςιων Ι.Ε.Κ., Υπεφκυνοι Τομζων Εργαςτθριακϊν Κζντρων, Ρροϊςτάμενοι των 

Κζντρων Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενιντα (150) ευρϊ. 

βι) Ρροϊςτάμενοι Μονοκζςιων, Δικζςιων και Τρικζςιων Δθμοτικϊν Σχολείων, 

Νθπιαγωγείων και Ραιδικϊν Στακμϊν, εκατό (100) ευρϊ.» 

2.  Θ ιςχφσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ωσ προσ το επίδομα κζςθσ 

ευκφνθσ που καταβάλλεται ςτουσ Οργανωτικοφσ Συντονιςτζσ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ., τουσ 

Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου και τουσ Ρροϊςταμζνουσ των ΚΕ.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. 

αρχίηει από τθν επιλογι και τοποκζτθςι τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου. Ζωσ τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ ςφμφωνα με τισ παρ. 11 και 12 του 

άρκρου 19, οι Σχολικοί Σφμβουλοι, οι Ρροϊςτάμενοι των Τμθμάτων Επιςτθμονικισ 

και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ, οι 

Ρροϊςτάμενοι  των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι υπεφκυνοι των Κ.Ρ.Ε. λαμβάνουν το επίδομα 

κζςθσ ευκφνθσ που προβλζπεται ςτθν περίπτ. βϋ τθσ παρ. 1  του άρκρου 16 του ν. 

4354/2015, όπωσ ιςχφει κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΕΡΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Άρθρο 21 

Ρίνακεσ επιλογήσ ςτελεχϊν  

πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ 

 

1. Για τθν πλιρωςθ των κζςεων των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ επιλζγονται 

εκπαιδευτικοί τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ, με βάςθ αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ 

και προτάςεισ που καταρτίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

Κεφαλαίου. 



 

 

2. Για τθν επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ παραπάνω κζςεισ, τα αρμόδια 

ςφμφωνα με τα άρκρα 25 και 26 όργανα καταρτίηουν τουσ ακόλουκουσ 

αξιολογικοφσ πίνακεσ επιλογισ, οι οποίοι, φςτερα από τθν κφρωςι τουσ ιςχφουν για 

τρία ζτθ: 

α) Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, 

β) Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

γ) Διευκυντϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

δ) Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου,  

ε) Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ. 

ςτ) Διευκυντϊν νθπιαγωγείων, 

η) Διευκυντϊν δθμοτικϊν ςχολείων, 

θ) Διευκυντϊν γυμναςίων, 

κ) Διευκυντϊν Γενικϊν Λυκείων (ΓΕ.Λ.), 

ι) Διευκυντϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑ.Λ.), 

ια) Διευκυντϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.), 

ιβ) Διευκυντϊν Ειδικϊν Νθπιαγωγείων, 

ιγ) Διευκυντϊν Ειδικϊν Δθμοτικϊν Σχολείων, 

ιδ) Διευκυντϊν γυμναςίων Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (Ε.Α.Ε.), 

ιε) Διευκυντϊν λυκείων Ε.Α.Ε., 

ιςτ) Διευκυντϊν Ενιαίων Ειδικϊν Επαγγελματικϊν Γυμναςίων-Λυκείων ι 

Ειδικϊν Επαγγελματικϊν Γυμναςίων ι Ειδικϊν Επαγγελματικϊν Λυκείων, 

ιη) Ρροϊςταμζνων πειραματικϊν νθπιαγωγείων, 

ιθ) Διευκυντϊν πειραματικϊν δθμοτικϊν ςχολείων, 

ικ) Διευκυντϊν πειραματικϊν και πρότυπων γυμναςίων, 

κ) Διευκυντϊν πειραματικϊν και πρότυπων γενικϊν λυκείων, 

κα) Διευκυντϊν μουςικϊν ςχολείων, 

κβ) Διευκυντϊν καλλιτεχνικϊν ςχολείων και 

κγ) Διευκυντϊν Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ  (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) 

3. Τα αρμόδια ςφμφωνα με το άρκρα 25 και 26 όργανα καταρτίηουν 

προτάςεισ για τθν επιλογι και τοποκζτθςθ των ακόλουκων ςτελεχϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ: 

α) Οργανωτικϊν Συντονιςτϊν των ΡΕ.Κ.Ε.Σ., 



 

 

β) Ρροϊςταμζνων των Κ.Ε.Α., 

γ) Ρροϊςταμζνων των Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

δ) Ρροϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων νθπιαγωγείων, 

ε) Ρροϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, 

ςτ) Ρροϊςταμζνων Ειδικϊν Νθπιαγωγείων, 

η) Ρροϊςταμζνων Ειδικϊν Δθμοτικϊν Σχολείων, 

θ) Υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

κ) Υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

ι) Υποδιευκυντϊν Ε.Κ., 

ια) Υπευκφνων τομζων Ε.Κ., 

ιβ) Υποδιευκυντϊν Σ.Μ.Ε.Α.Ε. πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

ιγ) Υποδιευκυντϊν Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

ιδ) Ρροϊςτάμενου του Γραφείου Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφερειακισ 

Διεφκυνςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

4. Οι πίνακεσ των περιπτ. αϋ ζωσ δϋ τθσ παρ. 2 κυρϊνονται από τον Υπουργό 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων. Οι λοιποί πίνακεσ τθσ ίδιασ παραγράφου 

κυρϊνονται από τουσ οικείουσ Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ.  

 

Άρθρο 22 

Ρροχποθζςεισ επιλογήσ 

 

1. Ρροχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, πλθν των 

ςτελεχϊν τθσ παρ. 7,  είναι θ κατοχι του βακμοφ Αϋ, κακϊσ και θ πιςτοποιθμζνθ 

γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Αϋ επιπζδου θ οποία τεκμαίρεται για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου 

ΡΕ 86.  

2. Ωσ Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και Διευκυντζσ Ρρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετι 

τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, οι οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ για 

δζκα τουλάχιςτον ζτθ. Ωσ Διευκυντζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ. 



 

 

3. Ωσ Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου επιλζγονται εκπαιδευτικοί των 

οικείων κλάδων με δωδεκαετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν 

πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, οι οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά 

κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ για δζκα τουλάχιςτον ζτθ και οι οποίοι διακζτουν 

γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ επιπζδου τουλάχιςτον Β2, θ οποία τεκμαίρεται για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των κλάδων για τουσ οποίουσ θ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ αποτελεί 

προςόν διοριςμοφ. Ωσ Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου για τθν Αειφορία 

επιλζγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, ενϊ ωσ Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων 

με εξειδίκευςθ ςτθν Ε.Α.Ε. ι ςτθ ςχολικι ψυχολογία ι μζλθ του Ε.Ε.Ρ. με  

πιςτοποιθμζνθ παιδαγωγικι και διδακτικι επάρκεια.  Ωσ Συντονιςτζσ Μειονοτικοφ 

Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα, με δωδεκαετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία, οι 

οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα για δζκα τουλάχιςτον ζτθ ςτο 

μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικϊν ςχολείων τθσ αντίςτοιχθσ βακμίδασ. Ωσ 

Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου Μουςουλμανικισ Θρθςκείασ επιλζγεται 

εκπαιδευτικόσ με δωδεκαετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία, ο οποίοσ ζχει 

αςκιςει διδακτικά κακικοντα επί δζκα τουλάχιςτον ζτθ ςτα μουςουλμανικά 

ιεροςπουδαςτιρια ςε μάκθμα μουςουλμανικισ κρθςκευτικισ ειδίκευςθσ. Αν δεν 

υπάρχουν υποψιφιοι που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ για τθ κζςθ 

Συντονιςτι Μειονοτικοφ Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων Ρρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ι τθ κζςθ Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

Μουςουλμανικισ Θρθςκείασ, μπορεί να είναι υποψιφιοι και εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ ι χωρίσ τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ. 

4. Ωσ Ρροϊςτάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλζγονται εκπαιδευτικοί ι Ε.Ε.Ρ. των κλάδων 

που προβλζπονται ςτισ περιπτ. αϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9, με δωδεκαετι 

τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, οι οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ για 

δζκα τουλάχιςτον ζτθ και οι οποίοι διακζτουν τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν 

τοποκζτθςθ ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του ίδιου άρκρου.  



 

 

5. Ωσ Ρροϊςτάμενοι Κ.Ε.Α. επιλζγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετι 

τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν πρωτοβάκμια ι δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, οι οποίοι ζχουν αςκιςει διδακτικά κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ για 

δζκα τουλάχιςτον ζτθ.  

6.  Ωσ Διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ 

οικείασ βακμίδασ με δεκαετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθ βακμίδα 

αυτι, οι οποίοι ζχουν αςκιςει για οκτϊ τουλάχιςτον ζτθ διδακτικά κακικοντα ςτθν 

πρωτοβάκμια ι/και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςυνολικά. Από τα ανωτζρω 

οκτϊ ζτθ άςκθςθσ διδακτικϊν κακθκόντων, τα τρία τουλάχιςτον πρζπει να ζχουν 

αςκθκεί ςε αντίςτοιχουσ με τθν προσ κάλυψθ κζςθ τφπουσ ςχολείων τθσ οικείασ 

βακμίδασ, ςυμπλθρϊνοντασ ςε αυτά τουλάχιςτον το 50% του υποχρεωτικοφ τουσ 

ωραρίου, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτ. ηϋ. Ειδικά για τισ Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτόσ των 

εκπαιδευτικϊν, μπορεί να επιλζγονται ωσ διευκυντζσ και μζλθ Ε.Ε.Ρ. με δζκα 

τουλάχιςτον ζτθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι Κ.Ε.Σ.Υ.,  από τα οποία 

τρία τουλάχιςτον ζτθ πρζπει να ζχουν υπθρετθκεί ςε αντίςτοιχθ με τθν προσ 

κάλυψθ κζςθ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τθσ οικείασ βακμίδασ εκπαίδευςθσ. 

Ειδικότερα: 

α) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν δθμοτικϊν ςχολείων μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι 

εκπαιδευτικοί που αναφζρονται ςτο π.δ. 323/1993 (Αϋ 139) και ςτθν υπ’ αρ.  

172260/Ε1/17.10.2016 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Β’ 3391). 

β) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν νθπιαγωγείων μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου ΡΕ 60. 

γ) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και Ε.Κ. μπορεί να είναι: 

αα) Για τισ κζςεισ Διευκυντϊν γυμναςίων, ΓΕ.Λ και ΕΡΑ.Λ., εκπαιδευτικοί τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κλάδων  ΡΕ01 ζωσ και ΡΕ08, ΡΕ11, ΡΕ33, ΡΕ34, 

ΡΕ40 και  ΡΕ78 ζωσ και ΡΕ91. 

ββ) Για τισ κζςεισ Διευκυντϊν Ε.Κ., εκπαιδευτικοί τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ των κλάδων ΡΕ80 ζωσ και ΡΕ90. 

δ) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι: 



 

 

αα) για κζςεισ Διευκυντϊν των δθμοτικϊν ςχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςε αυτά, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκπαιδευτικϊν του π.δ. 323/1993, εφόςον ζχουν τα 

προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ζχουν ςυμπλθρϊςει 

διδακτικι υπθρεςία τουλάχιςτον τριϊν ετϊν ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι Κ.Ε.Σ.Υ., κακϊσ και τα 

μζλθ του Ε.Ε.Ρ. 

ββ) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ 

Ε.Α.Ε. (Γυμνάςια Ε.Α.Ε., Λφκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάςια-

Λφκεια ι Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάςια ι Ειδικά Επαγγελματικά Λφκεια και 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ των κλάδων ΡΕ01 

ζωσ και ΡΕ08, ΡΕ11, ΡΕ33, ΡΕ34, ΡΕ40 και ΡΕ78 ζωσ και ΡΕ91, εφόςον ζχουν τα 

προςόντα διοριςμοφ και τοποκζτθςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ζχουν ςυμπλθρϊςει 

διδακτικι υπθρεςία τουλάχιςτον τριϊν ετϊν ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Σ.Υ., κακϊσ και τα 

μζλθ του Ε.Ε.Ρ. Επιπλζον και μόνο για τισ κζςεισ Διευκυντϊν των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του 

κλάδου δαςκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόςον πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου. Εκπαιδευτικοί κλάδου δαςκάλων με 

οργανικι κζςθ ςε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μποροφν, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 

παροφςασ παραγράφου, να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ και για κζςθ 

διευκυντι ςχολικισ μονάδασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

γγ) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν νθπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι 

εκπαιδευτικοί του κλάδου νθπιαγωγϊν, εφόςον ζχουν τα προςόντα διοριςμοφ και 

τοποκζτθςθσ ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ζχουν ςυμπλθρϊςει διδακτικι υπθρεςία 

τουλάχιςτον τριϊν ετϊν ςε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ι ΚΕ.Σ.Υ.,   κακϊσ και τα μζλθ του Ε.Ε.Ρ. 

ε) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςτα ςχολεία διαπολιτιςμικισ 

εκπαίδευςθσ μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξζνθσ γλϊςςασ, κατά 

προτίμθςθ τθσ χϊρασ προζλευςθσ τθσ πλειονότθτασ των μακθτϊν, ςε επίπεδο 

τουλάχιςτον Β2.  

ςτ) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν ςτα μουςικά ι καλλιτεχνικά ςχολεία 

μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα ειδικά προςόντα που απαιτοφνται για 

τθν τοποκζτθςθ ςτα ςχολεία αυτά. 



 

 

η) Υποψιφιοι για τισ κζςεισ Διευκυντϊν των πειραματικϊν και πρότυπων 

ςχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα προςόντα που προβλζπονται 

ςτθν παρ. 3 του άρκρου 42 του ν. 3966/2011 (Αϋ 118). 

7. Ωσ Ρροϊςτάμενοι δικζςιων και τρικζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και 

νθπιαγωγείων, υποδιευκυντζσ δθμοτικϊν ςχολείων και υποδιευκυντζσ ςχολικϊν 

μονάδων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετι 

τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία, που υπθρετοφν κατά το χρόνο επιλογισ ςε 

οργανικι κζςθ ςτθ μονάδα τθν οποία αφορά θ επιλογι. 

Ειδικι προχπόκεςθ για τθν επιλογι ςε κζςθ υποδιευκυντι και υπευκφνου 

τομζα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικόσ να ανικει ςε κλάδο ι ειδικότθτα που προβλζπεται 

για το Ε.Κ. 

Ωσ υποδιευκυντζσ Ε.Κ., ςτα οποία αςκοφνται διακόςιοι πενιντα τουλάχιςτον 

μακθτζσ και τα οποία εξυπθρετοφν τουλάχιςτον δφο ΕΡΑ.Λ. που λειτουργοφν ςε 

διαφορετικό κφκλο λειτουργίασ (πρωινό κφκλο, απογευματινό κφκλο, εςπερινό 

κφκλο), κακϊσ και ωσ υπεφκυνοι τομζων Ε.Κ. επιλζγονται εκπαιδευτικοί με οκταετι 

τουλάχιςτον διδακτικι υπθρεςία, οι οποίοι υπθρετοφν ςε ςχολικι μονάδα, θ οποία 

εξυπθρετείται από το Ε.Κ. και δεν ζχουν κρικεί ωσ υπεράρικμοι, κατά το χρόνο τθσ 

επιλογισ. 

