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Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής
για την Παιδεία και άλλες  διατάξεις

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Γενικό Μέρος

Η πολιτική για την παιδεία αποτελεί διαχρονικά κεντρι-
κή προτεραιότητα για κάθε κράτος. Το ίδιο το Σύνταγµα
στο άρθρο 16 την περιγράφει ως «βασική αποστολή του
Κράτους» και θέτει συγκεκριµένους στόχους. Από τους
αρχαίους κλασικούς µέχρι κάθε σύγχρονο στοχαστή και
µελετητή, η παιδεία ενός λαού τίθεται ως θεµέλιος λίθος
και βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρµογή κάθε
άλλης πολιτικής. Για την ίδια την ευστάθεια του δηµο-
κρατικού πολιτεύµατος, την πρόοδο και την ευηµερία ε-
νός λαού. 
Στην Ελλάδα ειδικά, ο συγκεκριµένος τοµέας διαθέτει

ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ιστορικής κληρονοµιάς και
της εµβέλειας λαµπρών πνευµατικών επιτευγµάτων που
εκφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα και απέκτησαν αξία
πανανθρώπινη. 
Η διαχείριση ενός τόσο πολύτιµου κεφαλαίου, ανέκα-

θεν αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση. Οι πολιτικές που α-
σκήθηκαν, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο επι-
τυχηµένες, στην πράξη ανέδειξαν τη βασική παθογένεια
που αναστέλλει την πρόοδο και δεν επιτρέπει την πλήρη
αξιοποίηση του τεράστιου δυναµικού που διαθέτουµε:
την αποσπασµατική αντιµετώπιση της παιδείας και την
έλλειψη µακροπρόθεσµου σχεδιασµού, καθώς και την
έλλειψη συνέχειας στην εφαρµογή της σχετικής πολιτι-
κής που δεν επέτρεψαν τη δηµιουργία ενός σταθερού
και αξιόπιστου συστήµατος. Ένα σύστηµα που να µαθαί-
νει από τα λάθη και τις αστοχίες του, να προσαρµόζεται
και διαρκώς να εξελίσσεται.
Αν αυτό είναι κοινό χαρακτηριστικό πολλών πτυχών

της ελληνικής πραγµατικότητας, στην παιδεία οι συνέ-
πειες πολλαπλασιάζονται στο σύνολο της κοινωνίας, µε
επιπτώσεις στην κοινωνική συµπεριφορά, στην ποιότητα
των δηµοκρατικών διαδικασιών, ακόµη και στην οικονο-
µική ανάπτυξη της χώρας. 
Οι συγκεκριµένες δοµές αλλά κυρίως η νοοτροπία που

το ελληνικό πολιτικό σύστηµα για δεκαετίες ανέδειξε, ο-
δηγούσαν τους καθ’ ύλην αρµόδιους Υπουργούς να σχε-
διάζουν τολµηρές πολλές φορές πολιτικές, που εξα-
ντλούσαν όµως τη δυναµική τους στα χρονικά όρια της
θητείας τους. Έτσι, σπάνια µια πολιτική περνούσε ολο-
κληρωµένα στο διάδοχο σχήµα και ακόµη σπανιότερα γι-
νόταν «κτήµα» και συνείδηση στους Έλληνες πολίτες, έ-
τσι ώστε να «θεσµοποιηθεί» ουσιαστικά και να καταστεί
αυτονόητη πραγµατικότητα για το µέλλον. Συνεχείς πει-
ραµατισµοί και ενδιαφέρουσες ιδέες δεν κατόρθωναν να
εκφράσουν και να αντιµετωπίσουν µε πάγιο τρόπο τις
µεγάλες ανάγκες. Παράλληλα δεν υλοποιήθηκε η δυνα-
τότητα που παρέχει το Σύνταγµα στο άρθρο 81 παρ.1
σχετικά µε την τοποθέτηση µόνιµου υπηρεσιακού Υφυ-
πουργού, ο οποίος θα ήταν «η συνέχεια και η ζωντανή
µνήµη» της ασκούµενης πολιτικής στην παιδεία. Όλα τα
πολιτικά κόµµατα όταν ήταν στην αντιπολίτευση υπο-
στήριζαν µε θέρµη την υλοποίηση της θέσης του µόνι-
µου Υφυπουργού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων αλλά κανένα δεν την πραγµατοποίησε όταν ανέ-
λαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ο κάθε Υπουργός Παιδείας, ωστόσο, µε τις ενέργειές

