
Άρθρο 1
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια

και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

1.α) Συνιστάται  ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε  την
επωνυµία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση»
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και διεθνή ονοµασία «Authority for Quality
Assurance in Primary and Secondary Education».
β) Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική

αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για τον
έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών της.

2.α) Αποστολή  της Αρχής είναι η διασφάλιση  υψηλής
ποιότητας εκπαιδευτικού  έργου στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής
της η αρχή:
αα) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου

και
ββ) υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού στη βελτίωση του
σχεδιασµού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθ-
µια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε στόχο την επιτυ-
χή µετάβαση των µαθητών στη µεταδευτεροβάθµια εκ-
παίδευση, τη σταδιοδροµία και τη δια βίου µάθηση.
β) Η Αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών

της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της οργανωτικής διάρ-
θρωσης και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

3.α) Στο πλαίσιο  της αποστολής της που περιγράφεται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, η Αρχή ασκεί, ι-
δίως, τις ακόλουθες  αρµοδιότητες:
αα) Παρακολουθεί, µελετά και αξιολογεί την εφαρµο-

γή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθµια και

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπως αυτή σχεδιάζεται µε
την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής (Ι.Ε.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3966/2011
(Α΄ 118). 
ββ) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου

των σχολικών µονάδων και των λοιπών αποκεντρωµέ-
νων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και των φορέ-
ων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, οι οποίοι
ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα πρωτοβάθµιας και δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ως εκπαιδευτικό έργο για την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου νοείται
και το έργο επιστηµονικής και παιδαγωγικής καθοδήγη-
σης, καθώς και της εν γένει οργάνωσης και κάθε είδους
στήριξης του έργου των σχολικών µονάδων. 
γγ) Εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαι-

δευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης, στις οποίες µπορεί να συµµετέχει µε όργανα ή
εκπροσώπους της κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις οι-
κείες διατάξεις, µε σκοπό τη διασφάλιση της εγκυρότη-
τας, της αξιοπιστίας και της αντικειµενικότητας της αξιο-
λόγησης.
δδ) Μεταξιολογεί τα συστήµατα αξιολόγησης του εκ-

παιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και εντοπίζει
αδυναµίες και τρόπους αντιµετώπισής τους.
εε) Αποφαίνεται επί των ενστάσεων των περιφερεια-

κών διευθυντών  εκπαίδευσης, των σχολικών συµβού-
λων και των διευθυντών εκπαίδευσης κατά των εκθέσε-
ων αξιολόγησής τους κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις
οικείες διατάξεις.
στστ) Γνωµοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από ερώτηµα

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά µε θέµατα
που άπτονται των ανωτέρω αρµοδιοτήτων και της απο-
στολής της.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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β) Για την επίτευξη της αποστολής της και την άσκηση
των αρµοδιοτήτων της η Αρχή:
αα) Διαµορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί

και δηµοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιο-
λόγησης του εκπαιδευτικού έργου και τα σχετικά κριτή-
ρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών
προτύπων.
ββ) Αναπτύσσει ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστη-

µα διαχείρισης και βάση δεδοµένων της αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου, σε συνεργασία µε τις υπηρε-
σίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού και τους φορείς που εποπτεύο-
νται από το Υπουργείο αυτό.
γγ) Υποστηρίζει τις σχολικές µονάδες, τους διευθυ-

ντές εκπαίδευσης και τους περιφερειακούς διευθυντές
εκπαίδευσης στην εφαρµογή της αξιολόγησης της δρά-
σης των εκπαιδευτικών µονάδων κατά τις διατάξεις του
άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), καθώς και γενικότε-
ρα τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε κάθε θέµα που α-
φορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών.
δδ) Διεξάγει µελέτες και έρευνες σχετικές µε την α-

ποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους
φορείς και
εε) συνεργάζεται ή συµµετέχει ως µέλος σε διεθνή δί-

κτυα, φορείς ή οργανισµούς που αναπτύσσουν δραστη-
ριότητες συναφείς µε την αποστολή της.

4.α) Το ανώτατο διοικητικό όργανο  της Αρχής είναι το
Συµβούλιο. Τα µέλη του Συµβουλίου απολαµβάνουν κα-
τά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το Συµβούλιο της Αρχής α-
ποτελείται από τα ακόλουθα µέλη:
αα) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήµονας µε υψη-

λού επιπέδου επιστηµονικό έργο και αποδεδειγµένη ε-
µπειρία, σε θέµατα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έρ-
γου και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος ορίζεται α-
πό τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη
της θέσης και γνώµη της αρµόδιας κατά τον Κανονισµό
της Βουλής επιτροπής.
ββ) Τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π..
γγ) Δύο εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης µε βαθµό τουλάχιστον Β΄ και εφόσον δεν υπάρχει
µε βαθµό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
µατος ή µεταπτυχιακού διπλώµατος σε αντικείµενο συ-
ναφές µε την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρ-
χής.
δδ) Δύο εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης µε βαθµό τουλάχιστον Β΄ και εφόσον δεν υπάρ-
χει µε βαθµό Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώµατος ή µεταπτυχιακού διπλώµατος σε αντικείµενο
συναφές µε την αποστολή και τις δραστηριότητες της
Αρχής.
εε) Έναν καθηγητή πανεπιστηµίου της χώρας ή της αλ-