Ειδικά για τισ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ωσ υποδιευκυντζσ μπορεί να επιλζγονται και μζλθ 

Ε.Ε.Ρ. με οκταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία, που υπθρετοφν κατά το 

χρόνο επιλογισ ςε οργανικι κζςθ ςτθ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τθν οποία αφορά θ επιλογι. 

Αν οι εκπαιδευτικοί τθσ ςχολικισ μονάδασ δεν πλθροφν τθν προχπόκεςθ τθσ 

οκταετοφσ διδακτικισ υπθρεςίασ, υποψιφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με 

μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ. 

8. Ωσ Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί με δεκαετι τουλάχιςτον διδακτικι 

υπθρεςία ςτθν οικεία βακμίδα εκπαίδευςθσ. Ωσ Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων 

Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ επιλζγονται 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτιτων των κλάδων που υπθρετοφν ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ωσ Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων 

ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ επιλζγονται εκπαιδευτικοί τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κλάδων ΡΕ01 ζωσ και ΡΕ08, ΡΕ11, ΡΕ33, ΡΕ34, 



 

 

ΡΕ40 και ΡΕ78 ζωσ και ΡΕ91. Αν δεν υπάρχουν υποψιφιοι που πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ των προθγοφμενων εδαφίων, μπορεί να είναι υποψιφιοι και 

εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ. Ωσ Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου 

Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Μακεδονίασ και Θράκθσ επιλζγεται εκπαιδευτικόσ του κλάδου ΡΕ70 με δωδεκαετι 

τουλάχιςτον εκπαιδευτικι υπθρεςία ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, ο οποίοσ ζχει 

αςκιςει διδακτικά κακικοντα  ςε ςχολικζσ μονάδεσ για τουλάχιςτον δζκα ζτθ, από 

τα οποία τουλάχιςτον ζξι  ςε μειονοτικά δθμοτικά ςχολεία τθσ Θράκθσ. 

9. Δεν επιλζγεται ωσ ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, ο οποίοσ ζχει 

καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ ι 

τθσ οριςτικισ παφςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του Υπαλλθλικοφ 

Κϊδικα (ν. 3528/2007, Αϋ 26) ι για τον οποίον ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ 

τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ίδιου Κϊδικα. Επίςθσ, δεν επιλζγεται ωσ 

ςτζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικόσ, του οποίου τα πιςτοποιθτικά των 

αντικειμενικϊν κριτθρίων που προςκομίηονται κατά τθ διαδικαςία επιλογισ είναι 

πλαςτά ι αναλθκι με ςκοπό τθν παραπλάνθςθ τθσ υπθρεςίασ, κακϊσ και 

εκπαιδευτικόσ που ζχει απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περίπτ. 

β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου  31. 

10. Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ για κζςθ 

ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κατά τθ διάρκεια του 

επόμενου τθσ επιλογισ ζτουσ αποχωροφν υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ. 

11. Οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια επιλογισ πρζπει να ςυντρζχουν κατά τθ 

λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων υποψθφιοτιτων. Τα κωλφματα 

επιλογισ τθσ παρ. 9 δεν πρζπει να ςυντρζχουν τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ όςο και κατά το χρόνο 

τοποκζτθςθσ από το αρμόδιο όργανο. 

 

 

 

 

 



 

 

Άρθρο 23 

Κριτήρια επιλογήσ 

 

1. Οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςτουσ πίνακεσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 21 με 

βάςθ το άκροιςμα των μονάδων, τισ οποίεσ ςυγκεντρϊνουν ςφμφωνα με τθν κατά 

το άρκρο 24 αποτίμθςθ των ακόλουκων κριτθρίων:  

α) επιςτθμονικι ςυγκρότθςθ,  

β) διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, 

γ) διοικθτικι και εκπαιδευτικι επάρκεια και 

δ)  προςωπικότθτα και γενικι ςυγκρότθςθ. 

2. Τα κριτιρια επιλογισ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 

21 είναι θ προςωπικότθτα και θ γενικι ςυγκρότθςθ του υποψθφίου, θ  

επιςτθμονικι ςυγκρότθςι του, θ διοικθτικι και διδακτικι εμπειρία, θ ικανότθτα του 

να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, να επιδεικνφει ςυνεργατικότθτα και να επιλφει 

προβλιματα, ιδίωσ διδακτικά, διοικθτικά, οργανωτικά και λειτουργικά, θ 

ςυνειςφορά του ςτθ δθμιουργία κατάλλθλου παιδαγωγικοφ κλίματοσ, θ ςυμμετοχι 

του ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων, κακϊσ και οι ικανότθτεσ διοίκθςθσ 

ι/ και οργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν ι παιδαγωγικϊν δράςεων. 

 

Άρθρο 24 

Αποτίμηςη κριτηρίων επιλογήσ 

 

1. Για τθν κατάταξθ ςτουσ πίνακεσ επιλογισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 21, τα 

κριτιρια επιλογισ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ αποτιμϊνται με 45 μονάδεσ κατ’ 

ανϊτατο όριο, ςφμφωνα με τισ επόμενεσ παραγράφουσ. 

2. Το κριτιριο τθσ  επιςτθμονικισ ςυγκρότθςθσ αξιολογείται με 17 μονάδεσ 

κατ’ ανϊτατο όριο, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: 

α) Τίτλοι ςπουδϊν: 9 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ 

εξισ: 

αα) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδεσ. 

ββ) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν: 3,5 μονάδεσ. 

γγ) Τίτλοσ Διδαςκαλείου Εκπαίδευςθσ: 3 μονάδεσ. 



 

 

δδ) Δεφτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ι Τ.Ε.Ι. πριν τθν υπαγωγι τουσ ςτθν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ: 3 μονάδεσ. 

 εε) Δεφτεροσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν: 1,5 μονάδεσ.  

Θ κατοχι περιςςότερων του ενόσ μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν 

αξιολογείται κατ’ ανϊτατο όριο με 5 μονάδεσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν 

μοριοδοτείται θ κατοχι τίτλου διδαςκαλείου εκπαίδευςθσ. 

Θ κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν και τίτλου διδαςκαλείου 

εκπαίδευςθσ αξιολογείται με 4,5 μονάδεσ. 

Θ κατοχι των τίτλων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ αξιολογείται εφόςον δεν ζχει 

χρθςιμοποιθκεί για τθν απόκτθςθ πτυχίου που οδιγθςε ςτο διοριςμό ςτθν 

εκπαίδευςθ. 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν, εφόςον προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Ρ. / 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ι το Ινςτιτοφτο Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Τ.Ε.). 

β) Γνϊςθ Τ.Ρ.Ε. Bϋ Επιπζδου: 1 μονάδα.  

γ) Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν: 1,50 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο, οι οποίεσ 

κατανζμονται ωσ εξισ:  

αα) Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2: 0,80  

μονάδεσ. Οι υποψιφιοι Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου δεν μοριοδοτοφνται 

ςφμφωνα με τθν παροφςα υποπερίπτωςθ. 

ββ) Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2: 0,40 

μονάδεσ. Οι υποψιφιοι Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου μοριοδοτοφνται για τθν 

πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου Β2 με 0,80 

μονάδεσ, ενϊ για τθ γνϊςθ και τρίτθσ ξζνθσ γλϊςςασ του ίδιου επιπζδου 

μοριοδοτοφνται με 0,40 μονάδεσ.  

γγ) Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ μίασ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου ανϊτερου 

του Β2: 1 μονάδα.    

 δδ) Ριςτοποιθμζνθ γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ με τίτλο επιπζδου 

ανϊτερου  του Β2: 0,50 μονάδεσ. 

Θ γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ που αποτζλεςε προςόν διοριςμοφ για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των κλάδων ΡΕ05, ΡΕ06, ΡΕ07, ΡΕ34 και ΡΕ40 δεν λαμβάνεται 

υπόψθ για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ περίπτωςθσ και δεν μοριοδοτείται. 



 

 

δ) Επιμόρφωςθ: 1 μονάδα κατ’ ανϊτατο όριο, θ οποία κατανζμεται ωσ εξισ: 

αα) Βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ετιςιασ επιμόρφωςθσ Σχολισ Επιμόρφωςθσ 

Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολισ Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανϊτατθσ Σχολισ Ραιδαγωγικισ και 

Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) / Σχολισ Εκπαιδευτικϊν Λειτουργϊν 

Επαγγελματικισ και Τεχνικισ Εκπαίδευςθσ (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): 0,5 μονάδεσ. 

ββ) Βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ετιςιασ επιμόρφωςθσ Α.Ε.Ι. διάρκειασ 

τουλάχιςτον 300 ωρϊν ι / και εννεάμθνθσ διάρκειασ: 0,5 μονάδεσ. 

Οι  βεβαιϊςεισ και τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ περίπτωςθσ αξιολογοφνται 

εφόςον δεν ιταν αναγκαίο προςόν για το διοριςμό.  

ε) Διδακτικό - επιμορφωτικό ζργο:  1  μονάδα κατ’ ανϊτατο όριο, θ οποία 

κατανζμεται ωσ εξισ: 

αα) Αυτοδφναμο διδακτικό ζργο ςε Α.Ε.Ι. ι ςτα Τ.Ε.Ι. πριν τθν υπαγωγι τουσ 

ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ι ςτθ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 0,5 μονάδεσ ανά εξάμθνο.  

 ββ) Συμμετοχι ωσ επιμορφωτισ ςε επιμορφωτικά προγράμματα του 

Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων: 0,1 μονάδεσ ανά 10 ϊρεσ. 

 ςτ) Συμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα, τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ των 

οποίων ζχουν νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (ν.π.δ.δ.): 0,5 μονάδεσ για κάκε 

εξάμθνο ςυμμετοχισ και ζωσ 1 μονάδα. 

η) Συγγραφικό ζργο και ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια: 2,5 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο 

όριο, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ:  

αα) Συγγραφι ςχολικϊν εγχειριδίων: 0,5 μονάδεσ για κάκε εγχειρίδιο και ζωσ 

1 μονάδα κατ’ ανϊτατο όριο. 

ββ) Δθμοςίευςθ άρκρων ςε επιςτθμονικά περιοδικά: 0,25 μονάδεσ για κάκε 

άρκρο και ζωσ 1,5 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο. Στθν περίπτωςθ ομαδικισ 

ςυγγραφισ λαμβάνεται το ιμιςυ τθσ μοριοδότθςθσ. 

γγ) Ειςθγιςεισ ςε πρακτικά ςυνεδρίων που οργανϊνονται από το Υπουργείο 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, Α.Ε.Ι. ι άλλουσ εποπτευόμενουσ από το 

Υπουργείο αυτό φορείσ ι επιςτθμονικοφσ φορείσ ι επιςτθμονικά περιοδικά: 0,2 

μονάδεσ για κάκε ειςιγθςθ και ζωσ 1 μονάδα κατ’ ανϊτατο όριο. Στθν περίπτωςθ 

ομαδικισ ειςιγθςθσ λαμβάνεται το ιμιςυ τθσ μοριοδότθςθσ. 



 

 

δδ) Συμμετοχι ςε ομάδα ςφνταξθσ Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν – 

Διακεματικοφ Ενιαίου Ρλαιςίου Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ  - Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) ι 

αναμόρφωςθσ – εξορκολογιςμοφ Ρρογραμμάτων Σπουδϊν του Ι.Ε.Ρ. ι του 

Ραιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (Ρ.Ι.): 0,25 μονάδεσ ανά πρόγραμμα και ζωσ 0,5 μονάδεσ 

κατ’ ανϊτατο όριο. 

3. Το κριτιριο τθσ διοικθτικισ και διδακτικισ εμπειρίασ αξιολογείται με 13 

μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο, οι οποίεσ κατανζμονται ωσ εξισ: 

α) Διοικθτικι εμπειρία: 3 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο, οι οποίεσ κατανζμονται 

ωσ εξισ: 

αα) Άςκθςθ κακθκόντων Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ ι Ρροϊςταμζνου Διεφκυνςθσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων: 1 μονάδα ανά ζτοσ και ζωσ 3 μονάδεσ κατ’ 

ανϊτατο όριο. 

ββ) Άςκθςθ κακθκόντων Ρροϊςταμζνου Τμιματοσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ 

του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν 

Θεμάτων Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ι Κ.Ε.Σ.Υ. ι  Κ.Δ.Α.Υ. ι  ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ι διευκυντι 

ςχολικισ μονάδασ: 0,5 μονάδεσ ανά ζτοσ και ζωσ 2 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο. 

γγ) Άςκθςθ κακθκόντων Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου ι Σχολικοφ 

Συμβοφλου, υποδιευκυντι ςχολικισ μονάδασ ι Ε.Κ. ι υπευκφνου τομζα Ε.Κ., 

Ρροϊςταμζνου Κ.Ε.Α. ι Υπευκφνου Λειτουργίασ Κ.Ρ.Ε.: 0,3 μονάδεσ ανά ζτοσ και ζωσ 

1,5 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο. 

δδ) Άςκθςθ κακθκόντων υπευκφνου ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων ι 

προϊςταμζνου ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Ρ., ΓΑ.ΣΥ. ι ΓΑ.Σ.Ε.Ρ.: 0,25 μονάδεσ 

ανά ζτοσ και ζωσ 1 μονάδα κατ’ ανϊτατο όριο. 

 β) Διδακτικι εμπειρία: 10 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο, οι οποίεσ 

κατανζμονται ωσ εξισ: 

αα) Άςκθςθ διδακτικϊν κακθκόντων ςε ςχολικζσ μονάδεσ, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και 

δθμόςια Ι.Ε.Κ.:  1 μονάδα για κάκε ζτοσ πζραν των 10 ετϊν.  

ββ) Διδακτικι υπθρεςία υπό τθν ιδιότθτα του Σχολικοφ Συμβοφλου ι 

Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου, του Ρροϊςτάμενου Τμιματοσ Εκπαιδευτικϊν 

Θεμάτων, του υπευκφνου περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ι αγωγισ υγείασ ι 



 

 

πολιτιςτικϊν κεμάτων ι ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, του υπεφκυνου και των 

αποςπαςμζνων εκπαιδευτικϊν ςε ΚΕ.ΣΥ.Ρ., ΓΑ.Σ.Ε.Ρ., ΓΑ.ΣΥ., Ε.Κ.Φ.Ε., 

ΚΕ.ΡΛΘ.ΝΕ.Τ., Σ.Σ.Ν., του υπευκφνου Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν ι 

Φυςικισ Αγωγισ και Σχολικοφ Ακλθτιςμοφ, του Συντονιςτι Εκπαίδευςθσ 

Ρροςφφγων, του υπευκφνου ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν, οι οποίεσ λειτοφργθςαν ςτο 

πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Αρχικι Επαγγελματικι 

Κατάρτιςθ» (Ε.Ρ.Ε.Α.Ε.Κ.), κακϊσ και του Διευκυντι και Υποδιευκυντι Ι.Ε.Κ.: 1 

μονάδα για κάκε ζτοσ και ζωσ 2 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο.  

4. Το κριτιριο τθσ διοικθτικισ και εκπαιδευτικισ επάρκειασ αποτιμάται με 5 

μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο ωσ εξισ: 

α) Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν διατελζςει ςε κζςθ ςτελζχουσ  τθσ 

εκπαίδευςθσ, αποτιμάται με βάςθ τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ που ςυντάςςονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ. 

β) Για τουσ λοιποφσ εκπαιδευτικοφσ, αξιολογείται από το αρμόδιο ςυμβοφλιο 

επιλογισ ςτο πλαίςιο τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ που προβλζπεται ςτθν παρ. 5.  