του και εξαιτίας της καθηµερινής αντιµετώπισης της
πληθώρας θεµάτων του Υπουργείου αυτού, διαθέτει
σπουδαίο απόθεµα εµπειρίας. Τόσο σχετιζόµενο µε επι-
τυχίες όσο και ίσως ακόµη σηµαντικότερο, σχετικό µε
συγκεκριµένες αστοχίες. Ιδίως, µε την πάροδο του χρό-
νου και την προσωπική αξιολόγηση στις εφαρµοσµένες
πολιτικές, τα συµπεράσµατα του καθενός και της καθε-
µιάς Υπουργού αποτελούν σηµαντικό πλούτο που δεν
µπορεί να µένει αναξιοποίητος. Τι κρίθηκε επιτυχηµένο,
τι όχι, τι δεν προσέχθηκε όσο έπρεπε, τι θα έκανε ο κα-
θένας διαφορετικά και πού θα επέµενε περισσότερο.
Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, έρχεται να καλύψει µε

απλό τρόπο ένα µεγάλο στην έλλειψη συνέχειας στην
πολιτική για την Παιδεία. Στην έλλειψη ενός πνεύµατος
συναίνεσης και συνεργασίας όλων των δυνάµεων για έ-
να θέµα εθνικής και διαχρονικής εµβέλειας. 
Την εποχή αυτή της κρίσης, πολλές είναι οι πιθανές

διαφωνίες µεταξύ δυνάµεων και αντιλήψεων. Στον ευαί-
σθητο τοµέα της Παιδείας, µπορούµε και οφείλουµε να
κάνουµε πράξη µια άλλη αντίληψη για την πολιτική: µια
συναινετική προσέγγιση, βασισµένη στο διάλογο και τη
συνεννόηση, στο µακρόχρονο σχεδιασµό που βασίζεται
στην εµπειρία του παρελθόντος, στην αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων κάθε εφαρµοζόµενης πολιτικής. Με την
ίδρυση του Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παι-
δεία προσπαθούµε να κάνουµε ένα βήµα προς αυτόν το
στόχο. Με τη λειτουργία του και τη διαρκή του εξέλιξη,
µπορούµε να είµαστε πιο αισιόδοξοι για καλύτερα απο-
τελέσµατα και ανταπόκριση στις αυξηµένες και δίκαιες
προσδοκίες των πολιτών.

Β. Ειδικό Μέρος

Άρθρο 1
Συµβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ)

Το κυρίως άρθρο σύστασης του άτυπου Οργάνου. Η
συµµετοχή θα είναι βέβαια οικειοθελής, αφού κανείς δεν
µπορεί να εξαναγκαστεί για µια παρόµοια αποστολή που
βασίζεται στη συναίνεση και σε πνεύµα συνεργασίας. 

Άρθρο 2
Αποστολή του Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής 

για την Παιδεία

Περιγράφεται η αποστολή του Οργάνου για την υπο-
βοήθηση της ασκούµενης πολιτικής αλλά και τη διατύπω-
ση γνώµης για σχετικά ζητήµατα. Η περιγραφή είναι γενι-
κή και δίνει σηµαντική ευχέρεια στο Όργανο για τον τρό-
πο της συνδροµής στου στην εφαρµοζόµενη πολιτική.

Άρθρο 3
Οργάνωση-Λειτουργία

Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας του Οργάνου που
θα συνεδριάζει δύο φορές ετησίως σε τακτική συνεδρία-
ση, ενώ γραµµατειακή υποστήριξη θα προσφέρει ο Γενι-
κός Γραµµατέας του Υπουργείου συνεπικουρούµενος α-
πό ένα έως τέσσερα µέλη του διοικητικού προσωπικού.
Σηµαντικό να τονιστεί πως από την ουσιαστική αυτή
πρωτοβουλία του Υπουργείου, δεν επιτρέπεται καµία ε-
πιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού.