λοδαπής µε εξειδίκευση στην αξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή
στην παιδαγωγική επιστήµη. 
β) Οι θέσεις των µελών του Συµβουλίου της Αρχής των

περιπτώσεων γγ΄έως και εε΄της προηγούµενης περί-
πτωσης προκηρύσσονται δηµόσια, µε απόφαση του  προ-
έδρου της. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ανατίθεται α-
πό τον πρόεδρο σε τριµελείς επιτροπές που συγκροτού-

νται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της
Αρχής, για κάθε υποπερίπτωση της προηγούµενης περί-
πτωσης. Οι επιτροπές αποτελούνται από καθηγητές
πρώτης βαθµίδας πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της αλ-
λοδαπής παιδαγωγικής εξειδίκευσης και συντάσσουν α-
ξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που δια-
θέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µε βάση το
επιστηµονικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Για την κατά-
ταξη συνεκτιµώνται η εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού έργου και διασφάλισης της ποιότητας
στην εκπαίδευση, το σχετικό συγγραφικό και ερευνητικό
έργο, καθώς και η διοικητική εµπειρία, ιδίως στη δηµόσια
εκπαίδευση.
γ) Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υ-

πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρ-
χής για τα µέλη των περιπτώσεων γγ΄έως και εε΄της πε-
ρίπτωσης α΄. Ο πρόεδρος της Αρχής υποχρεούται να
προτείνει αυτόν που έχει καταταγεί πρώτος στον οικείο
αξιολογικό πίνακα.
δ) Το Συµβούλιο της Αρχής, ύστερα από τη συγκρότη-

σή του σε σώµα, εκλέγει µεταξύ των µελών του τον α-
ντιπρόεδρο, ο οποίος επικουρεί τον πρόεδρο στην άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων του.
ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών µελών του

Συµβουλίου είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορι-
σµός των µελών για περισσότερες από δύο θητείες, δια-
δοχικές ή µη.
στ) Σε περίπτωση έλλειψης µέλους του Συµβουλίου

της Αρχής διορίζεται νέο µέλος για νέα θητεία. Η θητεία
του προέδρου και των λοιπών µελών του Συµβουλίου πα-
ρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον ορισµό νέων, µε τη
διαδικασία των προηγούµενων περιπτώσεων, και πάντως
όχι για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών
από τη λήξη της θητείας τους.
ζ) Τα µέλη του Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι προϊ-

στάµενοι υπηρεσιών ή να µετέχουν σε όργανα διοίκησης
φορέων το εκπαιδευτικό έργο των οποίων αξιολογείται
από την Αρχή. Ο Οργανισµός της Αρχής που θεσπίζεται
κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄της παραγράφου
13 καθορίζει τις λεπτοµερείς προϋποθέσεις και τους πε-
ριορισµούς για την αµερόληπτη άσκηση των καθηκόντων
των µελών του Συµβουλίου της Αρχής.
η) Ο πρόεδρος του Συµβουλίου της Αρχής είναι πλή-

ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαµβάνει απο-
δοχές και τα λοιπά µέλη του Συµβουλίου της Αρχής λαµ-
βάνουν αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνε-
δριάσεις του Συµβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του
προέδρου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, δεν µπορεί δε να υπερβαίνει το
µισθό Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, όπως αυτός δια-
µορφώθηκε µε το ν. 3833/2010, άρθρο 2, παράγραφοι 1
και 2, καθώς και µε το εδάφιο 8 της παραγράφου Γ΄ του
ν. 4093/2012. Το ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση
των λοιπών µελών καθορίζεται σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 21 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
θ) Οι δαπάνες και η αποζηµίωση µετακίνησης των µε-

λών του Συµβουλίου της Αρχής και του διευθυντή της
για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από
την Αρχή.
ι) Δεν µπορεί να οριστεί µέλος του Συµβουλίου όποιος
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έχει κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υ-
παλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Από την ιδιότητα
του µέλους του Συµβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσω-
πο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης
δηµοσίου υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 149 του ίδιου Κώδικα. Η πειθαρχική ευθύνη των µε-
λών του Συµβουλίου υπό την ιδιότητά τους αυτή ρυθµί-
ζεται από τον Οργανισµό της Αρχής.
ια) Τα µέλη του Συµβουλίου µπορεί να αναλαµβάνουν

και συγκεκριµένες αρµοδιότητες που τους ανατίθενται
µε απόφαση του Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του
προέδρου της Αρχής και, ιδίως, την υποστήριξη των δια-
δικασιών συγκρότησης του ειδικού µητρώου που προ-
βλέπεται στην περίπτωση β΄της παραγράφου 7 και τη
συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης που προβλέ-
πονται στην περίπτωση α΄ της ίδιας παραγράφου.
ιβ) Οι αποφάσεις της Αρχής κοινοποιούνται στον Υ-

πουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται
για το προηγούµενο έτος από την Αρχή έκθεση ποιότη-
τας της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού.