5.  Το κριτιριο τθσ προςωπικότθτασ και τθσ γενικισ ςυγκρότθςθσ αποτιμάται 

με 10 μονάδεσ κατ’ ανϊτατο όριο. Το κριτιριο αυτό αξιολογείται με προςωπικι 

ςυνζντευξθ των υποψθφίων ενϊπιον του αρμόδιου ςυμβουλίου επιλογισ, μζςω 

τθσ οποίασ εκτιμϊνται θ παιδαγωγικι και οργανωτικι ςυγκρότθςθ, θ ςυςτθματικι 

ενθμζρωςθ και ςυμμετοχι ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα και  θ επικοινωνιακι και 

εκφραςτικι ικανότθτα ςτο ςφγχρονο ψθφιακό περιβάλλον. Θ ςυνζντευξθ 

περιλαμβάνει παρουςίαςθ από τον υποψιφιο ςχεδίου προβλθματιςμοφ και 

δράςθσ με αναφορά ςε κζμα παιδαγωγικοφ ενδιαφζροντοσ και ερωτιςεισ των 

μελϊν του αρμόδιου ςυμβουλίου επιλογισ προσ τον υποψιφιο.  Για τθν 

αξιολόγθςθ χρθςιμοποιείται τφποσ ςυνζντευξθσ με τθ χριςθ ζντυπων 

υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογοφμενα ςτοιχεία και τθ ςτάκμιςι 

τουσ και υποχρεϊνουν κάκε μζλοσ του ςυμβουλίου να δϊςει ξεχωριςτι και 

αιτιολογθμζνθ βακμολογία. Θ ςυνζντευξθ ενϊπιον του ςυμβουλίου επιλογισ 

μαγνθτοφωνείται για να διαςφαλίηεται θ διαφάνεια και το απομαγνθτοφωνθμζνο 

κείμενο προςαρτάται ςτα ςχετικά πρακτικά.  

6. Το ςυμβοφλιο επιλογισ μπορεί με ομόφωνθ και πλιρωσ αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ να αποκλείςει από τθν περαιτζρω διαδικαςία υποψιφιο που από τθ 



 

 

ςυνζντευξθ διαπιςτϊνεται ότι δεν είναι κατάλλθλοσ για τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων του ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Άρθρο 25 

Αρμόδια όργανα και διαδικαςία επιλογήσ 

  

1. Οι Οργανωτικοί Συντονιςτζσ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και οι αναπλθρωτζσ τουσ 

ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, που 

εκδίδεται φςτερα από πρόςκλθςθ του Υπουργοφ για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ 

και πρόταςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Επιλογισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 26. 

2. Οι Ρροϊςτάμενοι των Κ.Ε.Α. ορίηονται με απόφαςθ του οικείου 

Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα από πρόςκλθςι του 

για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και πρόταςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 

Επιλογισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 26.  

3. Οι  Ρροϊςτάμενοι των Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων 

Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ορίηονται με απόφαςθ του οικείου 

Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται φςτερα από πρόςκλθςι του 

για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και πρόταςθ του οικείου Ρεριφερειακοφ 

Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε.), αντίςτοιχα, το οποίο ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 

του άρκρου 26. Ο Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ 

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ ορίηεται με 

απόφαςθ του οικείου Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, που εκδίδεται 

φςτερα από πρόςκλθςι του για τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και πρόταςθ του 

οικείου Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. 

4. Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, κακϊσ και οι υποδιευκυντζσ και 

οι υπεφκυνοι των τομζων Ε.Κ. επιλζγονται από το αρμόδιο ςφμφωνα με τθν παρ. 1 

του άρκρου 26 υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του οικείου ςυλλόγου 

διδαςκόντων, θ οποία διατυπϊνεται ςε ςυνεδρίαςθ από τθν οποία απζχουν οι 

υποψιφιοι, κακϊσ και οι αναπλθρωτζσ ι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί. Θ πρόταςθ, 

μαηί με το πρακτικό του ςυλλόγου των διδαςκόντων, διαβιβάηονται από τον 

διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ι του Ε.Κ. ςτο αρμόδιο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο,  το 



 

 

οποίο, φςτερα από ζλεγχο τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων και τθσ νομιμότθτασ 

τθσ διαδικαςίασ διαμόρφωςθσ τθσ πρόταςθσ, προτείνει ςτον οικείο Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ τθν τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν ι υπευκφνων τομζων Ε.Κ. Αν ςε 

ςχολικι μονάδα προβλζπεται και δεφτεροσ υποδιευκυντισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 7 

του Κεφ. Αϋ του άρκρου 11 του ν. 1566/1985, ο ςφλλογοσ διδαςκόντων προτείνει 

και τθ ςειρά τοποκζτθςθσ των δφο υποδιευκυντϊν (υποδιευκυντισ Αϋ και Βϋ). Αν ο 

ςφλλογοσ διδαςκόντων δεν διατυπϊςει ςχετικι πρόταςθ, το αρμόδιο υπθρεςιακό 

ςυμβοφλιο κακορίηει τθ ςειρά των υποδιευκυντϊν. 

5.  Τα λοιπά ςτελζχθ επιλζγονται από το ςυμβοφλιο που είναι αρμόδιο για τθν 

επιλογι ςφμφωνα με το άρκρο 26.  

 

Άρθρο 26 

Συμβοφλια επιλογήσ 

 

1. H κατάρτιςθ των πινάκων επιλογισ και θ επιλογι των διευκυντϊν ι 

προϊςταμζνων ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., κακϊσ και θ επιλογι των υποδιευκυντϊν 

ςχολικϊν μονάδων και των υποδιευκυντϊν και υπευκφνων τομζων Ε.Κ., 

πραγματοποιείται από τα Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε., ςτα οποία ςυμμετζχουν επιπλζον 

ζνασ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ζργου που προζρχεται από τθν οικεία βακμίδα 

εκπαίδευςθσ και ζνασ εκπαιδευτικόσ με δεκαπενταετι τουλάχιςτον εκπαιδευτικι 

υπθρεςία ςτθν ίδια βακμίδα εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ υπθρετεί με οργανικι κζςθ 

ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Τα 

επιπλζον μζλθ του προθγοφμενου εδαφίου ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ 

του οικείου Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.  

2. Στθ Γενικι Γραμματεία του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων ςυνιςτάται Κεντρικό Συμβοφλιο Επιλογισ, το οποίο ςυνεδριάηει με 

εννεαμελι ι ενδεκαμελι ςφνκεςθ για τθν κατάρτιςθ των πινάκων επιλογισ και τθν 

επιλογι των Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και των 

Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, αντίςτοιχα. Το Κεντρικό Συμβοφλιο 

Επιλογισ ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και 



 

 

Θρθςκευμάτων και αποτελείται από τα ακόλουκα μζλθ που ορίηονται με τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ: 

α) Ζνα μζλοσ του Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.), ο 

οποίοσ ορίηεται με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ ωσ Ρρόεδροσ. 

β) Τρία μζλθ Δ.Ε.Ρ. Α.Ε.Ι. 

γ) Ζναν εκπρόςωπο του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 

δ) Δφο εκπροςϊπουσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 

οι οποίοι ορίηονται από τον Υπουργό.  

ε) Δφο ι τζςςερισ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν, ωσ εξισ: 

αα) Για τθν επιλογι περιφερειακϊν διευκυντϊν εκπαίδευςθσ, ςτο 

Συμβοφλιο ςυμμετζχουν οι δφο αιρετοί εκπρόςωποι των εκπαιδευτικϊν ςτο 

Κεντρικό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε.) και οι δφο 

αιρετοί εκπρόςωποι των εκπαιδευτικϊν ςτο Κεντρικό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι αναπλθρϊνονται από τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ ςτα ςυμβοφλια αυτά. 

 ββ) Για τθν επιλογι διευκυντϊν πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, ςτο Συμβοφλιο ςυμμετζχουν οι δφο αιρετοί εκπρόςωποι των 

εκπαιδευτικϊν ςτο Κ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι ςτο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίςτοιχα, οι οποίοι αναπλθρϊνονται 

από τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ςτα ςυμβοφλια αυτά.    

3. Στθν ζδρα κάκε Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ςυνιςτάται 

Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Επιλογισ για τθν κατάρτιςθ των πινάκων επιλογισ και τθν 

επιλογι των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου και των Ρροϊςταμζνων των Κ.Ε.Σ.Υ. 

και Κ.Ε.Α., το οποίο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του οικείου Ρεριφερειακοφ Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ. Θ ςυγκρότθςθ κάκε Συμβουλίου ζχει ωσ εξισ:  

α) Για τθν επιλογι των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου των κλάδων 

Νθπιαγωγϊν (ΡΕ60), Δαςκάλων (ΡΕ70) και Μειονοτικοφ Ρρογράμματοσ 

Μειονοτικϊν Σχολείων Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θράκθσ (ΡΕ73), το Συμβοφλιο 

ςυνεδριάηει με επταμελι ςφνκεςθ, αποτελοφμενο από τα ακόλουκα μζλθ που 

ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ:  



 

 

αα) τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ωσ Ρρόεδρο, ο οποίοσ 

αναπλθρϊνεται από Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 

οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ,  

ββ) δφο μζλθ Δ.Ε.Ρ. Α.Ε.Ι., 

γγ) ζναν Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

δδ) ζναν διευκυντι ςχολικισ μονάδασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

εε) τουσ δφο αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν ςτο Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε., οι 

οποίοι αναπλθρϊνονται από τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ςτο ςυμβοφλιο αυτό. 

β) Για τθν επιλογι των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου των κλάδων 

εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και των κλάδων 

Μειονοτικοφ Ρρογράμματοσ Μειονοτικϊν Σχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

και Μουςουλμανικισ Θρθςκείασ, το Συμβοφλιο ςυνεδριάηει με επταμελι ςφνκεςθ, 

αποτελοφμενο από τα ακόλουκα μζλθ που ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ:  

αα) τον Ρρόεδρο του Συμβουλίου, ςφμφωνα με τθν υποπερίπτ. ααϋ τθσ 

προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, 

ββ) τα μζλθ τθσ υποπερίπτ. ββϋ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, 

γγ) ζναν Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

δδ) ζναν διευκυντι ςχολικισ μονάδασ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και  

εε) τουσ δφο αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν ςτο Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε., οι 

οποίοι αναπλθρϊνονται από τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ςτα ςυμβοφλια αυτά. 

γ) Για τθν επιλογι των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου των κοινϊν 

κλάδων εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΡΕ05, 

ΡΕ06, ΡΕ07, ΡΕ08, ΡΕ11, ΡΕ79, ΡΕ 86 και ΡΕ91) και του Ρροϊςταμζνου Κ.Ε.Α., το 

Συμβοφλιο ςυνεδριάηει με ενδεκαμελι ςφνκεςθ, αποτελοφμενο από τα ακόλουκα 

μζλθ που ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ:  

αα) τον Ρρόεδρο του Συμβουλίου, ςφμφωνα με τθν υποπερίπτ. ααϋ τθσ 

περίπτ. αϋ, 

ββ) τα μζλθ τθσ υποπερίπτ. ββϋ τθσ περίπτ. αϋ και  

γγ) τα μζλθ των υποπεριπτ. γγϋ ζωσ και εεϋ των περιπτ. αϋ και βϋ. 

δ) Για τθν επιλογι των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου για τθν Ειδικι 

Αγωγι και τθν Ενταξιακι Εκπαίδευςθ και των Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ., το Συμβοφλιο 



 

 

ςυνεδριάηει με δεκατριαμελι ςφνκεςθ, αποτελοφμενο από τα ακόλουκα μζλθ που 

ορίηονται με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ: 

 αα) τον Ρρόεδρο και τα μζλθ του Συμβουλίου ςφμφωνα με τθν περίπτ. γϋ 

και 

ββ) τουσ δφο αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των μελϊν του Ε.Ε.Ρ. ςτο 

Ρεριφερειακό Υπθρεςιακό Συμβοφλιο Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ 

(Ρ.Υ.Σ.Ε.Ε.Ρ.), οι οποίοι αναπλθρϊνονται από τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ςτα 

ςυμβοφλια αυτά. 

4.  Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ των ςυμβουλίων των παρ. 2 και 3  

ορίηεται και ο γραμματζασ τουσ με τον αναπλθρωτι του. Ωσ γραμματζασ ορίηεται 

διοικθτικόσ υπάλλθλοσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ 

και Θρθςκευμάτων ι τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, κατά 

περίπτωςθ, ι αποςπαςμζνοσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ εκπαιδευτικόσ. 

5.  Θ κθτεία του προζδρου, των μελϊν και του γραμματζα των ςυμβουλίων 

των παρ. 3 και 4 αρχίηει με τθ ςυγκρότθςθ των ςυμβουλίων επιλογισ και είναι 

τριετισ.  

6. Ο αρικμόσ των μελϊν των ςυμβουλίων που ορίηονται από κάκε φφλο 

ανζρχεται ςε ποςοςτό ίςο τουλάχιςτον με το ζνα τρίτο του ςυνόλου των μελϊν. 

7. Κάκε μζλοσ ςυμβουλίου επιλογισ, με εξαίρεςθ τον πρόεδρο, αναλαμβάνει 

τθ μελζτθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ φακζλων υποψθφίων που του ανατίκενται από 

το ςυμβοφλιο και προετοιμάηει ςχετικι τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ για κάκε 

υποψιφιο. Θ κατανομι των φακζλων των υποψθφίων ςτα μζλθ του ςυμβουλίου 

γίνεται κατά τυχαίο τρόπο. 

8. Μζλοσ ςυμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψιφιοσ για οποιαδιποτε 

από τισ προσ πλιρωςθ κζςεισ δεν ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςε καμία φάςθ 

τθσ διαδικαςίασ κρίςθσ και επιλογισ. Αν ο Ρρόεδροσ ζχει κϊλυμα ςυμμετοχισ, 

προεδρεφει ο αναπλθρωτισ του. 

 9. Στα μζλθ των ςυμβουλίων δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά, εκτόσ των οδοιπορικϊν τουσ. Οι ςυνεδριάςεισ των 

ςυμβουλίων γίνονται με φυςικι παρουςία των μελϊν τουσ. 

 
 



 

 

Άρθρο 27 

Χρόνοσ και διαδικαςία υποβολήσ αιτήςεων 

 

1. Με τθν επιφφλαξθ των παρ. 1 ζωσ 3 του άρκρου 25, θ προκιρυξθ για τθν 

επιλογι των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ εκδίδεται ωσ εξισ: 

α) από τον Υπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων για τισ κζςεισ των 

ςτελεχϊν που επιλζγονται από το Κεντρικό Συμβοφλιο Επιλογισ ςφμφωνα με τθν 

παρ. 2 του άρκρου 26, 

β) από τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ για τισ κζςεισ των ςτελεχϊν 

που επιλζγονται από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Επιλογισ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 

του άρκρου 26 και 

γ) από τον Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τισ 

κζςεισ των ςτελεχϊν που επιλζγονται από το Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι το Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίςτοιχα, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 26. 

2. Οι προκθρφξεισ για τθν επιλογι των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ εκδίδονται 

τουλάχιςτον τρεισ μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ εκάςτοτε κθτείασ και αναρτϊνται ςτισ 

ιςτοςελίδεσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ι των  

Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ ι των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο διαδίκτυο, ανάλογα με το όργανο που είναι 

αρμόδιο για τθν προκιρυξθ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο. Με τθν 

προκιρυξθ καλοφνται οι εκπαιδευτικοί που ζχουν τα νόμιμα προςόντα και 

επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ να υποβάλουν αίτθςθ που 

ςυνοδεφεται από τα αναγκαία δικαιολογθτικά, εντόσ τθσ προκεςμίασ που 

προβλζπεται ςτθν προκιρυξθ.  

3. Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ υποβάλλουν ςτθ 

Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όπου ζχουν οργανικι 

κζςθ αίτθςθ και φάκελο υποψθφιότθτασ, ςτον οποίο εμπεριζχονται όλα τα 

απαραίτθτα για τθν απόδειξθ των τυπικϊν τουσ προςόντων δικαιολογθτικά, ωσ 

εξισ: 

α) Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ 

μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τθ κζςθ του Διευκυντι μίασ μόνο 

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 



 

 

β) Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ ενόσ μόνο κλάδου Συντονιςτϊν 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. μίασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ.  

γ) Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ. μποροφν να 

υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ μίασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

δ) Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ των Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ δφο  

κατ’ ανϊτατο όριο Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

τθσ ίδιασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

ε) Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. 

μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ του ςυνόλου των ςχολικϊν μονάδων 

και Ε.Κ., αντίςτοιχα, μίασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο επιλεγείσ 

διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ πρζπει να ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό ωράριο τθσ 

κζςθσ του διευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα ι το Ε.Κ. όπου ζχει επιλεγεί. 

ςτ) Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ προϊςταμζνων τμθμάτων εκπαιδευτικϊν 

κεμάτων των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τθ 

κζςθ μίασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

η) Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ προϊςταμζνων νθπιαγωγείων και δθμοτικϊν 

ςχολείων μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων ςτισ 

οποίεσ κατζχουν οργανικι κζςθ. 

θ) Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων μποροφν 

να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων όπου κατζχουν 

οργανικι κζςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο επιλεγείσ υποδιευκυντισ ςχολικισ μονάδασ 

πρζπει να ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του υποδιευκυντι ςτθ 

ςχολικι μονάδα όπου ζχει επιλεγεί. 

κ) Οι υποψιφιοι για τισ κζςεισ υποδιευκυντϊν και υπευκφνων τομζων Ε.Κ. 

μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ ςε Ε.Κ., τα οποία 

εξυπθρετοφν τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ κατζχουν οργανικι κζςθ και δεν 

ζχουν κρικεί υπεράρικμοι, με τθν προχπόκεςθ να ζχουν υπθρετιςει ςε Ε.Κ. για δφο 

τουλάχιςτον ςχολικά ζτθ, είτε ωσ ςτελζχθ, είτε ωσ εκπαιδευτικοί, με ωράριο 

τουλάχιςτον οκτϊ διδακτικϊν ωρϊν τθν εβδομάδα. Σε κάκε περίπτωςθ, οι 

επιλεγζντεσ ωσ διευκυντζσ, υποδιευκυντζσ και υπεφκυνοι τομζων Ε.Κ., πρζπει να 



 

 

ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ ςτο Ε.Κ. όπου ζχουν τοποκετθκεί 

με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. 

ι) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ για να είναι υποψιφιοι 

για κζςεισ υποδιευκυντϊν ΕΡΑ.Λ. και υποδιευκυντϊν ι υπευκφνων τομζων Ε.Κ. 

ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για μία μόνο κζςθ, είτε για κζςθ 

υποδιευκυντι ΕΡΑ.Λ., είτε για κζςθ υποδιευκυντι Ε.Κ., είτε για κζςθ υπευκφνου 

τομζα Ε.Κ. 

4. Με τθν αίτθςθ υποψθφιότθτασ δθλϊνεται και θ ςειρά προτίμθςθσ των 

υποψθφίων για τθν τοποκζτθςι τουσ ςτισ κζςεισ για τισ οποίεσ κζτουν 

υποψθφιότθτα, εφόςον είναι περιςςότερεσ από μία. 

 

Άρθρο 28 

Κατάρτιςη αξιολογικϊν πινάκων επιλογήσ 

  

1. Το αρμόδιο ςυμβοφλιο επιλογισ, ςε ςυνεδρίαςι του που πραγματοποιείται 

εντόσ δζκα θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των υποψθφιοτιτων 

που προβλζπεται ςτθν προκιρυξθ, επιλζγει τουσ υποψθφίουσ που ζχουν τα τυπικά 

προςόντα για να γίνουν δεκτοί ςτθ διαδικαςία επιλογισ και καταρτίηει τουσ 

ςχετικοφσ αλφαβθτικοφσ πίνακεσ. Το ςυμβοφλιο κοινοποιεί τουσ πίνακεσ ςτθν 

αρμόδια οργανικι μονάδα του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ  και Θρθςκευμάτων ι 

τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ι τθσ Διεφκυνςθσ Ρρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για τθν 

προκιρυξθ, θ οποία τουσ κοινοποιεί ςτουσ υποψθφίουσ. Οι υποψιφιοι μποροφν να 

υποβάλουν γραπτϊσ ζνςταςθ κατά των πινάκων εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςι τουσ. 

2. Εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι τουσ, το ςυμβοφλιο 

κρίνει αιτιολογθμζνα τισ ενςτάςεισ, αναπροςαρμόηει τουσ πίνακεσ και ενθμερϊνει 

ςχετικά τουσ ενδιαφερομζνουσ. 

3. Το ςυμβοφλιο επιλογισ καταρτίηει πίνακεσ των υποψθφίων με αξιολογικι 

ςειρά ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ των περιπτ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 23. Οι πίνακεσ κοινοποιοφνται ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 

ςτουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι μποροφν να υποβάλουν γραπτζσ αντιρριςεισ ςε 



 

 

προκεςμία τριϊν εργάςιμων θμερϊν. Το ςυμβοφλιο, φςτερα από τθν αιτιολογθμζνθ 

κρίςθ επί των ενςτάςεων, αναπροςαρμόηει τουσ πίνακεσ και ενθμερϊνει ςχετικά 

τουσ ενδιαφερομζνουσ. 

4. Στθ ςυνζχεια το ςυμβοφλιο επιλογισ ορίηει τισ θμερομθνίεσ πρόςκλθςθσ 

των υποψθφίων ςε ςυνζντευξθ. Μετά το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ κάκε μζλοσ του 

ςυμβουλίου καταγράφει αιτιολογθμζνα τισ μονάδεσ με τισ οποίεσ βακμολόγθςε τον 

υποψιφιο κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ. Τελικζσ αξιολογικζσ μονάδεσ κάκε 

υποψθφίου ςτο κριτιριο τθσ περίπτ. δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 23, κακϊσ και ςτο 

κριτιριο τθσ περίπτ. γϋ τθσ ίδιασ παραγράφου για τουσ εκπαιδευτικοφσ που δεν 

ζχουν διατελζςει ςε κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ, είναι για κάκε κριτιριο ο 

μζςοσ όροσ των μονάδων με τισ οποίεσ τον βακμολόγθςαν τα παρόντα μζλθ του 

ςυμβουλίου. Υποψιφιοι που δεν προςζρχονται ςτθ ςυνζντευξθ αποκλείονται από 

τθν επιλογι. 

5. Μετά το πζρασ τθσ ςυνζντευξθσ όλων των υποψθφίων, το ςυμβοφλιο 

επιλογισ καταρτίηει με αξιολογικι ςειρά ενιαίουσ πίνακεσ επιλογισ με βάςθ τισ 

ςυνολικζσ μονάδεσ κάκε υποψθφίου. Για τθν επιλογι Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου καταρτίηονται ενιαίοι πίνακεσ επιλογισ ανά κλάδο. Το ςφνολο των μονάδων 

κάκε υποψθφίου προκφπτει από το άκροιςμα όλων των μονάδων ςτα επιμζρουσ 

κριτιρια.   

6. Σε περίπτωςθ ςυγκζντρωςθσ ςυνολικά ίςου αρικμοφ μονάδων, προθγείται 

ςτον αξιολογικό πίνακα ο υποψιφιοσ που ςυγκεντρϊνει περιςςότερεσ μονάδεσ ςτα 

κριτιρια κατά τθ ςειρά που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 23. 

7. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ, ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου επικυρϊνει τα 

αναλυτικά πρακτικά που τθροφνται κακ’ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν από τον 

γραμματζα του ςυμβουλίου. 

8. Εντόσ πζντε θμερϊν από τθν κατάρτιςι τουσ οι τελικοί πίνακεσ επιλογισ 

υποβάλλονται από τον πρόεδρο του ςυμβουλίου ςτο αρμόδιο όργανο για τθν 

κφρωςι τουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 21.  

 

 

 



 

 

Άρθρο 29 

Τοποθζτηςη ςτελεχϊν εκπαίδευςησ 

 

1. Θ τοποκζτθςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται  με βάςθ 

τθν ςειρά κατάταξισ τουσ ςτον οικείο αξιολογικό πίνακα ςφμφωνα με τθν παρ. 2 

του άρκρου 21 ι τθν πρόταςθ του αρμόδιου οργάνου επιλογισ  ςφμφωνα με τθν 

παρ. 3 του ίδιου άρκρου, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςειρά προτίμθςισ τουσ,  θ οποία 

δθλϊνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 27. 

2. Οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ επιλογισ Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν  

Εκπαίδευςθσ και Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

τοποκετοφνται ςε κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από πρόταςθ του Κεντρικοφ 

Συμβουλίου Επιλογισ. Αν δεν ςυμπλθρωκοφν οι κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ 

Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ ι Διευκυντϊν Ρρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με τθ διαδικαςία του προθγοφμενου εδαφίου, 

καλοφνται, φςτερα από ςχετικι πρόςκλθςθ του Υπουργοφ, οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ 

πίνακεσ επιλογισ άλλων περιφερειακϊν διευκφνςεων εκπαίδευςθσ ι άλλων 

διευκφνςεων εκπαίδευςθσ τθσ ίδιασ περιφερειακισ διεφκυνςθσ, αντίςτοιχα, που 

δεν ζχουν τοποκετθκεί, να δθλϊςουν ενδιαφζρον. Θ τοποκζτθςθ  γίνεται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από 

πρόταςθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Επιλογισ.   

3. Οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ επιλογισ Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ 

Ζργου τοποκετοφνται ςε κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ με απόφαςθ του 

Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου 

περιφερειακοφ ςυμβουλίου επιλογισ. Αν δεν ςυμπλθρωκοφν οι κενζσ και 

κενοφμενεσ κζςεισ, καλοφνται οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ επιλογισ των λοιπϊν 

περιφερειακϊν διευκφνςεων να υποβάλουν νζα διλωςθ προτίμθςθσ για τισ κζςεισ 

που απομζνουν κενζσ. Θ τοποκζτθςθ γίνεται κατά τθ ςειρά των ςυνολικϊν μονάδων 

αποτίμθςθσ και με βάςθ τισ δθλωκείςεσ προτιμιςεισ.  

4. Οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ επιλογισ Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ. 

τοποκετοφνται ςε κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου περιφερειακοφ 



 

 

ςυμβουλίου επιλογισ. Αν δεν ςυμπλθρωκοφν οι κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ, 

καλοφνται οι εγγεγραμμζνοι ςτουσ πίνακεσ επιλογισ των λοιπϊν Κ.Ε.Σ.Υ. τθσ ίδιασ 

περιφερειακισ διεφκυνςθσ να υποβάλουν νζα διλωςθ προτίμθςθσ για τισ κζςεισ 

που απομζνουν κενζσ. Θ τοποκζτθςθ γίνεται κατά τθ ςειρά των ςυνολικϊν μονάδων 

αποτίμθςθσ και με βάςθ τισ δθλωκείςεσ προτιμιςεισ. 

5. Θ τοποκζτθςθ ςε κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ διευκυντϊν ςχολικϊν 

μονάδων και Ε.Κ. γίνεται με απόφαςθ του οικείου  Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα 

από πρόταςθ του αρμόδιου ςυμβουλίου ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 26. Σε 

περίπτωςθ μθ υποβολισ υποψθφιοτιτων ςε κάποιεσ ςχολικζσ μονάδεσ 

τοποκετοφνται, εφόςον εκ νζου το δθλϊςουν, υποψιφιοι που δεν ζχουν 

τοποκετθκεί κατά τθ ςειρά κατάταξισ τουσ ςτον πίνακα. Για τον ςκοπό αυτόν 

καλοφνται να υποβάλουν νζα διλωςθ προτίμθςθσ. Αν μετά το πζρασ τθσ 

διαδικαςίασ των προθγοφμενων εδαφίων παραμζνουν κενζσ κζςεισ, οι κζςεισ αυτζσ 

προκθρφςςονται εκ νζου και μποροφν γι’ αυτζσ να υποβάλουν υποψθφιότθτα 

εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπθρεςίασ από τον προβλεπόμενο ςτο άρκρο 22. 

6. Θ τοποκζτθςθ των προϊςταμζνων νθπιαγωγείων ι δθμοτικϊν ςχολείων ςε 

κενζσ και κενοφμενεσ κζςεισ πραγματοποιείται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου ςυμβουλίου ςφμφωνα με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 26. 

7. Θ τοποκζτθςθ των υποδιευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων, κακϊσ και των 

υποδιευκυντϊν και των υπευκφνων τομζων Ε.Κ. πραγματοποιείται με απόφαςθ του 

οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου ςυμβουλίου, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 26. 

8.  Αν φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν των προθγοφμενων 

παραγράφων δεν ςυμπλθρωκοφν οι κενζσ και κενοφμενεσ ςτελεχϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ, τότε θ επιλογι γίνεται με τθν εκ νζου προκιρυξθ των κζςεων.  

 

Άρθρο 30 

Θητεία ςτελεχϊν και ανάληψη υπηρεςίασ 

 

1. Θ επιλογι και τοποκζτθςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ γίνεται για τριετι 

κθτεία, θ οποία ξεκινά με τθν τοποκζτθςι τουσ και λιγει τθν 31θ Ιουλίου του τρίτου 



 

 

ζτουσ που ακολουκεί τθν επιλογι τουσ. Θ επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κενοφμενεσ 

κζςεισ γίνεται για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ αυτισ. Οι τοποκετοφμενοι ςε κενζσ ι 

κενοφμενεσ κζςεισ εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ μζχρι τθν ανάλθψθ 

τθσ υπθρεςίασ των νζων ςτελεχϊν. 

2. Οι τοποκετθκζντεσ ςε κζςεισ ςτελεχϊν τθσ  εκπαίδευςθσ, από τθν ανάλθψθ 

υπθρεςίασ ςτθ κζςθ του ςτελζχουσ  διαγράφονται από τον οικείο πίνακα επιλογισ 

και κεωρείται αυτοδικαίωσ ότι ζχουν παραιτθκεί από άλλθ κζςθ ςτελζχουσ τθσ 

εκπαίδευςθσ που τυχόν κατζχουν. 

3. Με εξαίρεςθ τθν επιλογι ςε κζςεισ υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων, 

προϊςταμζνων ολιγοκζςιων δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, κακϊσ και 

υποδιευκυντϊν και υπευκφνων τομζων Ε.Κ., δεν επιτρζπεται θ επιλογι για τρίτθ 

ςυναπτι κθτεία ςε όμοια κζςθ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ωσ όμοιεσ κζςεισ για 

τθν εφαρμογι του προθγοφμενου εδαφίου νοοφνται ςτο ςφνολό τουσ οι κζςεισ των 

περιπτϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 21, κακϊσ και οι κζςεισ των περιπτ. αϋ ζωσ γϋ 

τθσ παρ. 3 του ίδιου άρκρου, ξεχωριςτά για κάκε περίπτωςθ. 