Άρθρο 4 και  άρθρο 5
Επιπλέον µοριοδότηση  µόνιµων και αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν  σε αποµακρυσµένες

σχολικές µονάδες

Έχει διαπιστωθεί δυσχέρεια στη στελέχωση µε εκπαι-
δευτικούς των σχολείων που λειτουργούν σε δυσπρόσι-
τα µέρη των ορεινών όγκων και της νησιωτικής Ελλάδας
εξαιτίας της απροθυµίας εκπαιδευτικών να υπηρετήσουν
σε αυτά λόγω των δυσµενών συνθηκών διαβίωσης.  
Το άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγµατος ορίζει « Ότι ο

κοινός νοµοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρούν κανονιστι-
κά, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, µερι-
µνώντας για την ανάπτυξη τους.»  Έτσι κατ’ επιταγήν
του Συντάγµατος  και µε σκοπό την απρόσκοπτη λει-
τουργία των σχολικών µονάδων στις περιοχές αυτές,
που είναι ο πρώτος βασικός και αναγκαίος όρος για την
λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων µε τις συγκεκριµένες διατάξεις
παρεµβαίνει καθιερώνοντας ιδιαίτερο κίνητρο, που αφο-
ρά την αυξηµένη µοριοδότηση τόσο στους µόνιµους όσο
και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικόυς που θα επιλέ-
ξουν να υπηρετήσουν στις προαναφερόµενες σχολικές
µονάδες.

Άρθρο 6
Θέµατα Ιεροδιδασκάλων Ισλαµικής Θρησκείας 

Με το προτεινόµενο άρθρο δίνεται καταρχάς η δυνα-
τότητα: α) στους Ιεροδιδασκάλους Ισλαµικής Θρησκείας
του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) να διδάξουν, ε-
φόσον το επιθυµούν (και εφόσον φυσικά κατέχουν τα α-
παραίτητα προσόντα και γνώσεις, έστω και αν δεν έχουν
παιδαγωγική επάρκεια), τα µαθήµατα µουσουλµανικής
θρησκευτικής εξειδίκευσης στα µουσουλµανικά Ιερο-
σπουδαστήρια Θράκης χωρίς περαιτέρω οικονοµική επι-
βάρυνση του Δηµοσίου Ταµείου ώστε να επιλυθούν τα ο-
ξεία προβλήµατα συνεχούς έλλειψης διδακτικού προσω-
πικού που παρατηρούνται στα εν λόγω Ιεροσπουδαστή-
ρια, β) στους αποφοίτους της ΕΠΑΘ µε εµπειρία στη δι-
δασκαλία του Κορανίου να προσλαµβάνονται σε θέσεις
Ιεροδιδασκάλων και γ) συµµετοχής στις επιτροπές επι-
λογής των Ιεροδιδασκάλων Ισλαµικής Θρησκείας είτε ε-
νός µέλους Δ.Ε.Π ειδικευµένου στις Ισλαµικές σπουδές
είτε ενός πτυχιούχου Α.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικει-
µένου είτε ενός αποφοίτου της ΕΠΑΘ µε τον αναπληρω-
τή του, µε στόχο την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουρ-
γίας της επιτροπής του άρθρου 38 του ν. 3536/2007
(Α΄42). 
Επιπλέον, µετά από δεκαοκτώ (18) µήνες λειτουργίας

των διατάξεων του άρθρου 37 του ν. 3536/2007, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει  µε το άρθρο 53 του
ν. 4115/2013, διαπιστώνεται ότι οι διαδικασίες πρόσλη-
ψης των ιεροδιδασκάλων για την διδασκαλία του Κορα-
νίου στα τεµένη της Θράκης, για την αρωγή στο έργο
της θρησκευτικής και πνευµατικής καλλιέργειάς της µει-
ονότητας, καθίστανται εξαιρετικά χρονοβόρες, λόγω της
εµπλοκής τριών τουλάχιστον συναρµόδιων Υπουργείων
για την έκδοση των απαιτούµενων διοικητικών πράξεων
αλλά και των αυστηρών διαδικασιών επιλογής των υπο-
ψηφίων. Κατά συνέπεια, είναι δύσκολος ο χρονικός προ-
γραµµατισµός τους, µε περαιτέρω αποτέλεσµα να δηµι-
ουργούνται, µεταξύ των δηµόσιων προκηρύξεων, κενά ό-

χι µόνο στη κάλυψη των θέσεων των τεµενών αλλά και
στην διδασκαλία του Κορανίου στα δηµόσια σχολεία της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της
Θράκης, σε µαθητές µέλη της µουσουλµανικής µειονό-
τητας που έχουν απαλλαγεί από το µάθηµα των θρη-
σκευτικών. 
Προκειµένου να καλυφθούν προσωρινά τα κενά αυτά