5.α) Ο πρόεδρος της Αρχής  έχει τη γενική ευθύνη για
την επίτευξη των στόχων και της αποστολής της Αρχής
και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) Εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως.
ββ) Συγκαλεί το Συµβούλιο και προεδρεύει στις συνε-

δριάσεις του.
γγ) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, ύστερα από ει-

σήγηση του διευθυντή.
δδ) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης των αποφά-

σεων του Συµβουλίου και του συνολικού έργου της Αρ-
χής.
εε) Εχει την ευθύνη των διαδικασιών για την ανάδειξη

των µελών του Συµβουλίου των υποπεριπτώσεων γγ΄έ-
ως εε΄της περίπτωσης α΄της παραγράφου 4 και
στστ) διορίζει τον διευθυντή και το λοιπό προσωπικό της
Αρχής.
β) Αν ο πρόεδρος απουσιάζει, ελλείπει ή κωλύεται, α-

ναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση έλ-
λειψης η αναπλήρωση διαρκεί έως τον ορισµό νέου προ-
έδρου.

6.α) Για τη διοικητική και  επιστηµονική λειτουργία της
Αρχής συνιστάται διεύθυνση διοικητικής  και επιστηµονι-
κής υποστήριξης  στην οποία προΐσταται διευθυντής.
β) Ο διευθυντής της Αρχής διορίζεται µε απόφαση του

προέδρου της Αρχής ύστερα από δηµόσια προκήρυξη
της θέσης και αξιολόγηση των υποψηφίων από τριµελή
επιτροπή που ορίζει το Συµβούλιο µεταξύ των µελών
του, ύστερα από εισήγηση του προέδρου για τριετή θη-
τεία. Υποψήφιοι για τη θέση του διευθυντή µπορούν να
είναι µόνο εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δηµόσιας ή ι-
διωτικής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και δια-
θέτουν αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα δι-
οίκησης της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης. Πρόσθετα και ειδικότερα προσόντα, καθώς και η
διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στον Ορ-
γανισµό της Αρχής.
γ) Ο διευθυντής έχει την ευθύνη της εύρυθµης λει-

τουργίας των υπηρεσιών διοικητικής και επιστηµονικής
υποστήριξης της Αρχής και ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
αα) Συντονίζει και κατευθύνει την επιστηµονική και τη

διοικητική υπηρεσία και τις µονάδες τους.
ββ) Εισηγείται στον πρόεδρο τη σύγκληση του Συµ-

βουλίου και την ηµερήσια διάταξη και συµµετέχει στις
συνεδριάσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου.
γγ) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσε-

ων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων
της Αρχής.
δδ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος

του ειδικού επιστηµονικού και του διοικητικού προσωπι-
κού.
εε) Μπορεί να µεταβιβάζει το δικαίωµα υπογραφής και

να εξουσιοδοτεί µέλη του προσωπικού της Αρχής να υ-
πογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις «µε εντολή διευ-
θυντή».
στστ) Είναι διατάκτης των δαπανών της Αρχής και
ζζ) εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως σε

περίπτωση κωλύµατος ή  απουσίας του προέδρου.
Πρόσθετες και ειδικότερες αρµοδιότητες µπορεί να ο-

ρίζονται στον Οργανισµό της Αρχής.
δ) Η διεύθυνση διοικητικής και επιστηµονικής υποστή-

ριξης διαρθρώνεται στα ακόλουθα τµήµατα:
αα) Τµήµα επιστηµονικής υποστήριξης.
ββ) Τµήµα οικονοµικής και διοικητικής υποστήριξης.
ε) Οι ειδικότερες αρµοδιότητες των τµηµάτων, η κατα-

νοµή των αρµοδιοτήτων στα γραφεία, η ακριβής ονοµα-
σία της διεύθυνσης, των τµηµάτων και των γραφείων,
καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των
προϊσταµένων τους καθορίζονται στον Οργανισµό της
Αρχής.
στ) Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της

Αρχής συνιστώνται είκοσι πέντε (25) θέσεις ειδικού επι-
στηµονικού προσωπικού και δέκα (10) θέσεις διοικητικού
προσωπικού.
ζ) Η φύση της σχέσης εργασίας των ανωτέρω θέσεων

(δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η κατανοµή τους σε κα-
τηγορίες εκπαίδευσης, κλάδους και ειδικότητες και τα
ειδικότερα προσόντα για την πλήρωσή τους καθορίζο-
νται στον Οργανισµό της Αρχής. Ειδικά για τα προσόντα
του προσωπικού για τις θέσεις του ειδικού επιστηµονι-
κού προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Η κατοχή διδακτορικού δι-
πλώµατος ή η εξειδίκευση σε θέµατα οργάνωσης, σχε-
διασµού και αξιολόγησης στην πρωτοβάθµια και δευτε-
ροβάθµια εκπαίδευση ή εκπαιδευτικής πολιτικής συνε-
κτιµώνται κατά την επιλογή τους. Οι διαδικασίες πλήρω-
σης των θέσεων αυτών καθορίζονται από τον Οργανισµό
της Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού
της Αρχής οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα
του κλάδου ειδικού επιστηµονικού προσωπικού ορίζο-
νται µε τη δηµόσια προκήρυξη για την κάλυψή τους.
η) Οι θέσεις µόνιµου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου

χρόνου προσωπικού που προβλέπονται στην περίπτωση
στ΄ καλύπτονται αποκλειστικά µε µετατάξεις µόνιµων
και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του
ν. 4024/2011 και του άρθρου 68 του ν. 4002/2011.
θ) Οι θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού που

προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ δύνανται να καλύ-
πτονται µε µετατάξεις µόνιµων διοικητικών υπαλλήλων
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ή εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης ή µε µεταφορές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ύστερα από διαδικασία επιλογής και ε-
φόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προ-
σόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς µετάτα-
ξη ή µεταφορά προσωπικού σε θέση ειδικού επιστηµονι-
κού προσωπικού ακολουθείται, αναλόγως, η διαδικασία
που προβλέπεται στην περίπτωση ια΄ για τις αποσπά-
σεις. Για τον ορισµό των προσόντων για την πλήρωση
των θέσεων µε µετάταξη εφαρµόζεται το άρθρο 2 του
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι κα-
τά περίπτωση ισχύουσες για τις µετατάξεις διατάξεις
του Κώδικα Καταστάσεως Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄ 26), του ν. 4024/
2011 (A΄ 226), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του
Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δηµοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α΄ 191), ό-
πως εκάστοτε ισχύει, και του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) ως
προς το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου.
ι) Το προσωπικό, µόνιµο ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαί-

ου αορίστου χρόνου που µετατάσσεται ή µεταφέρεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων περιπτώ-
σεων στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εντάσσεται, µε την απόφαση
µετάταξής του, στο βαθµό της θέσης που µετατάσσεται
µε βάση το βαθµό που ήδη κατέχει και τον πλεονάζοντα
χρόνο στο βαθµό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθµό της
θέσης, καθώς και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει.
Κατά τα λοιπά, για το µετατασσόµενο ή µεταφερόµενο
προσωπικό εφαρµόζεται η περίπτωση 3 της υποπαρα-
γράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου µόνου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
ια) Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής µπορεί να κα-

λύπτονται µε αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών
αναγκών µε απόσπαση προσωπικού µόνιµου ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, περιλαµ-
βανοµένων και εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας ή της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον πρόκειται για την
κάλυψη αναγκών σε ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπο-
νται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998 (Α΄
210) µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρούσα
και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος
του Πολίτη ως όργανο νοείται ο πρόεδρος. Η προεπιλο-
γή για τις θέσεις γίνεται από τον πρόεδρο της Αρχής, ε-
πικουρούµενο από τον διευθυντή. Η αξιολόγηση των
προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριµελή επι-
τροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον πρόεδρο
της Αρχής και αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο µέ-
λη του Συµβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αι-
τιολογηµένα ενώπιον του Συµβουλίου της Αρχής το κα-
ταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό. Η απόσπαση
διενεργείται µε απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα
από πρόταση του προέδρου της Αρχής, χωρίς να απαι-
τείται γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων κατά
παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για την υ-
ποβολή της πρότασης του προέδρου απαιτείται προη-
γουµένως η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της Αρχής,
που διαµορφώνεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγη-
ση της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση
διαρκεί τρία έτη, µπορεί να παρατείνεται µία ή περισσό-
τερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα και είναι υποχρε-
ωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της

Αρχής δύναται, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµ-
βουλίου και αξιολόγηση των υπαλλήλων, να αποφασίζει
την παράταση της απόσπασής τους εκδίδοντας σχετική
διαπιστωτική πράξη. Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό
που αποσπάται εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
25 του ν. 4024/2011.
ιβ) Η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συµ-

βουλίου που επιλαµβάνονται των θεµάτων υπηρεσιακής
κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού
και κάθε σχετικό θέµα ρυθµίζονται στον Οργανισµό της
Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συµ-
βουλίου τελεί το Συµβούλιο της Αρχής.
ιγ) Οι αποδοχές του διευθυντή της Αρχής και του διοι-