4. Οι κζςεισ διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

που προκθρφςςονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου, αφοροφν 

ςε ςχολικζσ μονάδεσ οργανικότθτασ τεςςάρων κζςεων και άνω. Διευκυντισ 

ςχολικισ μονάδασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθσ οποίασ θ λειτουργικότθτα 

διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τον απαιτοφμενο αρικμό μακθτϊν εντόσ του μθνόσ 

Σεπτεμβρίου κάτω των τεςςάρων τμθμάτων, ορίηεται για το ςχολικό ζτοσ αυτό 

προςωρινά ωσ Ρροϊςτάμενοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ μονάδασ. Ο οριςμόσ 

αυτόσ γίνεται με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

φςτερα από γνϊμθ του Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. που ςυγκροτείται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του 

άρκρου 26. Από τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ και ζωσ τθ λιξθ του ςχολικοφ 

ζτουσ το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ, κακϊσ και θ μοριοδότθςθ 

τθσ κζςθσ προςαρμόηονται ανάλογα. 

5.  Οι κζςεισ προϊςταμζνων δικζςιων και τρικζςιων ςχολικϊν μονάδων 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ που προκθρφςςονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ Κεφαλαίου, αφοροφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ οργανικότθτασ δφο και τριϊν 

κζςεων. Ρροϊςτάμενοσ δικζςιασ ι τρικζςιασ ςχολικισ μονάδασ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, τθσ οποίασ θ λειτουργικότθτα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τον 



 

 

απαιτοφμενο αρικμό μακθτϊν εντόσ του μθνόσ Σεπτεμβρίου ςε τζςςερα τμιματα 

και άνω, ορίηεται για το ςχολικό ζτοσ αυτό προςωρινά ωσ αναπλθρωτισ διευκυντισ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςχολικισ μονάδασ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα δφο 

τελευταία εδάφια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

6. Οι κζςεισ υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων που προκθρφςςονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου, αφοροφν τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

που ορίηονται ςτισ παρ. 6 και 7 του Κεφ. Αϋ του άρκρου 11 του ν. 1566/1985.  Αν ο 

αρικμόσ των μακθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ, όπωσ διαμορφϊνεται εντόσ του μθνόσ 

Σεπτεμβρίου, κακϊσ και κατά τθ λιξθ του Αϋ τετραμινου για τα ΕΡΑ.Λ., δεν 

δικαιολογεί τον οριςμό ενόσ ι περιςςότερων υποδιευκυντϊν, ςφμφωνα με τισ 

ανωτζρω διατάξεισ, με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ αναςτζλλεται 

θ άςκθςθ των κακθκόντων του υποδιευκυντι ι των υποδιευκυντϊν που 

πλεονάηουν. Αν ζχουν τοποκετθκεί υποδιευκυντζσ Αϋ και Β’, κεωρείται ωσ 

πλεονάηων κατά προτεραιότθτα ο υποδιευκυντισ Βϋ. Αν ο αρικμόσ των μακθτϊν, 

όπωσ διαμορφϊνεται εντόσ του μθνόσ Σεπτεμβρίου, κακϊσ και κατά τθ λιξθ του Αϋ 

τετραμινου για τα ΕΡΑ.Λ., δικαιολογεί τον οριςμό ενόσ ι περιςςότερων 

υποδιευκυντϊν ςε ςχολικι μονάδα για τθν οποία δεν είχε προκθρυχκεί τζτοια 

κζςθ, επιλζγονται και τοποκετοφνται ζνασ ι περιςςότεροι υποδιευκυντζσ, 

αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου για  το υπόλοιπο 

τθσ τρζχουςασ κθτείασ κατά το οποίο εξακολουκοφν να πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ των παρ. 6 και 7, κατά περίπτωςθ, του Κεφ. Αϋ του άρκρου 11 του ν. 

1566/1985. 

 

Άρθρο 31 

Απαλλαγή ςτελεχϊν τησ εκπαίδευςησ 

 από την άςκηςη των καθηκόντων τουσ 

 

1. Με απόφαςθ του οργάνου που είναι αρμόδιο για τθν τοποκζτθςθ, φςτερα 

από ςφμφωνθ γνϊμθ του ςυμβουλίου που είναι αρμόδιο για τθν κατάρτιςθ του 

αξιολογικοφ πίνακα ι τθσ πρόταςθσ, ςφμφωνα με τισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 21, 

αντίςτοιχα, τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ μπορεί να απαλλάςςονται από τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων τουσ: 



 

 

α) για ςοβαροφσ προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ λόγουσ ι λόγουσ υγείασ, 

φςτερα από αίτθςι τουσ, ι 

β) για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςε πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν τουσ 

κακθκόντων. 

2. Το οικείο ςυμβοφλιο γνωμοδοτεί αφοφ τθρθκεί θ διαδικαςία ακρόαςθσ 

ενϊπιόν του. 

3. Τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ δεν επιτρζπεται να λάβουν εκπαιδευτικι 

άδεια για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ι για τθν απόκτθςθ διδακτορικοφ διπλϊματοσ, αν 

προθγουμζνωσ δεν απαλλαγοφν από τα κακικοντά τουσ, φςτερα από τθν υποβολι 

ςχετικισ αίτθςθσ. 

 

Άρθρο 32 

Μεταθζςεισ - τοποθετήςεισ  

των ςτελεχϊν τησ εκπαίδευςησ μετά τη λήξη τησ θητείασ 

 

1. Στελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ μποροφν κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ να 

μετατίκενται με αίτθςι τουσ ωσ εκπαιδευτικοί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που 

διζπουν τισ μετακζςεισ των εκπαιδευτικϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι αναλαμβάνουν 

υπθρεςία ςτθ νζα τουσ κζςθ φςτερα από τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ. 

2. Τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ επανζρχονται φςτερα από τθ λιξθ τθσ κθτείασ 

τουσ, εφόςον δεν επανεπιλεγοφν, ςε κζςεισ εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

ςτθν οποία ανικαν οργανικά ι ςτισ κζςεισ ςτισ οποίεσ μετατζκθκαν ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Αν οι παραπάνω κζςεισ ζχουν 

καταργθκεί, τοποκετοφνται ςε κενζσ κζςεισ εκπαιδευτικϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ 

προτίμθςισ τουσ τθσ ίδιασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, με απόφαςθ του οικείου 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από πρόταςθ του αρμόδιου Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. θ Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε.  

3. Διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ θ οποία καταργείται, επανεγγράφεται ςτον 

οικείο αξιολογικό πίνακα. Σε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ ςχολικϊν μονάδων, οι 

διευκυντζσ τουσ επανεγγράφονται ςτον οικείο αξιολογικό πίνακα και τθ κζςθ του 

διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ που προκφπτει από τθ ςυγχϊνευςθ τοποκετείται 

για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ ο διευκυντισ τθσ ςυγχωνευόμενθσ ςχολικισ μονάδασ 

που προθγείται ςτθν ςειρά κατάταξθσ. 



 

 

 

Άρθρο 33 

Αναπλήρωςη  

 

Τα ακόλουκα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ, όταν απουςιάηουν ι κωλφονται, 

αναπλθρϊνονται  ςτα κακικοντά τουσ ωσ εξισ: 

α) οι Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, από Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ 

ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ, που ορίηεται από τον Υπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 

φςτερα από γνϊμθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, 

β) οι Διευκυντζσ Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, από τουσ 

Ρροϊςταμζνουσ των Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων αυτϊν,  

γ) οι Ρροϊςτάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α., από μζλθ του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ ι τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ που ορίηονται με 

απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, φςτερα από γνϊμθ του 

Συλλόγου Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ ι τθσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, αντίςτοιχα. 

 

Άρθρο 34 

Επιλογή ςτελεχϊν τησ  

Σιβιτανιδείου Δημόςιασ Σχολήσ Τεχνϊν και Επαγγελμάτων 

 

Για τθν επιλογι ςτελεχϊν τθσ Σιβιτανιδείου Δθμόςιασ Σχολισ Τεχνϊν και 

Επαγγελμάτων ιςχφουν τα ακόλουκα: 

α) Οι διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου, που αναφζρονται ςτα προςόντα 

διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., κακϊσ και υπευκφνων 

τομζων Ε.Κ., τα κριτιρια, τα υποβλθτζα δικαιολογθτικά, τισ προκεςμίεσ και τθ 

διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςισ τουσ, εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τθν 

επιλογι των διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. και των υποδιευκυντϊν 

ςχολικϊν μονάδων και υπευκφνων τομζων Ε.Κ. τθσ Σιβιτανιδείου Δθμόςιασ Σχολισ 

Τεχνϊν και Επαγγελμάτων. 

β) Ππου ςτισ διατάξεισ αυτζσ αναφζρονται Ρεριφερειακά  Συμβοφλια 

Επιλογισ νοείται το οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο τθσ Σιβιτανιδείου Δθμόςιασ 



 

 

Σχολισ Τεχνϊν και Επαγγελμάτων, όπου ςφλλογοσ διδαςκόντων νοείται ο ςφλλογοσ 

διδαςκόντων κάκε ςχολικισ μονάδασ ι Ε.Κ. τθσ ίδιασ ςχολισ και όπου 

περιφερειακόσ διευκυντισ εκπαίδευςθσ ι διευκυντισ εκπαίδευςθσ, ο Γενικόσ 

Διευκυντισ τθσ ςχολισ.  

 

Άρθρο 35 

Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ 

 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

κακορίηονται: 

α) κάκε κζμα ςχετικό με τθ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ των 

ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ ιδίωσ οι ςχετικζσ προκεςμίεσ, όπου δεν 

προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, και τα δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν 

τισ αιτιςεισ των υποψθφίων, 

β)  ο τφποσ των ερωτθματολογίων, ο τρόποσ τιρθςθσ των πρακτικϊν και κάκε 

κζμα ςχετικό με τθ διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ που προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του 

άρκρου 24.  

 

Άρθρο 36 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

1. Κατά τθν πρϊτθ επιλογι ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου, το κριτιριο τθσ διοικθτικισ και εκπαιδευτικισ 

επάρκειασ τθσ περίπτ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 23 δεν αξιολογείται. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ, κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ 

Κεφαλαίου, θ κθτεία του προζδρου, των μελϊν και του γραμματζα του Κεντρικοφ 

και των Ρεριφερειακϊν Συμβουλίων Επιλογισ των παρ. 2 και 3 του άρκρου 26   

αρχίηει με τθ ςυγκρότθςθ των ςυμβουλίων και λιγει τθν  31θ-12-2020. 

3. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου, οι 

κζςεισ των Σχολικϊν Συμβοφλων νοοφνται ωσ όμοιεσ με τισ κζςεισ των  Συντονιςτϊν 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου, οι κζςεισ των Ρροϊςταμζνων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. νοοφνται ωσ όμοιεσ με 

τισ κζςεισ των Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Σ.Υ. και οι κζςεισ των  Υπευκφνων Λειτουργίασ 



 

 

Κ.Ρ.Ε. νοοφνται ωσ όμοιεσ με τισ κζςεισ των Ρροϊςταμζνων Κ.Ε.Α. κατά τθν ζννοια  

τθσ παρ. 3 του άρκρου 30. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Άρθρο 37 

Ρεδίο εφαρμογήσ – 

ςκοπόσ και γενικζσ αρχζσ  

 

1. Στισ διατάξεισ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ του παρόντοσ Κεφαλαίου  

υπάγονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν, φςτερα από επιλογι ι ωσ 

αναπλθρωτζσ, ςε κζςεισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ. 

2. Σκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι θ  βελτίωςθ τθσ ατομικισ απόδοςθσ κάκε 

ςτελζχουσ και ςυνολικά τθσ ποιότθτασ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ και 

πραγματοποιείται, για κάκε κθτεία, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αμερολθψίασ, τθσ 

επαγγελματικισ ικανότθτασ και αποδοτικότθτασ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ 

ιδιαιτερότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου.  

 

Άρθρο 38 

Αξιολογητζσ 

 

1. Τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ αξιολογοφνται από τουσ ακόλουκουσ 

αξιολογθτζσ: 

α) οι Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, από τον Διοικθτικό Γραμματζα 

του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και τον Υπουργό Ραιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων,  

β) οι Διευκυντζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, οι 

Οργανωτικοί Συντονιςτζσ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και ο Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου 

Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ 



 

 

και Θράκθσ, από τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και τον Διοικθτικό 

Γραμματζα του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 

γ) οι Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου και οι Ρροϊςτάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και 

Κ.Ε.Α., από τον Οργανωτικό Συντονιςτι του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και τον Ρεριφερειακό 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, 

δ) οι Ρροϊςτάμενοι των Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ, από τον Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

και τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, 

ε) οι Διευκυντζσ ι Ρροϊςτάμενοι των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., από το 

Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ ι του Ε.Κ. και τον  Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και 

ςτ) οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., κακϊσ και οι υπεφκυνοι 

τομζων Ε.Κ., από το Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ι του Ε.Κ. και το Συντονιςτι 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ ι του 

Ε.Κ.  

2. Κάκε αξιολογθτισ υποχρεοφται να ςυντάςςει εκκζςεισ αξιολόγθςθσ για όλα 

τα ςτελζχθ τθσ αρμοδιότθτάσ του, εφόςον θ αρμοδιότθτά του επί των ςτελεχϊν 

αυτϊν διιρκεςε για πζντε τουλάχιςτον μινεσ κατά το τελευταίο ζτοσ τθσ 

αξιολογοφμενθσ κθτείασ, ανεξάρτθτα αν είχε προθγθκεί απόφαςθ τοποκζτθςθσ του 

αξιολογθτι ςτθν οικεία κζςθ ι οριςμοφ του ωσ αναπλθρωτι  ι αν αςκοφςε τα 

κακικοντά του εν τοισ πράγμαςι ωσ αναπλθρωτισ  και ζςτω και αν κατά το χρόνο 

ςφνταξθσ των εκκζςεων υπθρετεί ςε άλλθ υπθρεςία, με τθν επιφφλαξθ του 

δεφτερου εδαφίου τθσ περίπτ. γ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 39. Αν δεν πλθροφται το 

χρονικό διάςτθμα των πζντε τουλάχιςτον μθνϊν ςφμφωνα με το προθγοφμενο 

εδάφιο, κακικοντα αξιολογθτι αςκεί ο προκάτοχόσ του ςτθν οικεία κζςθ, εφόςον θ 

αρμοδιότθτά του επί των αξιολογοφμενων ςτελεχϊν διιρκεςε για πζντε 

τουλάχιςτον μινεσ κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολογοφμενθσ κθτείασ. 

 

Άρθρο 39 

Ζκθεςη αξιολόγηςησ 

 



 

 

1. Θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ απαρτίηεται από δφο τμιματα, το πρϊτο από τα 

οποία ςυμπλθρϊνεται από τον αξιολογοφμενο και το δεφτερο από τουσ 

αξιολογθτζσ, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιςτον:  

α) Το  πρϊτο τμιμα: 

αα) τουσ τίτλουσ ςπουδϊν του αξιολογουμζνου, κακϊσ και τισ επιμορφϊςεισ 

του, 

ββ) ςυνοπτικι περιγραφι του ζργου που επιτελζςκθκε από τθν υπθρεςία 

ςτθν οποία ανικει ο αξιολογοφμενοσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του, και 

γγ) ςυνοπτικι περιγραφι του ζργου που επιτελζςκθκε από τον 

αξιολογοφμενο, κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του. 