και να µην εµφανίζονται ελλείψεις κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους, προτείνεται η δυνατότητα παράτασης
των κάθε φορά ισχυουσών συµβάσεων, µέχρι και την η-
µεροµηνία έκδοσης της υπουργικής απόφασης περί πρό-
σληψης των επιτυχόντων της διαδικασίας δηµόσιας προ-
κήρυξης, σε κάθε περίπτωση µε ανώτερο χρόνο τους εν-
νέα µήνες. Έτσι, η έκδοση αυτής της υπουργικής απόφα-
σης, που θα αφορά πρόσληψη ιεροδιδασκάλων οι οποίοι
θα έχουν φυσικά προκύψει από τη δηµόσια διαδικασία ε-
πιλογής, θα επιφέρει την άνευ ετέρου λήξη των παρατα-
θέντων συµβάσεων, χωρίς κανένα δικαίωµα αποζηµίω-
σης, ώστε η ηµεροµηνία έκδοσης της υπουργικής από-
φασης δεν αποτελεί µόνο αναγκαστικό χρόνο αλλά θεω-
ρείται και ως συµβατικός χρόνος λήξεως ισχύος της πα-
ραταθείσας σύµβασης που έδωσαν τα µέρη, χωρίς να
γνωρίζουν κατά τη σύναψη της, την τελική ηµεροµηνία
έκδοσης της συγκεκριµένης διοικητικής πράξης. 
Ειδικά για τις συµβάσεις του 2013 και για τις τρέχου-

σες ανάγκες, προβλέπεται η εκ του νόµου παράταση
τους, κατά τις ανωτέρω προβλέψεις. Έτσι, µε τις παρα-
γράφους 4 και 5 επιλύονται τα προαναφερόµενα προ-
βλήµατα.

Άρθρο 7
Καταργούµενη διάταξη

Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 µε τον τρόπο
διατύπωσής της, δηµιουργούσε προσκόµµατα στην πρό-
σβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για πάσχοντες από
συγκεκριµένες παθήσεις, που περιγράφονται στην παρά-
γραφο 1 του ίδιου άρθρου. Συγκεκριµένα, έδινε τη δυνα-
τότητα στα πανεπιστηµιακά τµήµατα µε αιτιολογηµένη
τους απόφαση και έγκριση από τη σύγκλητο, να αποφα-
σίζουν κυριαρχικά πως εφόσον η παρακολούθηση για
τους πάσχοντες ήταν δυσχερής, αυτοί δεν θα εισάγο-
νταν στα Τµήµατα. Η κατάργηση της διάταξης αυτής αί-
ρει τον περιορισµό αυτό, που δεν βασίζεται ούτε σε ακα-
δηµαϊκά κριτήρια, ούτε βρίσκει έρεισµα στις περί ισότη-
τας διατάξεις και επιτρέπει πλέον την απρόσκοπτη είσο-
δο και παρακολούθηση µαθηµάτων σε επιτυχόντα άτοµα
µε αναπηρία.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης Α. Λοβέρδος

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ. Μητσοτάκης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής Πολιτικής
για την Παιδεία και άλλες  διατάξεις

Άρθρο 1
Συµβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ)

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των συµβουλευτικό όργανο του Υπουργού µε την επω-
νυµία Συµβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕ-
ΠΟΠ) το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.

2. Μέλη του ΣΕΠΟΠ είναι όλοι όσοι έχουν διατελέσει
Υπουργοί µε αρµοδιότητα την Παιδεία.

3. Πρόεδρος του ΣΕΠΟΠ είναι ο εκάστοτε Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή του τον αρ-
µόδιο αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό.

4. Η συµµετοχή των προαναφερθέντων προσώπων
στο ΣΕΠΟ είναι οικειοθελής. Τα µέλη του ΣΕΠΟΠ δεν
λαµβάνουν οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση για τη
συµµετοχή τους σε αυτό.

Άρθρο 2
Αποστολή του ΣΕΠΟΠ

1. Το  ΣΕΠΟΠ  είναι άτυπο συµβουλευτικό όργανο του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Σκοπός του
ΣΕΠΟΠ είναι η υποστήριξη Υπουργείου στην άσκηση της
πολιτικής για την παιδεία. Στις αρµοδιότητες του ΣΕΠΟΠ
συµπεριλαµβάνεται η πρόταση γνώµης  ή συµβουλής για
την αξιολόγηση της ασκούµενης  πολιτικής στην  εκπαί-
δευση, όσο και στη διαµόρφωση και εφαρµογή νέων πο-
λιτικών.