κητικού προσωπικού, µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται µε τις διατάξεις
του ν. 4024/2011. Οι αποδοχές του ειδικού επιστηµονι-
κού προσωπικού της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., µόνιµου ή µε σύµβα-
ση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και του α-
πό µετάταξη προσωπικού στις θέσεις αυτές, καθορίζο-
νται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του
ως άνω νόµου.
ιδ) Για την επιστηµονική υποστήριξη των δραστηριοτή-

των της, η Αρχή, µε απόφαση του Συµβουλίου της, µπο-
ρεί να προσκαλεί και να συνεργάζεται µε καθηγητές των
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι διαθέ-
τουν εξειδικεύσεις και εµπειρία σχετικές µε τη δραστη-
ριότητα και την αποστολή της Αρχής. Για την απασχόλη-
ση καθηγητή Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής στο πλαίσιο της ανω-
τέρω συνεργασίας γίνεται ανάθεση καθηκόντων από το
Συµβούλιο της Αρχής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της
οικείας κοσµητείας. Η κοσµητεία µπορεί στην περίπτωση
αυτή να απαλλάσσει πλήρως ή µερικά τον καθηγητή από
τα καθήκοντά του στη σχολή. Για τον ίδιο σκοπό, η Αρχή
µπορεί να προσκαλεί επιστήµονες από αντίστοιχες αρ-
χές και υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης της
ποιότητας της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Μπορεί επίσης να
χορηγεί στα µέλη του ειδικού επιστηµονικού προσωπι-
κού ειδική άδεια για την απασχόλησή τους σε αντίστοι-
χες αρχές και υπηρεσίες άλλων χωρών, για χρονικό διά-
στηµα όχι µεγαλύτερο από τρεις µήνες, µε σκοπό τη συ-
νεχή ενηµέρωση και κατάρτιση στο αντικείµενό τους.
Για τις δαπάνες µετακίνησης των µελών του ειδικού επι-
στηµονικού προσωπικού σύµφωνα µε το προηγούµενο ε-
δάφιο, εφαρµόζεται το άρθρο 17 του ν. 2685/1999 (Α΄
35).

7. α) Η Αρχή συγκροτεί µία ή  περισσότερες πενταµε-
λείς επιτροπές  αξιολόγησης του εκπαιδευτικού  έργου
(Ε.Α.Ε.Ε.) ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Κάθε επιτροπή
αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών µονάδων
και των λοιπών αποκεντρωµένων υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού που ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα πρωτοβάθ-
µιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή αρµο-
διότητας της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Οι
Ε.Α.Ε.Ε. µπορεί να αποτελούν και διοικητικά όργανα
δευτεροβάθµιας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κατά
τα ειδικότερα οριζόµενα στις οικείες διατάξεις. Ιδιαίτε-
ρες επιτροπές αξιολόγησης µπορεί να συγκροτούνται
για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποκε-
ντρωµένων υπηρεσιών ή φορέων που ανήκουν στην αρ-
µοδιότητα ή εποπτεύονται, αντίστοιχα, από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητι-
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σµού και ασκούν αρµοδιότητες σε θέµατα πρωτοβάθµιας
ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
β) Οι Ε.Α.Ε.Ε. συγκροτούνται, µε απόφαση της

Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., από εµπειρογνώµονες που είναι εγγε-
γραµµένοι σε ειδικό µητρώο. Για την εγγραφή στο Μη-
τρώο Εµπειρογνωµόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού
Έργου (Μ.Ε.Α.Ε.Ε.) απαιτείται διδακτορικό δίπλωµα και
εµπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέµατα αξιολόγη-
σης του εκπαιδευτικού έργου ή σε θέσεις στελεχών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το µη-
τρώο τηρείται και ενηµερώνεται από την Αρχή, η οποία
για το σκοπό αυτόν λαµβάνει υπόψη εισηγήσεις του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), των Α.Ε.Ι.,
των οργανώσεων των εκπαιδευτικών και άλλων φορέων
σχετικών µε το αντικείµενο της Αρχής. Ως εµπειρογνώ-
µονες µπορεί να εγγράφονται στο Μ.Ε.Α.Ε.Ε. και συντα-
ξιούχοι εκπαιδευτικοί, καθηγητές Α.Ε.Ι. όλων των βαθµί-
δων σε γνωστικά αντικείµενα στις επιστήµες της αγω-
γής, πρώην σύµβουλοι και πάρεδροι του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, καθώς και εν ενεργεία ή µη σχολικοί σύµ-
βουλοι. Η διαδικασία τήρησης και ανανέωσης του
Μ.Ε.Α.Ε.Ε. καθορίζονται µε απόφαση της Αρχής, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στο
µητρώο πέραν των ανωτέρω περιλαµβάνονται και Έλλη-
νες ή αλλοδαποί αναγνωρισµένου κύρους εµπειρογνώ-
µονες ή ειδικοί που διδάσκουν σε οµοταγή Α.Ε.Ι. της αλ-
λοδαπής ή ερευνητές σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευ-
τικά και ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλο-
δαπής, µε πείρα σε θέµατα αξιολόγησης της πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μέλη του Συµ-
βουλίου της Αρχής, καθώς επίσης και το ειδικό επιστη-
µονικό προσωπικό που απασχολείται σε αυτή µε οποια-
δήποτε σχέση, δεν µπορούν να περιλαµβάνονται στο µη-
τρώο.
γ) Η Ε.Α.Ε.Ε. αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτι-