β) Το δεφτερο τμιμα: 

αα) τα ςτοιχεία τθσ ςυμβουλευτικισ ςυνζντευξθσ του άρκρου 41 και 

ββ) τθ βακμολογία του αξιολογουμζνου, βάςει των κριτθρίων των επόμενων 

παραγράφων. 

2. α) Το δεφτερο τμιμα των εκκζςεων αξιολόγθςθσ ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

αρμόδιουσ αξιολογθτζσ μία φορά κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του αξιολογουμζνου 

και, ειδικότερα, εντόσ των τελευταίων πζντε μθνϊν πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ.  

β) Θ προκεςμία τθσ περίπτ. αϋ ιςχφει και για τουσ αξιολογθτζσ που απζβαλαν 

τθν ιδιότθτά τουσ αυτι πριν από το τζλοσ τθσ αξιολογοφμενθσ κθτείασ λόγω 

τοποκζτθςθσ, μετάκεςθσ, μετακίνθςθσ, απόςπαςθσ, μετάταξθσ ι διοριςμοφ ςε άλλθ 

υπθρεςία. 

γ) Αν ο αξιολογθτισ άςκθςε κακικοντα για πζντε τουλάχιςτον μινεσ, αλλά θ 

υπαλλθλικι ςχζςθ λφκθκε λόγω παραίτθςθσ ι αυτοδίκαιθσ απόλυςθσ από τθν 

υπθρεςία, οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ ςυμπλθρϊνονται και υποβάλλονται με μζριμνα 

τθσ αρμόδιασ για κζματα εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ οργανικισ μονάδασ τθσ 

οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ για τθν αξιολόγθςθ ςφμφωνα με 

τισ περιπτ. βϋ ζωσ δϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 38 ι τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ για τθν αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τισ  περιπτ. εϋ  και ςτϋ τθσ ίδιασ 

παραγράφου, πριν από τθν αποχϊρθςι του.  

δ) Σε περίπτωςθ πραγματικισ αδυναμίασ του αξιολογθτι, τισ εκκζςεισ 

αξιολόγθςθσ ςυντάςςει ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του, εφόςον αυτόσ εκτελοφςε χρζθ 

αναπλθρωτι για τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) τθσ αξιολογικισ περιόδου.  



 

 

ε) Σε καμία περίπτωςθ δεν ςυντάςςεται ζκκεςθ αξιολόγθςθσ για χρονικό 

διάςτθμα μικρότερο των πζντε μθνϊν. 

3. α) Αρμόδια για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ είναι θ υπθρεςία 

που ορίηεται ςτθν περίπτ. γϋ τθσ παρ. 2, κακϊσ και θ αρμόδια για κζματα ςτελεχϊν 

τθσ εκπαίδευςθσ οργανικι μονάδα τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων για τθν αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τθν περίπτ. 

αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 38. Αν διαπιςτϊνεται οποιαδιποτε παράλειψθ ι 

πλθμμελισ ι μθ ορκι ςυμπλιρωςθ, θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ επιςτρζφεται από τον 

προϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ αυτισ για ςχετικι ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ.  

β) Κάκε ζκκεςθ αξιολόγθςθσ γνωςτοποιείται από τθν αρμόδια υπθρεςία 

υποχρεωτικά ςτο ςτζλεχοσ που αφορά. 

γ) Ο αξιολογοφμενοσ δικαιοφται οποτεδιποτε να ηθτά από τθν αρμόδια 

υπθρεςία να λαμβάνει πλιρθ γνϊςθ ι και αντίγραφο των εκκζςεων αξιολόγθςισ 

του, κζτοντασ επί του εντφπου τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ τθν υπογραφι του και τθν 

θμερομθνία κατά τθν οποία ζλαβε γνϊςθ. 

4.  Ο τελικόσ βακμόσ τθσ αξιολόγθςθσ προκφπτει από το μζςο όρο των 

βακμολογιϊν των δφο αξιολογθτϊν. 

 

Άρθρο 40   

Κριτήρια και διαδικαςία αξιολόγηςησ 

 

1. Τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ κατατάςςονται 

ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

α) υπθρεςιακζσ ςχζςεισ και διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

β) γνϊςθ και εφαρμογι αρχϊν εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ και παιδαγωγικισ 

κακοδιγθςθσ και 

γ)  αποτελεςματικότθτα και ποιότθτα ςτθν άςκθςθ κακθκόντων. 

2. Κάκε κατθγορία κριτθρίων αναλφεται ςτα εξισ επιμζρουσ κριτιρια: 

α) Υπθρεςιακζσ ςχζςεισ και διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ: 

αα) Υπθρεςιακζσ ςχζςεισ: αξιολογοφνται θ καλι ςυνεργαςία με τουσ 

υφιςταμζνουσ και θ ςυνειςφορά ςτθ δθμιουργία κετικοφ εργαςιακοφ κλίματοσ ςτθ 

δομι ευκφνθσ, θ καλι ςυνεργαςία με τουσ προϊςταμζνουσ, κακϊσ και με τισ λοιπζσ 



 

 

υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, θ επικοινωνία 

και ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ ι κθδεμόνεσ, φορείσ και 

πολίτεσ, θ ικανότθτα προφορικισ και γραπτισ επικοινωνίασ με ακρίβεια, ςαφινεια 

και πλθρότθτα, θ ικανότθτα διαπραγμάτευςθσ και αντίλθψθσ των προβλθμάτων 

επικοινωνίασ και θ επίδειξθ ςεβαςμοφ ςτθ διαφορετικότθτα. 

ββ) Διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ: αξιολογοφνται θ εμπζδωςθ κλίματοσ 

αςφάλειασ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό και θ καλλιζργεια του αιςκιματοσ του 

«ςυνανικειν» ςτθν εκπαιδευτικι δομι, θ ςυνδιαμόρφωςθ ςκοποφ, οράματοσ και 

επιμζρουσ ςτόχων και θ παρϊκθςθ όλων ςτθν υλοποίθςι τουσ, θ παροχι πλαιςίου 

για ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν από το ανκρϊπινο δυναμικό, θ κακοδιγθςθ και 

υποςτιριξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, κακϊσ και θ ενίςχυςθ κινιτρων για 

επαγγελματικι ανάπτυξθ, μζςω ενδο-υπθρεςιακϊν δράςεων, επιμορφϊςεων και 

ςυμμετοχισ ςε θμερίδεσ και ςυνζδρια. 

β) Γνϊςθ και εφαρμογι αρχϊν εκπαιδευτικισ διοίκθςθσ και παιδαγωγικισ 

κακοδιγθςθσ: 

αα) Ρρογραμματιςμόσ, οργάνωςθ, ςυντονιςμόσ και εποπτεία διοικθτικοφ και 

παιδαγωγικοφ ζργου: αξιολογοφνται ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ, 

ςυντονιςμόσ, εποπτεία, κακοδιγθςθ και ανατροφοδότθςθ του προςωπικοφ ςχετικά 

με το διαλαμβανόμενο ζργο, θ κατάλλθλθ οργάνωςθ του ατομικοφ και ςυλλογικοφ 

φόρτου εργαςίασ ςτο προςωπικό ευκφνθσ, με προςπάκεια αξιοποίθςθσ των 

εμπειριϊν και ενδιαφερόντων του, θ επιτυχισ εφαρμογι ςυμμετοχικϊν μοντζλων 

ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εκπαιδευτικισ δομισ και θ ειςαγωγι και χριςθ 

καινοτόμων μεκόδων και τεχνολογιϊν ςτον διοικθτικό και παιδαγωγικό τομζα. 

ββ) Αντικειμενικι και αμερόλθπτθ αξιολόγθςθ κατά τθν κρίςθ των ςτελεχϊν 

τθσ εκπαίδευςθσ: αξιολογοφνται θ ενθμζρωςθ των αξιολογουμζνων περί των 

διαδικαςιϊν και των κριτθρίων τθσ αξιολόγθςθσ, ο προγραμματιςμόσ τθσ 

αξιολόγθςθσ και θ τεκμθρίωςθ τθσ αξιολόγθςθσ βάςει των προβλεπόμενων 

κριτθρίων. 

γγ)  Ρρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων: αξιολογοφνται θ πρόβλεψθ και 

θ πρόλθψθ εντάςεων και δυςλειτουργιϊν ςε διοικθτικά και εκπαιδευτικά ηθτιματα, 

θ επίλυςθ διοικθτικϊν και εκπαιδευτικϊν ηθτθμάτων και θ επιδζξια και ζγκαιρθ 



 

 

διαχείριςθ ςυγκροφςεων ςτο διοικθτικό και εκπαιδευτικό τομζα, με διαςφάλιςθ 

των παιδαγωγικϊν αρχϊν. 

γ) Αποτελεςματικότθτα και ποιότθτα ςτθν άςκθςθ κακθκόντων: 

αα) Αποτελεςματικι άςκθςθ των κακθκόντων: αξιολογοφνται θ εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ εκπαιδευτικισ δομισ με καλι ςυνεργαςία των τμθμάτων τθσ, θ 

επιτυχισ υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτον τομζα ευκφνθσ, θ επιτυχισ 

οργάνωςθ και ςτιριξθ κεςμοκετθμζνων καινοτομιϊν και δράςεων διοικθτικισ και 

παιδαγωγικισ υφισ, κακϊσ και θ τιρθςθ των χρονοδιαγραμμάτων των 

υπθρεςιακϊν υποχρεϊςεων. 

ββ) Ροιότθτα του παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ ζργου: αξιολογοφνται θ  

ςυμβολι ςτθν επίτευξθ των ςτόχων μζςω τθσ ςυνεργαςίασ και ςυμμετοχισ όλων 

των εμπλεκομζνων τθσ εκπαιδευτικισ δομισ, θ ορκι διαχείριςθ διοικθτικϊν, 

επιςτθμονικϊν και παιδαγωγικϊν ηθτθμάτων ςτον τομζα ευκφνθσ του 

αξιολογουμζνου, θ ςυμβολι ςτθ ςυνοχι και ςυνζπεια των εκτιμιςεων και των 

ςυμπεραςμάτων τθσ ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςε 

ςχζςθ με τθ ςτοχοκεςία του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 

του άρκρου 5, τθν παρ. 4 του άρκρου 8, τθν παρ. 3 του άρκρου 13 και το άρκρο 47, 

θ ικανοποίθςθ των υφιςταμζνων από τον τρόπο λειτουργίασ τθσ δομισ, θ 

επικοινωνία και ενθμζρωςθ των αποδεκτϊν για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ 

εκπαιδευτικισ δομισ και θ αποδοχι και επίδειξθ ςεβαςμοφ προσ τθ 

διαφορετικότθτα. 

3. Κάκε επιμζρουσ κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται από τουσ αξιολογθτζσ 

με ζνα ακζραιο βακμό που, κατά τθν αντικειμενικι κρίςθ, αρμόηει ςτο αντίςτοιχο 

κριτιριο για τον αξιολογοφμενο. Θ κλίμακα των βακμϊν ορίηεται από το 0 ζωσ το 

100. 

4. Με βακμό από 90 ζωσ 100 βακμολογοφνται τα άριςτα ςτελζχθ που  ζχουν 

ςθμειϊςει κατά τθν περίοδο αξιολόγθςθσ όλωσ εξαιρετικι επίδοςθ. Ωσ όλωσ 

εξαιρετικι επίδοςθ νοείται θ υψθλοφ επιπζδου ικανότθτα ςυντονιςμοφ τθσ 

υπθρεςίασ για τθν επίτευξθ ςυγκεκριμζνων προδιαγεγραμμζνων ςτόχων από τουσ 

οποίουσ προζκυψε ςθμαντικό όφελοσ. Για τθ βακμολογία με βακμό από 90 και 

πάνω απαιτείται θ παράκεςθ από τουσ αξιολογθτζσ ειδικισ αιτιολογίασ τθσ 



 

 

βακμολογίασ αυτισ για τα κριτιρια αξιολόγθςθσ, με καταγραφι πραγματικϊν 

δεδομζνων που τθ ςτοιχειοκετοφν. 

5. Με τουσ βακμοφσ 75 ζωσ 89 βακμολογοφνται από τουσ αξιολογθτζσ όςοι 

κεωροφνται πολφ επαρκι ςτελζχθ, τα οποία μποροφν να ανταποκρικοφν πλιρωσ 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ τουσ και να αντιμετωπίςουν κάκε υπθρεςιακό 

ηιτθμα. 

6. Με τουσ βακμοφσ 60 ζωσ 74 τα επαρκι ςτελζχθ. 

7.  Με τουσ βακμοφσ 50 ζωσ 59 τα μερικϊσ επαρκι ςτελζχθ. 

8. Με τουσ βακμοφσ 40 ζωσ 49 τα μζτρια ςτελζχθ. 

9. Με τουσ βακμοφσ 25 ζωσ 39 τα ανεπαρκι ςτελζχθ. 

10. Με τουσ βακμοφσ 0 ζωσ 24 τα ακατάλλθλα για τθ κζςθ ςτελζχθ. 

11. Βακμολογία μικρότερθ των 60 βακμϊν πρζπει υποχρεωτικά να 

αιτιολογείται ειδικά και να βαςίηεται ςε πραγματικά περιςτατικά και αντικειμενικά 

ςτοιχεία, τα οποία ςτοιχειοκετοφν τθν ανεπαρκι διοίκθςθ τθσ δομισ, κακϊσ και τθν 

ανεπαρκι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ο αξιολογοφμενοσ ζχει δικαίωμα 

να αςκιςει ζνςταςθ ςτο  αρμόδιο όργανο ςφμφωνα με το άρκρο 42. 

12. Στθν αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ λαμβάνεται υπόψθ και θ 

αξιολόγθςθ του μόνιμου προςωπικοφ που υπάγεται ςτα ςτελζχθ αυτά, ωσ εξισ: 

α) Οι Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ αξιολογοφνται από τουσ 

Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, τουσ Οργανωτικοφσ Συντονιςτζσ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και τουσ 

λοιποφσ άμεςα υφιςταμζνουσ τουσ προϊςταμζνουσ οργανικϊν μονάδων τθσ 

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τουσ Ρροϊςταμζνουσ των 

Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. 

β) Οι Οργανωτικοί Συντονιςτζσ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. αξιολογοφνται από τουσ 

Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

 γ) Οι Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου αξιολογοφνται από τουσ διευκυντζσ ι 

προϊςταμζνουσ των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. των οποίων ζχουν τθν παιδαγωγικι 

ευκφνθ. 

δ) Οι Διευκυντζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

αξιολογοφνται από τουσ διευκυντζσ ι προϊςταμζνουσ των ςχολικϊν μονάδων και 

Ε.Κ. που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 



 

 

ε) Ο Ρροϊςτάμενοσ του Γραφείου Μειονοτικισ Εκπαίδευςθσ τθσ 

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και οι 

Ρροϊςτάμενοι των Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων 

Εκπαίδευςθσ αξιολογοφνται από τουσ άμεςα υφιςταμζνουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 

και διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ. 

ςτ) Οι Ρροϊςτάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. αξιολογοφνται από τουσ εκπαιδευτικοφσ και 

μζλθ του Ε.Ε.Ρ., κακϊσ και τουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ. 

η) Οι  Ρροϊςτάμενοι των Κ.Ε.Α. αξιολογοφνται από τα μζλθ των Ραιδαγωγικϊν 

Ομάδων των οικείων Κ.Ε.Α.   