2. Το ΣΕΠΟΠ εκφράζει γνώµη για την ασκούµενη πολι-
τική σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης και προτείνει θέ-
σεις για τον τρόπο εφαρµογής της, γνωµοδοτεί για τις
προτεραιότητες, τους στόχους, τα αναµενόµενα αποτε-
λέσµατα και τις απαιτούµενες δράσεις.

Άρθρο 3
Οργάνωση-Λειτουργία

1. Το ΣΕΠΟΠ συγκαλείται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και ε-
κτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο.

2. Καθήκοντα γραµµατέα του ΣΕΠΟΠ ασκεί ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των. Ο Γραµµατέας του ΣΕΠΟΠ είναι αρµόδιος ιδίως για
την πρόσκληση των µελών του ΣΕΠΟΠ, την κοινοποίηση
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και την τήρηση
πρακτικών συνεδριάσεων.

3. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη  του ΣΕ-
ΠΟΠ ανατίθεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σε υπαλλήλους
που υπηρετούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των, παράλληλα µε την άσκηση των κύριων καθηκόντων
τους.

4. Για τη λειτουργία του ΣΕΠΟΠ δεν επιτρέπεται οποι-
αδήποτε δαπάνη που να βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολο-
γισµό.

Άρθρο 4
Επιπλέον µοριοδότηση µόνιµων εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες

Μετά το άρθρο 4 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται
άρθρο  4Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 4Α
Επιπλέον µοριοδότηση µόνιµων εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες

1. Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγµατι-
κής εκπαιδευτικής υπηρεσίας µόνιµων εκπαιδευτικών
που διανύεται  σε δηµόσιες σχολικές µονάδες, οι οποίες
κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες µο-
ριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση
και ΙΑ΄και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, που α-
ναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996
(Α΄ 45),  υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον προσδιορι-
σµό των µονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον έχει
διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) διδακτικά έτη.

2. Αν διαπιστωθεί αδυναµία κάλυψης των οργανικών
κενών των σχολικών µονάδων των ανωτέρω κατηγοριών
κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκ-
παιδευτικών για διορισµό στις εν λόγω σχολικές µονά-
δες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πί-
νακες . Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου, δεσµεύονται να υπηρετή-
σουν στις οικείες σχολικές µονάδες επί µία τουλάχιστον
συνεχή διετία. Απαγορεύεται απόλυτα και για οποιονδή-
ποτε λόγο η απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη ή µετακίνη-
σή τους από τις µονάδες αυτές.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 5
Επιπλέον µοριοδότηση  αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που υπηρετούν  σε αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες

Μετά το άρθρο 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται
άρθρο  5Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 5Α
Επιπλέον µοριοδότηση  αναπληρωτών εκπαιδευτικών
που υπηρετούν  σε αποµακρυσµένες σχολικές µονάδες

1. Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγµατι-
κής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωροµί-
σθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δηµόσιες σχολι-
κές µονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανή-
κουν στις κατηγορίες µοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την
πρωτοβάθµια εκπαίδευση και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτερο-
βάθµια εκπαίδευση, που αναφέρονται στην παρ. 8 του
άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπολογίζεται στο διπλάσιο
για τη διαµόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των
εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λό-
γω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον
προσδιορισµό των µονάδων συνθηκών διαβίωσης µε την
επιφύλαξη του χρονικού περιορισµού του πρώτου εδαφί-
ου του άρθρου 4Α.
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2. Αν διαπιστωθεί αδυναµία κάλυψης των λειτουργι-
κών κενών των σχολικών µονάδων των ανωτέρω κατη-
γοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτή-
σεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολι-
κές µονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ι-
σχύοντες πίνακες .