κού έργου µε βάση τα προκαθορισµένα κριτήρια, µελετά
το υλικό και τα στοιχεία που θέτει υπόψη της η Αρχή και
επισκέπτεται, όταν απαιτείται, τις υπηρεσίες ή τους φο-
ρείς των οποίων αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο.
δ) Η Ε.Α.Ε.Ε. συντάσσει έκθεση αξιολόγησης, η οποία

υποβάλλεται στο Συµβούλιο της Αρχής, προκειµένου να
εκδοθεί και να δηµοσιοποιηθεί η απόφαση αξιολόγησης,
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.
ε) Για τις αµοιβές των µελών των Ε.Α.Ε.Ε. εφαρµόζο-

νται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Για τις
δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των µελών αυτών,
που πραγµατοποιούνται για την εκτέλεση των καθηκό-
ντων τους, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις του
ν. 2685/1999. Οι δαπάνες του προηγούµενου εδαφίου
καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της Αρχής.

8. α) Με απόφαση της Αρχής αξιολογείται  η ποιότητα
του εκπαιδευτικού  έργου ανά περιοχή αρµοδιότητας
κάθε περιφερειακής διεύθυνσης  εκπαίδευσης, κάθε δι-
εύθυνσης εκπαίδευσης ή αξιολογούµενο φορέα. Η αξιο-
λόγηση µπορεί να περιέχει ιδιαίτερη αναφορά για κάθε
επιµέρους αξιολογούµενη υπηρεσία. Η απόφαση της Αρ-
χής µπορεί να είναι θετική, θετική υπό όρους ή αρνητική.
β) Η διάρκεια ισχύος της απόφασης αξιολόγησης ορί-

ζεται σε κάθε περίπτωση από την Αρχή και δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα οκτώ έτη. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της
θετικής απόφασης αξιολόγησης, η Αρχή, αυτεπαγγέλ-
τως ή ύστερα από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µπορεί να εξετάζει αν τα κριτήρια της θετικής αξιολόγη-
σης εξακολουθούν να ικανοποιούνται. Αν τα κριτήρια της

θετικής αξιολόγησης δεν ικανοποιούνται, η Αρχή ανακα-
λεί την απόφαση αξιολόγησης και ενηµερώνει αµελλητί
τις υπηρεσίες ή τους φορείς τους οποίους αφορά η αξιο-
λόγηση και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
γ) Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών και τα όργανα διοί-

κησης των φορέων οφείλουν να ενηµερώνουν την Αρχή
αν τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν παύσει να ικανοποι-
ούνται ή αν έχουν τέτοια αµφιβολία.
δ) Στη θετική υπό όρους ή την αρνητική απόφαση ανα-

φέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται και τίθεται
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τη συµµόρφωση στα
κριτήρια αυτά και την επανεξέταση της απόφασης. Το
Συµβούλιο, ύστερα από την υποβολή συµπληρωµατικής
έκθεσης αξιολόγησης σχετικά µε τη συµµόρφωση ή µη
στα ανωτέρω κριτήρια, εκδίδει νέα απόφαση.
ε) Οι εκθέσεις αξιολόγησης Ε.Α.Ε.Ε. και οι αποφάσεις

αξιολόγησης της Αρχής κοινοποιούνται στις υπηρεσίες
και τους φορείς τους οποίους αφορούν και τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
και δηµοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Αρχής. Το Υ-
πουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού τηρεί µητρώο των υπηρεσιών και των φορέων
που έχουν αξιολογηθεί. 
στ)  Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου αξιολό-

γηση της ποιότητας για συγκεκριµένη υπηρεσία ή φορέα
µπορεί να υποκαθίσταται από αξιολόγηση από διαπι-
στευµένο φορέα αξιολόγησης της πρωτοβάθµιας ή της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής που ορίζε-
ται µε απόφαση της Αρχής. Η Αρχή διαπιστεύει αλλοδα-
πούς φορείς αξιολόγησης που είναι διεθνώς αναγνωρι-
σµένοι και εφαρµόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνο-
νται στα κριτήρια της Αρχής.