θ) Οι διευκυντζσ ι προϊςτάμενοι και οι υποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων και 

Ε.Κ., κακϊσ και οι υπεφκυνοι τομζων Ε.Κ. αξιολογοφνται από τουσ εκπαιδευτικοφσ 

και μζλθ Ε.Ε.Ρ. και Ε.Β.Ρ. των οικείων ςχολικϊν μονάδων ι Ε.Κ. ι των τομζων Ε.Κ.  

13. Θ αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο διενεργείται 

εφόςον οι αξιολογθτζσ είναι τουλάχιςτον τρεισ. Θ κατά τα ανωτζρω αξιολόγθςθ 

πραγματοποιείται βάςει ανϊνυμου ερωτθματολογίου, το οποίο καταρτίηεται από 

τθν υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ 

ςφμφωνα με τθν περίπτ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 39. Το ερωτθματολόγιο αυτό 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

α) ικανότθτα διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

β) ικανότθτα αποτελεςματικισ κακοδιγθςθσ του προςωπικοφ ςε διοικθτικά 

και εκπαιδευτικά ηθτιματα, υπθρεςιακζσ ςχζςεισ και ςυμπεριφορά, 

γ) ικανότθτα διαχείριςθσ κρίςεων και επίλυςθσ προβλθμάτων, 

δ) ανάλθψθ ευκφνθσ και 

ε) δεκτικότθτα ςτθν ειςαγωγι νζων μεκόδων και νζων τεχνολογιϊν. 

Επί των κριτθρίων αυτϊν τα ςτελζχθ αξιολογοφνται βάςει τθσ παρακάτω 

κλίμακασ: 

90-100: άριςτο, 

75-89: πολφ επαρκζσ, 

60-74: επαρκζσ, 

50-59: μερικϊσ επαρκζσ, 

40-49: μζτριο, 

25-39: ανεπαρκζσ, 



 

 

0-24: ακατάλλθλο. 

Κάκε κριτιριο βακμολογείται ξεχωριςτά. 

14.  Θ βακμολογία κάκε ετιςιασ αξιολόγθςθσ των ςτελεχϊν ςφμφωνα με τισ 

παραγράφουσ 12 και 13 ςυνοδεφει τον ατομικό φάκελο αξιολόγθςθσ κάκε 

ςτελζχουσ και ςυνεκτιμάται κατά τισ αξιολογιςεισ του. 

 

Άρθρο 41  

Συμβουλευτική ςυνζντευξη 

 

1. Ρριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ο πρϊτοσ αξιολογθτισ καλεί 

τον αξιολογοφμενο προκειμζνου να ςυηθτιςει μαηί του τρόπουσ βελτίωςθσ τθσ 

απόδοςισ του και καλφτερθσ αξιοποίθςθσ και ανάπτυξθσ των ικανοτιτων του προσ 

όφελοσ τόςο του ιδίου, όςο και για τθ λειτουργία γενικά και τθν απόδοςθ τθσ 

δομισ, ςτθν οποία υπθρετεί. Ωσ πρϊτοσ αξιολογθτισ νοείται ο πρϊτοσ κατά τθ 

ςειρά που αναφζρεται ςε κάκε περίπτωςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 38. Θ θμερομθνία 

τθσ ςυμβουλευτικισ ςυνζντευξθσ, κακϊσ και οι υπογραφζσ του αξιολογθτι και του 

αξιολογουμζνου ςθμειϊνονται ςε ειδικό χϊρο του εντφπου αξιολόγθςθσ, με 

επιςθμείωςθ ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο αξιολογοφμενοσ ηιτθςε προκεςμία 

για να υποβάλει τισ απόψεισ - αντιρριςεισ του ςφμφωνα με τθν παρ. 3. 

2. Σε περίπτωςθ αξιολόγθςθσ του υπαλλιλου με μζςο όρο βακμολογίασ τθσ 

ζκκεςθσ μικρότερο του εξιντα (60), ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά από τον 

αξιολογθτι ςτο ζντυπο αξιολόγθςθσ τα μζτρα βελτίωςθσ που οφείλει να λάβει ο 

αξιολογοφμενοσ, ο αξιολογθτισ ςτο μζτρο των αρμοδιοτιτων του και θ υπθρεςία. 

3. Ο αξιολογοφμενοσ ζχει δικαίωμα να υποβάλει απευκείασ ςτον αξιολογθτι 

απόψεισ - αντιρριςεισ μζςα ςε δφο (2) θμζρεσ από τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

ςυνζντευξθσ. Οι απόψεισ - αντιρριςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ζκκεςθσ 

αξιολόγθςθσ και λαμβάνονται υπόψθ από τον αξιολογθτι. 

4. Αν προτείνονται μζτρα βελτίωςθσ, αυτά λαμβάνονται υπόψθ υποχρεωτικά 

από τον αξιολογθτι κατά τθν επόμενθ περίοδο αξιολόγθςθσ του ςτελζχουσ. Ο 

αξιολογθτισ οφείλει να ςθμειϊςει ςτθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τα μζτρα που ζλαβε ο 

ίδιοσ και θ υπθρεςία προκειμζνου να βοθκιςουν τον αξιολογοφμενο να βελτιϊςει 

τθν απόδοςι του. Αν παραλειφκεί θ προαναφερόμενθ υποχρζωςθ, θ παράλειψθ 



 

 

αυτι λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψθ ωσ δυςμενζσ ςτοιχείο  κατά τθν αξιολόγθςθ 

του αξιολογθτι ωσ ςτελζχουσ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 

Άρθρο 42 

Ενςτάςεισ 

 

1.  Ο αξιολογοφμενοσ ζχει το δικαίωμα να αςκιςει ζνςταςθ ενϊπιον του 

αρμόδιου ςφμφωνα με το άρκρο 43 οργάνου, αν ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ τθσ 

ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ είναι μικρότεροσ του εβδομιντα πζντε. 

2. Θ ζνςταςθ πρζπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και 

τα πραγματικά περιςτατικά ςτα οποία ο αξιολογοφμενοσ κεμελιϊνει τουσ 

ιςχυριςμοφσ τθσ ζνςταςισ του. 

3. Οι ενςτάςεισ αςκοφνται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία επτά εργάςιμων 

θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ ςτον αξιολογοφμενο. Οι ενςτάςεισ 

υποβάλλονται ςτθν αρμόδια υπθρεςία για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν 

αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τθν περίπτ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 39, θ οποία τισ 

διαβιβάηει ςτο αρμόδιο όργανο ςφμφωνα με το άρκρο 43. 

4.  Το αρμόδιο όργανο  εξετάηει το παραδεκτό και το βάςιμο τθσ ζνςταςθσ και 

μπορεί είτε να οριςτικοποιιςει είτε να διορκϊςει τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ με 

παράκεςθ πλιρουσ αιτιολογίασ. Θ Επιτροπι δικαιοφται να ηθτιςει οποιεςδιποτε 

πρόςκετεσ διευκρινίςεισ κρίνει απαραίτθτεσ από τουσ αξιολογθτζσ ι τον 

αξιολογοφμενο και γενικϊσ να ενεργιςει για τθ διακρίβωςθ των προβαλλόμενων 

ιςχυριςμϊν και αποφαίνεται για τισ ενςτάςεισ μζςα ςε προκεςμία δφο μθνϊν από 

τθν περιζλευςι τουσ ςε αυτι. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 43 

Πργανα εξζταςησ ενςτάςεων 

 



 

 

1. α) Σε κάκε Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςυνιςτάται Ρεριφερειακι 

Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία είναι αρμόδια για τθν εξζταςθ των 

ενςτάςεων των διευκυντϊν ι προϊςταμζνων και υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων 

και Ε.Κ., κακϊσ και των υπευκφνων τομζων Ε.Κ.  

β) Οι Ρεριφερειακζσ Ειδικζσ Επιτροπζσ Αξιολόγθςθσ ςυγκροτοφνται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και αποτελοφνται 

από τα ακόλουκα μζλθ:   

αα) τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ αναπλθρϊνεται από 

το νόμιμο αναπλθρωτι του, ωσ Ρρόεδρο, 

ββ) τον Οργανωτικό Συντονιςτι του οικείου ΡΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίοσ 

αναπλθρϊνεται από το νόμιμο αναπλθρωτι του, 

γγ) ζναν Διευκυντι Ρρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ανάλογα 

με τθ βακμίδα από τθν οποία προζρχεται ο ενιςτάμενοσ, ο οποίοσ ορίηεται με τον 

αναπλθρωτι του φςτερα από κλιρωςθ μεταξφ των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ τθσ 

οικείασ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ και 

δδ) τουσ δφο τακτικοφσ εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ ι 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο οικείο Α.Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι Α.Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίςτοιχα, 

ανάλογα με τθ βακμίδα από τθν οποία προζρχεται ο ενιςτάμενοσ, οι οποίοι 

αναπλθρϊνονται από τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ςτα ςυμβοφλια αυτά. Αν ο 

ενιςτάμενοσ είναι μζλοσ του Ε.Ε.Ρ., ςτθν Ρεριφερειακι Ειδικι Επιτροπι 

Αξιολόγθςθσ ςυμμετζχουν  οι δφο τακτικοί εκπρόςωποι του Ε.Ε.Ρ. ςτο οικείο 

Ρ.Υ.Σ.Ε.Ε.Ρ., οι οποίο αναπλθρϊνονται από τουσ αναπλθρωτζσ τουσ ςτο ςυμβοφλιο 

αυτό.  

γ) Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ κάκε Ρεριφερειακισ Ειδικισ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ ορίηεται υπάλλθλοσ τθσ αρμόδιασ για κζματα εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ οργανικισ μονάδασ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ ωσ 

γραμματζασ τθσ επιτροπισ. 

δ) Αν θ Ρεριφερειακι Ειδικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κλθκεί να εξετάςει 

ενςτάςεισ ςτελεχϊν που ζχουν αξιολογθκεί από μζλοσ τθσ Επιτροπισ, το 

ςυγκεκριμζνο μζλοσ κωλφεται να ςυμμετάςχει ςτθν εξζταςθ του εν λόγω κζματοσ 

από τθν Επιτροπι και τθ κζςθ του παίρνει ο αναπλθρωτισ του. 



 

 

ε) Θ κθτεία των μελϊν των Ρεριφερειακϊν Ειδικϊν Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ 

είναι τριετισ. 

2.  Αρμόδιο για τθν εξζταςθ των ενςτάςεων των λοιπϊν ςτελεχϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ είναι το Συμβοφλιο τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν 

Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Ρ.Ρ.Δ.Ε.) Αν το Συμβοφλιο τθσ 

Αρχισ κλθκεί να εξετάςει ενςτάςεισ ςτελεχϊν που ζχουν αξιολογθκεί από μζλοσ 

τθσ, το ςυγκεκριμζνο μζλοσ κωλφεται να ςυμμετάςχει ςτθν εξζταςθ του εν λόγω 

κζματοσ.  

 

Άρθρο 44 

Eξουςιοδοτικζσ διατάξεισ 

 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, που 

εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ τθσ Α.ΔΙ.Ρ.Ρ.Δ.Ε.:  

α) ρυκμίηεται κάκε κζμα ςχετικό με τθ μορφι και το περιεχόμενο των 

εντφπων ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ και 

β) κακορίηονται ειδικότερα κζματα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και οι 

ςχετικζσ προκεςμίεσ και ρυκμίηεται κάκε κζμα ςχετικό με τθν εφαρμογι του 

παρόντοσ Κεφαλαίου.   

 

Άρθρο 45 

Μεταβατικζσ και λοιπζσ διατάξεισ 

 

1. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ, δεν αξιολογείται θ ςυμβολι ςτθ 

ςυνοχι και ςυνζπεια των εκτιμιςεων και των ςυμπεραςμάτων τθσ 

ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, ςε ςχζςθ με τθ ςτοχοκεςία 

του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ, εάν δεν ζχουν υλοποιθκεί οι διαδικαςίεσ 

ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθσ ανατροφοδοτικισ 

αποτίμθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 5, τθν παρ. 4 του άρκρου 8, τθν 

παρ. 3 του άρκρου 13 και το άρκρο 47. 

2. Οι αξιολογθτζσ όπωσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 38, αν υπαιτίωσ δεν 

εκπλθρϊνουν τθν υποχρζωςθ αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ 



 

 

Κεφαλαίου, δεν δφνανται να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ επιλογισ και 

τοποκζτθςθσ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γϋ 

Κεφαλαίου ι ςε διαδικαςίεσ επιλογισ και τοποκζτθςθσ προϊςταμζνων ςφμφωνα με 

άλλεσ γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ. 

3. Θ προθγοφμενθ βεβαίωςθ τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των 

προθγοφμενθσ παραγράφου από τθν αρμόδια υπθρεςία για τθν τιρθςθ των 

διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ ςυνιςτά προχπόκεςθ για να ςυμμετζχει ο 

ενδιαφερόμενοσ ςε διαδικαςίεσ επιλογισ και τοποκζτθςθσ ςτελεχϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γϋ Κεφαλαίου ι ςε διαδικαςίεσ επιλογισ 

και τοποκζτθςθσ προϊςταμζνων ςφμφωνα με άλλεσ γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ. 

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόηονται κατά τθν πρϊτθ επιλογι 

ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Γϋ Κεφαλαίου.  

5. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ, θ κθτεία των μελϊν των 

Ρεριφερειακϊν Ειδικϊν Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ που προβλζπονται ςτο άρκρο  43 

λιγει τθν 30ι-7-2021. 

6.  Ζωσ τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Διοικθτικοφ Γραμματζα του Υπουργείου 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, τα κακικοντά του ωσ αξιολογθτι ςφμφωνα 

με τισ περιπτ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 38 αςκεί ο Γενικόσ Γραμματζασ του 

ίδιου Υπουργείου. 

Άρθρο 46 

Ζναρξη ιςχφοσ 

 

Θ ιςχφσ των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου αρχίηει από τθν 1θ-9-2018. 

 

 

ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ 

ΘΕΜΑΤΑ  ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

       ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 47 

Συλλογικόσ προγραμματιςμόσ και ανατροφοδοτική αποτίμηςη  

του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων 



 

 

 

1. Ο ςυλλογικόσ προγραμματιςμόσ και θ ανατροφοδοτικι αποτίμθςθ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων είναι μια ςυνεχισ δυναμικι, 

ςυμμετοχικι διαδικαςία εντοπιςμοφ, ανάλυςθσ και αντιμετϊπιςθσ των 

προβλθμάτων και των αναγκϊν του ςχολείου, που ςτθρίηεται ςε εςωτερικά κίνθτρα 

βελτίωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ λειτουργίασ. Θ διαδικαςία αυτι:  

α) ςτοχεφει ςτθν αναμόρφωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, ςτθν ανάπτυξθ 

δθμοκρατικϊν και ςυνεργατικϊν πρακτικϊν, ςτθ μορφωτικι – παιδαγωγικι 

ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ, ςτθν επιςτθμονικι ανανζωςθ του γνωςτικοφ 

περιεχομζνου, κακϊσ και των διδακτικϊν μεκόδων και ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

ανιςοτιτων ςτθ μόρφωςθ, με ςκοπό τθ ςυνεχι βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου 

και  

β) ςυνδζεται ςτενά με τθ ςυςτθματικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε 

κζματα που αφοροφν τθν επαγγελματικι και επιςτθμονικι τουσ ανάπτυξθ, κακϊσ 

και τθν ενδυνάμωςι τουσ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

2. Ο ςφλλογοσ διδαςκόντων, κατά τθν ζναρξθ κάκε ςχολικοφ ζτουσ, ςυνζρχεται 

και προγραμματίηει το εκπαιδευτικό ζργο για το τρζχον ςχολικό ζτοσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν ζκκεςθ ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ του προθγοφμενου ςχολικοφ 

ζτουσ, κακϊσ και τισ απόψεισ του ςχολικοφ ςυμβουλίου ςτο πλαίςιο των 

αρμοδιοτιτων του, το οποίο οφείλει να ζχει προθγουμζνωσ ςυγκλθκεί για αυτό το 

κζμα. Στθ ςυνεδρίαςθ αυτι ο ςφλλογοσ διδαςκόντων μπορεί να καλεί ςτελζχθ του 

ΡΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ., του Κ.Ε.Α., μζλθ Δ.Ε.Ρ. των Α.Ε.Ι., μζλθ των Ερευνθτικϊν 

Κζντρων και άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων φορζων, που κατά τθν κρίςθ του μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ κατάλλθλου ςχεδίου δράςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του 

εκπαιδευτικοφ ζργου.  