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 6
Θέµατα Ιεροδιδασκάλων Ισλαµικής Θρησκείας

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως αυτή ισχύει, προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης, οι Ιεροδιδάσκαλοι µπορούν, εφόσον το επι-
θυµούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης, να διδάσκουν µαθήµατα θρησκευτικής µουσουλµα-
νικής εξειδίκευσης, καθώς και την αραβική γλώσσα στα
µουσουλµανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, εφόσον
έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έ-
στω και αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και διδακτική ε-
πάρκεια.» 
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007,

προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Τα θέµατα σχετικά µε την επιλογή των Ιεροδιδασκά-

λων που θα διδάξουν στα µουσουλµανικά Ιεροσπουδα-
στήρια της Θράκης τα µαθήµατα θρησκευτικής µουσουλ-
µανικής εξειδίκευσης, ο καθορισµός των µαθηµάτων, η
διδασκαλία και γενικώς όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες,
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.»

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 36 του ν. 3536/2007 προστίθεται η φράση «ή από-
φοιτοι της Ε.Π.Α.Θ. που έχουν εµπειρία διδασκαλίας του
Κορανίου.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 37
ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Σε περίπτωση που ο Ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολείο ή σε µουσουλ-
µανικό Ιεροσπουδαστήριο της Θράκης, σύµφωνα µε την
πρώτη παράγραφο του προηγούµενου άρθρου, τεκµαίρε-
ται ότι τροποποιείται ανάλογα η σύµβαση εργασίας µε
σύµφωνη γνώµη και των δύο µερών, µε αντίστοιχη µείω-
ση της απασχόλησης του στα τεµένη όπου τοποθετήθη-
κε.»

4. Tο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 37 του
ν. 3536/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Ιεροδιδάσκαλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε
δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, καθώς και µουσουλµανικά ιεροσπουδαστή-
ρια της Θράκης, σύµφωνα µε τη διαδικασία της πρώτης
παραγράφου του προηγούµενου άρθρου δεν θεωρείται
ότι παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες πέραν των συµβατι-
κών,ούτε δικαούνται πρόσθετης αµοιβής.»

5. Μετά την παρ. 4  του άρθρου 37 του ν. 3536/2007
προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και κατά παρέκ-
κλιση της παραγράφου 1, µπορεί να παρατείνεται µονο-
µερώς η ισχύς της σύµβασης εργασίας των υπηρετού-
ντων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
ιεροδιδασκάλων. Οι συµβάσεις που παρατείνονται, σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, λήγουν αυτόµατα, χω-
ρίς άλλη διατύπωση και χωρίς κανένα δικαίωµα αποζη-
µίωσης, από την ηµεροµηνία έκδοσης της υπουργικής α-
πόφασης περί πρόσληψης των επιτυχόντων που έχουν
επιλεγεί κατόπιν της δηµόσιας προκηρύξεως, θεωρούµε-
νης της ηµεροµηνίας αυτής και ως συµβατική ηµεροµη-
νία λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε περίπτωση, η παρά-
ταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες.»

5. H περίπτωση γ΄ του άρθρου 38 του ν. 3536/2007
(Α΄42), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 53 του
ν. 4115/2013 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) ένα µέλος Δ.Ε.Π. ειδικευµένο στις ισλαµικές σπου-
δές ή έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντι-
κειµένου ή έναν απόφοιτο της ΕΠΑΘ, µε τον αναπληρω-
τή του.»

6. Οι συµβάσεις των ιεροδιδασκάλων που καταρτίστη-
καν εντός του έτους 2013 συνεχίζουν να ισχύουν και
µετά τη πάροδο των εννέα (9) µηνών, κατά τα λοιπά
ισχύουν τα οριζόµενα της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3536/2007.

Άρθρο 7
Καταργούµενη διάταξη

Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009
(Α΄ 156) καταργείται.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γκ. Χαρδούβελης Α. Λοβέρδος

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ. Μητσοτάκης
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Αριθµ. 215/8/2014 
ΕΚΘΕΣΗ 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων «Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου Εθνικής
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου προβλέπονται τα εξής: 

1α. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων συµβουλευτικό όργανο µε την επωνυµία Συµβού-
λιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ), το οποίο
αποτελείται από τους διατελέσαντες Υπουργούς Παιδεί-
ας και προεδρεύεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων. Τα µέλη του ΣΕΠΟΠ δεν λαµβά-
νουν οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση για τη συµµετο-
χή τους σε αυτό. 
β. Καθήκοντα γραµµατέα του ΣΕΠΟΠ ασκεί ο Γενικός

Γραµµατέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, η δε γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του
οργάνου ανατίθεται σε υπαλλήλους του Υπουργείου. 
γ. Για την λειτουργία του ΣΕΠΟΠ δεν επιτρέπεται κα-

µία δαπάνη που να βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
(άρθρα 1 – 3) 

2. Θεσπίζεται νέος τρόπος υπολογισµού, από το σχο-
λικό έτος 2014 - 2015, της µοριοδότησης των εκπαιδευ-
τικών που υπηρετούν σε αποµακρυσµένες σχολικές µο-
νάδες, η οποία λαµβάνεται υπόψη για το διορισµό και το-
ποθέτηση µονίµων και την πρόσληψη αναπληρωτών και
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, προς κάλυψη οργανικών θέ-
σεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα
θέµατα εφαρµογής της ρύθµισης καθορίζονται µε υ-
πουργική απόφαση. (άρθρα 4 – 5) 

3. Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στους Ιεροδιδα-
σκάλους Ισλαµικής θρησκείας και ειδικότερα ορίζονται
τα ακόλουθα: 
α. Παρέχεται η δυνατότητα στους Ιεροδιδασκάλους να

διδάσκουν µαθήµατα θρησκευτικής µουσουλµανικής ε-
ξειδίκευσης (συµπεριλαµβανοµένης της διδασκαλίας της
Αραβικής γλώσσας) στα µουσουλµανικά Ιεροσπουδα-
στήρια της Θράκης, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋπο-
θέσεις. Τα σχετικά θέµατα µε την εφαρµογή της ρύθµι-
σης καθορίζονται µε υπουργική απόφαση. 
β. Επανακαθορίζονται τα προσόντα των ιεροδιδασκά-

λων. 
γ. Σε περίπτωση που ο Ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να

προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολείο ή σε µουσουλ-
µανικό Ιεροσπουδαστήριο της Θράκης, τεκµαίρεται ότι
τροποποιείται ανάλογα η σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου, µε σύµφωνη γνώµη και των δύο µερών, µε αντί-
στοιχη µείωση της απασχόλησης του στα τεµένη όπου
τοποθετήθηκε. Επιπλέον, ορίζεται ότι δεν θεωρείται ότι
παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν των συµβατικών,
ούτε δικαιούται πρόσθετης αµοιβής. 
δ. Επιτρέπεται µε κοινή υπουργική απόφαση η προσω-

ρινή παράταση της ισχύος της σύµβασης εργασίας των
υπηρετούντων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ιεροδιδασκάλων. Οι παραταθείσες συµβάσεις
λήγουν αυτόµατα χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς κανέ-
να δικαίωµα αποζηµίωσης, από την ηµεροµηνία έκδοσης
της υπουργικής απόφασης περί πρόσληψης των επιτυχό-
ντων που έχουν επιλεγεί κατόπιν της δηµόσιας προκη-

ρύξεως, θεωρούµενης της ηµεροµηνίας αυτής και ως
συµβατική ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος τους. Σε κάθε
περίπτωση, η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
εννέα µήνες. 
Οι συµβάσεις των ιεροδιδασκάλων που καταρτίστηκαν

εντός του έτους 2013 συνεχίζουν να ισχύουν και µετά τη
πάροδο των εννέα (9) µηνών και κατά τα λοιπά ισχύουν
οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις. 

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, προκαλείται επί
του Κρατικού Προϋπολογισµού πρόσθετη δαπάνη από
την παράταση ισχύος των συµβάσεων εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισµένου χρόνου ιεροδιδασκάλων που κα-
ταρτίστηκαν εντός του έτους 2013, καθώς και εκείνων η
ισχύς των οποίων παρατείνεται µε κοινή υπουργική από-
φαση. 

Αθήνα,           Αυγούστου  2014 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Βασίλειος Κατριβέσης 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ίδρυση και οργάνωση Συµβουλίου
Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» 

Από τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου, προκα-
λείται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, πρόσθετη δα-
πάνη από την παράταση ισχύος των συµβάσεων εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ιεροδιδασκά-
λων που καταρτίστηκαν εντός του έτους 2013, καθώς
και εκείνων η ισχύς των οποίων παρατείνεται µε κοινή υ-
πουργική απόφαση. 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώ-

σεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

Αθήνα,       Αυγούστου  2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Γκ. Χαρδούβελης Α. Λοβέρδος
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