9. α) Στα γενικά κριτήρια αξιολόγησης  περιλαµβάνο-
νται, ιδίως, τα εξής:
αα) προκειµένου για τις σχολικές µονάδες και τις διευ-

θύνσεις εκπαίδευσης, ο βαθµός ανταπόκρισης στα προ-
γράµµατα δράσης που καταρτίζονται, σύµφωνα µε το
άρθρο 32 του ν. 3848/2010,
ββ) τα µαθησιακά αποτελέσµατα,
γγ) η ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του διδακτι-

κού και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου, όπως τεκ-
µηριώνεται ιδίως από την αξιολόγηση από τους µαθητές
και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική τους µέριµνα,
δδ) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού

προσωπικού,
εε) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως

τα σχολικά εργαστήρια και οι βιβλιοθήκες και
στστ) η ανταπόκριση των σχολικών µονάδων και των

λοιπών υπηρεσιών στο στρατηγικό στόχο για µείωση της
µαθητικής διαρροής, καθώς και στην αντιµετώπιση φαι-
νοµένων ρατσισµού, εκφοβισµού και βίας.
β) Τα κριτήρια της προηγούµενης περίπτωσης συµπλη-

ρώνονται, εξειδικεύονται και αναθεωρούνται µε απόφα-
ση της Αρχής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε βάση τη γνώση και εµπειρία από την ε-
φαρµογή των διαδικασιών αξιολόγησης και τις αντίστοι-
χες διεθνείς εξελίξεις. Κατά την εξειδίκευση των κριτη-
ρίων λαµβάνεται, επίσης, υπόψη η διακριτή φυσιογνωµία
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κα-
θώς και οι ιδιαιτερότητες κάθε γεωγραφικής περιοχής.

10. Η Αρχή προβαίνει σε εσωτερική  αξιολόγησή της
λειτουργίας και του έργου της, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του Οργανισµού της, και αναθέτει την εξωτερική α-
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ξιολόγησή της σε έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισµέ-
νους αξιολογητές, οργανισµούς ή φορείς αξιολόγησης
που αναπτύσσουν συναφή δραστηριότητα στο εξωτερι-
κό και, ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο.

11. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία  της Αρχής εγγρά-
φονται υπό  ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό  του Υ-
πουργείου Παιδείας και  Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού. Τον προϋπολογισµό εισηγείται  στον Υ-
πουργό Οικονοµικών ο  Πρόεδρος της Αρχής.

12. Η Αρχή συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων και απολογισµού.

13. α) Με προεδρικό διάταγµα, που  εκδίδεται µε πρό-
ταση των Υπουργών  Διοικητικής Μεταρρύθµισης και  Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, κυρώνε-
ται ο Οργανισµός της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται από
την ίδια µέσα σε έξι µήνες από τη συγκρότηση του Συµ-
βουλίου της και ρυθµίζει τα θέµατα της εσωτερικής ορ-
γάνωσης και λειτουργίας της Αρχής, τα θέµατα υπηρε-
σιακής κατάστασης των µελών και του προσωπικού της,
τα θέµατα διοικητικής υποστήριξης των Ε.Α.Ε.Ε., καθώς
και κάθε θέµα που σχετίζεται µε την εφαρµογή των δια-
τάξεων του παρόντος άρθρου.
β) Το αργότερο µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση

του παρόντος νόµου, ορίζεται ο πρόεδρος της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.. Το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από τον
ορισµό του προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες
για την ανάδειξη των µελών του Συµβουλίου της Αρχής
και του διευθυντή της διεύθυνσης διοικητικής και επιστη-
µονικής υποστήριξης. Κατά την πρώτη εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, για την επιλογή του δι-
ευθυντή το Συµβούλιο της Αρχής ορίζει µε τη δηµόσια
προκήρυξη της θέσης τη διαδικασία, η οποία περιλαµβά-
νει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, τα κριτήρια
επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα του διευθυντή. Η
επιλογή γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζο-
νται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δηµο-
σιότητας της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας και της
αξιοκρατίας. Έως την ανάδειξη του διευθυντή, τις αρµο-
διότητές του ασκεί ο πρόεδρος της Αρχής.
γ) Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του πα-

ρόντος άρθρου, για τον ορισµό των µελών των επιτρο-
πών αξιολόγησης των υποψήφιων µελών του Συµβουλί-
ου δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου.
δ) Έως την έκδοση του Οργανισµού της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.,

τα θέµατα που ρυθµίζονται σε αυτόν ρυθµίζονται µε από-
φαση του Συµβουλίου της Αρχής που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Από τη συγκρότηση του Συµβουλίου της

Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., τα προγράµµατα δράσης και οι εκθέσεις
αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 32 του
ν. 3848/2010 υποβάλλονται και στην Αρχή αυτή, ενώ για
την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού που προβλέ-
πεται στην περίπτωση 5 του ίδιου άρθρου απαιτείται και
η γνώµη της Αρχής.

Άρθρο 2

1. Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση  εργασίας ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου  χρόνου ή µίσθωσης έργου ή
οποιασδήποτε άλλης µορφής, καθώς  και τυχόν απαιτού-
µενες ανανεώσεις  ή παρατάσεις συµβάσεων για την ε-

κτέλεση αρχαιολογικών έργων µε αυτεπιστασία από υ-
πηρεσίες και φορείς της Γενικής Γραµµατείας Πολιτι-
σµού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού και του Ταµείου Διαχείρισης Πι-
στώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων
(Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), οι οποίες έγιναν χωρίς την έγκριση που
προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) µετά την έναρ-
ξη ισχύος του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), έως και τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες.