3. Οι κεματικοί άξονεσ αναφοράσ του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ και τθσ 

ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ, κακϊσ και ο τφποσ των ςχετικϊν εκκζςεων, 

κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 

που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του Ι.Ε.Ρ.  

4. O ςφλλογοσ διδαςκόντων, ςε τακτικζσ ςυνεδριάςεισ ςτθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ζτουσ, ςυηθτά διεξοδικά επί τθσ πορείασ του αρχικοφ ςυλλογικοφ 



 

 

προγραμματιςμοφ και προβαίνει, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο,  ςε αναςχεδιαςμό ι 

ςτισ απαιτοφμενεσ διορκωτικζσ κινιςεισ.  

5. Στο τζλοσ κάκε ςχολικοφ ζτουσ ο ςφλλογοσ διδαςκόντων, λαμβάνοντασ 

υπόψθ του και τισ απόψεισ του ςχολικοφ ςυμβουλίου ςτο πλαίςιο των 

αρμοδιοτιτων του, το οποίο οφείλει να ζχει προθγουμζνωσ ςυγκλθκεί για αυτό το 

κζμα, προβαίνει ςε ανατροφοδοτικι αποτίμθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυλλογικοφ 

προγραμματιςμοφ και ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ, ωσ προσ τα εξισ κζματα:  

α) τθν επίτευξθ των ςτόχων που είχαν τεκεί ςτο πρόγραμμα δράςθσ και  

β) τισ δυςκολίεσ και τα προβλιματα που αντιμετωπίςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των εκπαιδευτικϊν ςτόχων.  

Στθν ίδια ζκκεςθ, θ οποία κοινοποιείται ςτο ΡΕ.Κ.Ε.Σ., διατυπϊνονται 

προτάςεισ βελτίωςθσ για το επόμενο ςχολικό ζτοσ.  

6. Οι εκκζςεισ ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ και ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ 

κάκε ςχολικισ μονάδασ, υποβάλλονται ςτο οικείο ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Οι Συντονιςτζσ 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου μελετοφν τισ ανωτζρω εκκζςεισ των ςχολικϊν μονάδων των 

οποίων ζχουν τθν παιδαγωγικι ευκφνθ και: 

α) διατυπϊνουν, εφόςον κρίνουν απαραίτθτο, παρατθριςεισ επί των εκκζςεων 

ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ, οι οποίεσ λαμβάνονται υπόψθ από τισ αντίςτοιχεσ 

ςχολικζσ μονάδεσ και  

β)  διατυπϊνουν παρατθριςεισ επί των εκκζςεων αποτίμθςθσ και ειςθγοφνται 

πικανζσ βελτιϊςεισ, οι οποίεσ λαμβάνονται υπόψθ κατά τον ςυλλογικό 

προγραμματιςμό του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ από τισ αντίςτοιχεσ ςχολικζσ 

μονάδεσ.  

7. Το ΡΕ.Κ.Ε.Σ., αφοφ λάβει υπόψθ τισ εκκζςεισ αποτίμθςθσ των ςχολικϊν 

μονάδων, ςυντάςςει ςυνολικι ςυμπεραςματικι ζκκεςθ για τθ διαδικαςία του 

ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ και τθσ ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, τθν οποία 

υποβάλλει ςτο Ι.Ε.Ρ.  

8.  Το Ι.Ε.Ρ. μελετά ςυςτθματικά τισ ςυμπεραςματικζσ εκκζςεισ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ., 

ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του ςφμφωνα με τθν περίπτ. γϋ τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 2 του ν. 3966/2011 και: α) ειςθγείται προσ τον Υπουργό Ραιδείασ, Ζρευνασ 

και Θρθςκευμάτων τρόπουσ βελτίωςθσ των διαδικαςιϊν του ςυλλογικοφ 



 

 

προγραμματιςμοφ και τθσ ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ και β) διατυπϊνει 

παρατθριςεισ επί των ςυμπεραςματικϊν εκκζςεων των ΡΕ.Κ.Ε.Σ., τισ οποίεσ 

κοινοποιεί ςτα Κζντρα αυτά, για τθ βζλτιςτθ εφαρμογι του εκπαιδευτικοφ 

ςχεδιαςμοφ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

 

Άρθρο 48 

Ομάδεσ εκπαιδευτικϊν και ομάδεσ ςχολείων 

 

1. Κακιερϊνεται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ θ λειτουργία ομάδων εκπαιδευτικϊν 

που διδάςκουν τα ίδια ι ςυναφι γνωςτικά αντικείμενα ι διδάςκουν ςτθν ίδια τάξθ, 

οι οποίεσ ςυνεδριάηουν ςε τακτικι βάςθ ςε όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Στισ ςυνεδριάςεισ κάκε ομάδασ οι εκπαιδευτικοί ςυνεργάηονται με ςτόχο τον από 

κοινοφ ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ, τθν ανταλλαγι ιδεϊν και διδακτικοφ υλικοφ και  

τθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ υλοποίθςθσ του προγραμματιςμοφ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου. Οι ομάδεσ εκπαιδευτικϊν ςυνεργάηονται ςυςτθματικά με 

τουσ Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου των αντίςτοιχων κλάδων. 

2. Οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ορίηουν ομάδεσ όμορων ςχολείων,  με 

ελάχιςτο αρικμό ςχολικϊν μονάδων τισ πζντε (5) και μζγιςτο τισ δζκα (10). Κάκε 

ςχολικι μονάδα εκπροςωπείται ςτθν ομάδα ςχολείων από τον διευκυντι και τον 

υποδιευκυντι ι, όπου δεν προβλζπεται υποδιευκυντισ, από ζναν εκπαιδευτικό, ο 

οποίοσ επιλζγεται από το ςφλλογο διδαςκόντων. Τα ολιγοκζςια ςχολεία 

εκπροςωποφνται ςτθν ομάδα ςχολείων μόνο από τον προϊςτάμενο τουσ. Οι 

ςφλλογοι διδαςκόντων των ομάδων ςχολείων βρίςκονται ςε ςυνεχι ενθμζρωςθ 

μεταξφ τουσ ςχετικά με επιμορφωτικζσ πρωτοβουλίεσ, δράςεισ, ςυμμετοχι ςε 

ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ κοινι 

εμπλοκι των εκπαιδευτικϊν τουσ κοινοτιτων. Οι εκπρόςωποι των ςχολικϊν 

ομάδων τθσ ςυνεργαηόμενθσ ομάδασ ςχολείων πραγματοποιοφν τουλάχιςτον τρεισ 

(3) ςυςκζψεισ ςτθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, κατά τισ οποίεσ ανταλλάςςονται 

ιδζεσ, προτάςεισ και προβλθματιςμοί γφρω από τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και 

δράςεων για τθν επίλυςθ παιδαγωγικϊν ηθτθμάτων, με επίκεντρο τθν διαδικαςία 

του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ ζργου ωσ ακολοφκωσ: 



 

 

α) Κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ κακοριςμοφ και περιγραφισ των 

επιδιωκόμενων ςτόχων του ςυλλογικοφ προγραμματιςμοφ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου κάκε ςχολικισ μονάδασ, τουσ οποίουσ κζτει κάκε ςφλλογοσ διδαςκόντων για 

το ςχολικό ζτοσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί γόνιμοσ διάλογοσ για τισ τυχόν 

προτεραιότθτεσ, ιεραρχιςεισ, κοινά πεδία επιδιϊξεων και εντοπιςμοφσ 

ςυμπτϊςεων ι διαφοροποιιςεων. 

β) Στο μζςο τθσ ςχολικισ χρονιάσ, με ςκοπό τθν αποτίμθςθ τθσ πορείασ 

υλοποίθςθσ των ςτόχων του προγραμματιςμοφ και ανταλλαγι ςχετικϊν απόψεων. 

γ) Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, φςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ανατροφοδοτικισ αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου κάκε ςχολικισ μονάδασ και 

τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ ςτο ΡΕ.Κ.Ε.Σ.. 

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

κακορίηεται κάκε κζμα ςχετικό με τθ λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικϊν και 

των ομάδων ςχολείων και τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. 

 

 

Άρθρο 49 

Θζματα τησ Α.ΔΙ.Ρ.Ρ.Δ.Ε. 

 

Στο άρκρο 1 του ν. 4142/2013 (Αϋ 83) επζρχονται οι ακόλουκεσ 

τροποποιιςεισ: 

α) Θ υποπερίπτ. ααϋ τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ:   

«αα) Αξιολογεί τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και» 

β) Θ περιπτ. βϋ τθσ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«β) Θ αρχι εγγυάται τθ διαφάνεια όλων των δράςεϊν τθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ ςυμμετοχισ τθσ 

ςτθν αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν υποπερίπτ. εε’  

τθσ περίπτ. α’  τθσ παρ. 3.» 

γ) Θ υποπερίπτ. δδϋ τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 3 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«δδ) Μεταξιολογεί τα ςυςτιματα αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ και των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ και εντοπίηει αδυναμίεσ και 

τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ.» 



 

 

δ) Θ υποπερίπτ. εεϋ τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 3 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«εε) Αποφαίνεται επί των ενςτάςεων των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ, πλθν 

των διευκυντϊν ι προϊςταμζνων και υποδιευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. 

κακϊσ και των υπευκφνων τομζων Ε.Κ., κατά των εκκζςεων αξιολόγθςισ τουσ κατά 

τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ.» 

ε) Οι υποπεριπτ. αα’ και ββϋ τθσ περίπτ. β’ τθσ παρ. 3 αντικακίςτανται ωσ εξισ:  

«αα) Διαμορφϊνει, οργανϊνει, εξειδικεφει, τυποποιεί και δθμοςιοποιεί εκ 

των προτζρων τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τα 

ςχετικά κριτιρια και δείκτεσ, ςτο πλαίςιο, ιδίωσ, αντίςτοιχων διεκνϊν προτφπων.  

ββ) Αναπτφςςει ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ και βάςθ 

δεδομζνων τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τισ 

υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ραιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων και τουσ φορείσ 

που εποπτεφονται από το Υπουργείο αυτό.» 

ςτ) Θ υποπερίπτ. ααϋ τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 4 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«αα) Τον πρόεδρο, ο οποίοσ είναι επιςτιμονασ με υψθλοφ επιπζδου 

επιςτθμονικό ζργο και αποδεδειγμζνθ εμπειρία, ςε κζματα αξιολόγθςθσ 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ο Ρρόεδροσ ορίηεται από τον Υπουργό Ραιδείασ 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από δθμόςια προκιρυξθ τθσ κζςθσ και γνϊμθ 

τθσ αρμόδιασ κατά τον Κανονιςμό τθσ Βουλισ επιτροπισ.» 

η) Θ υποπερίπτ. ββϋ τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 4 αντικακίςταται ωσ εξισ: «ββ) Τον 

πρόεδρο του Ι.Ε.Ρ., ο οποίοσ εκτελεί χρζθ αντιπροζδρου τθσ Αρχισ.» 

θ) Θ υποπερίπτ. εεϋ τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 4 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«εε) Ζνα μζλοσ Δ.Ε.Ρ. πανεπιςτθμίου τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με 

εξειδίκευςθ ςτθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ι ςτθν οργάνωςθ και 

διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ ι ςτθν παιδαγωγικι επιςτιμθ.» 

κ) Το τζταρτο εδάφιο τθσ περίπτ. βϋ τθσ παρ. 4 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Για 

τθν κατάταξθ ςυνεκτιμϊνται θ εμπειρία ςε κζματα αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν 

ςυςτθμάτων και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ, το ςχετικό 

ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, κακϊσ και θ διοικθτικι εμπειρία, ιδίωσ ςτθ 

δθμόςια εκπαίδευςθ.» 



 

 

ι) Θ περίπτ. δϋ τθσ παρ. 4 αντικακίςταται ωσ εξισ: «δ) Ο αντιπρόεδροσ τθσ 

Αρχισ επικουρεί τον πρόεδρο ςτθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του.» 

ια) Στο τζλοσ τθσ περίπτ. εϋ τθσ παρ. 4 προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: «Σε 

περίπτωςθ δφο διαδοχικϊν κθτειϊν δεν απαιτείται να επαναλθφκεί  θ διαδικαςία 

τθσ υποπερίπτ. ααϋ τθσ περίπτ. αϋ.» 

ιβ) Το πρϊτο εδάφιο τθσ περίπτ. ηϋ τθσ παρ. 4 αντικακίςταται ωσ εξισ: «Θ 

ιδιότθτα του μζλουσ του Συμβουλίου τθσ Αρχισ είναι αςυμβίβαςτθ με τθν ιδιότθτα 

του μζλουσ ςυμβουλίου επιλογισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ.» 

ιγ) Θ περίπτ. ιαϋ τθσ παρ. 4 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«ια) Τα μζλθ του Συμβουλίου μπορεί να αναλαμβάνουν και ςυγκεκριμζνεσ 

αρμοδιότθτεσ που τουσ ανατίκενται με απόφαςθ του Συμβουλίου, φςτερα από 

ειςιγθςθ του προζδρου τθσ Αρχισ.» 

ιδ)  Οι υποπεριπτ. ββϋ και γγϋ τθσ περίπτ. αϋ  και θ υποπερίπτ. γγϋ τθσ περίπτ. 

βϋ τθσ παρ. 3, κακϊσ και οι παρ. 7 ζωσ και 9 και θ περίπτ. εϋ τθσ παρ. 13 

καταργοφνται. 

 

Άρθρο 50 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

 

Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 19, και ιδίωσ των παρ. 8, 9, 12 και 13  του 

άρκρου αυτοφ, καταργείται κάκε διάταξθ που βρίςκεται ςε αντίκεςθ προσ τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και, ιδίωσ, οι ακόλουκεσ: 

α) τα άρκρα 10 ζωσ και 28, οι παρ. 1 ζωσ και 7 του άρκρου 29 και οι παρ. 1 

ζωσ και 9 του άρκρου 32 του ν. 3848/2010, κακϊσ και ο τίτλοσ «Ρρογραμματιςμόσ 

και αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ των ςχολικϊν μονάδων και των εκπαιδευτικϊν» του 

τελευταίου άρκρου, 

β) θ περίπτ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 329 του ν. 4072/2012 (Αϋ 86) και 

γ) το π.δ. 152/2013 (Αϋ 240). 

 

Άρθρο 51 

Ζναρξη ιςχφοσ 

 



 

 

Εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του, θ ιςχφσ του 

παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

 