2. Η παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει την 31η Μαΐου 2013.»

Άρθρο 3

Διατίθενται για την κάλυψη των απαιτήσεων µετακίνη-
σης του Προέδρου της Δηµοκρατίας, του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Εξωτερικών τα αεροσκάφη EM-
BRAER και GULFSTREAM της µοίρας Μεταφοράς Υψη-
λών Προσώπων της Πολεµικής Αεροπορίας, µετά από
σχετική αίτηση των ως άνω προς το ΓΕΑ. Για τους λοι-
πούς Υπουργούς τα αεροσκάφη αυτά διατίθενται µόνον
εφόσον προκύπτει αιτιολογηµένα ότι δεν µπορούν να
µετακινηθούν σε εύλογο χρόνο, µε άλλες πτήσεις για
τον τόπο προορισµού τους προς εκτέλεση κρατικής απο-
στολής, µετά από σχετική έγκριση του Γενικού Γραµµα-
τέα της Κυβέρνησης. 

Άρθρο 4

1. Η παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «Ταµείο Επικουρικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Α-
σφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο-
λίτη και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του
ΤΕΑΠΑΣΑ ορίζεται η 1η του έκτου µήνα µετά το µήνα
δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.»

2. Στο τέλος του άρθρου 95 του ν. 3655/2008 προστί-
θενται εδάφια ως εξής:

«Το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού των πάσης φύσε-
ως παροχών του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και ο προσδιορισµός
των σχετικών εισφορών που βαρύνουν τους µετόχους α-
σφαλισµένους αυτού, καθορίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ύ-
στερα από αναλογιστική µελέτη και πρόταση του Δ.Σ.
του Ταµείου. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 2084/1992 (Α΄ 165) δεν θίγονται.»

3. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 101 του ν. 3655/
2008 αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του
Ταµείου, είναι δυνατή η τροποποίηση ή συµπλήρωση των
ως άνω περιγραφόµενων αρµοδιοτήτων.

7. Με προεδρικό διάταγµα που  εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού  Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας  του Πο-
λίτη, ύστερα από γνώµη  του Δ.Σ. του Ταµείου, καταρτί-
ζεται  ο Οργανισµός του ΤΕΑΠΑΣΑ µε  τον οποίο ρυθµί-
ζονται θέµατα  που αφορούν την οργάνωση και λειτουρ-
γία του Ταµείου και κατά τροποποίηση των άρθρων 100
και 101.»
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4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν.
3655/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προ-
στασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του ΤΕΑ-
ΠΑΣΑ και αναλογιστική µελέτη, µπορούν να τροποποιού-
νται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τοµέων Ε-
πικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Κλάδου Υ-
γείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλά-
δο.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 3655/2008 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
ΤΕΑΠΑΣΑ και αναλογιστική µελέτη, υπάγονται στην α-
σφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνοµίας
Πόλεων και οι λοιποί εργαζόµενοι στην Ελληνική Αστυ-
νοµία.»

6. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 98 του ν. 3655/
2008 καταργούνται.

7. Όλες οι σχετικές µε το  ΤΕΑΠΑΣΑ αρµοδιότητες
του Υπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και
Πρόνοιας µεταφέρονται στον  Υπουργό Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, µέσα σε διάστηµα
τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου, διορίζει µε απόφασή του τον Πρόεδρο και τα µέλη
του Δ.Σ. του Ταµείου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης
αυτής το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ εξακολουθεί να λειτουργεί
µε βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.

Άρθρο 5

Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19, 20
και 22 παρ. 5 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34) «Ρυθµιστική Δια-
κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµο-
θέτησης».

Άρθρο 6

1. Το ύψος των αποζηµιώσεων του Προέδρου και των
µελών της Κεντρικής Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής
(ΚΕ.Ν.Ε.) και της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης
(Κ.Ε.Κ.), ως και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη χο-
ρήγησή τους, καθορίζονται αποκλειστικά µε απόφαση
του Πρωθυπουργού.

2. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου και υπουργικής
απόφασης καταργείται.

Άρθρο 7

1. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 5
του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Δικαίωµα µετάθεσης θεµελιώνουν και οι εκπαιδευτι-
κοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δηµοτικής Εκπαί-
δευσης και Διδασκαλεία Νηπιαγωγών τα ακαδηµαϊκά έ-
τη 2009-2010 και 2010-2011.» 
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δηµοσίευση του

ν. 4115/ 2013 (Α΄ 24).
2. Ζητήµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµα-

τοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ του Οργανισµού Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), για
τα οποία οι προβλεπόµενες σχετικές κανονιστικές ή ατο-
µικές πράξεις δεν είχαν εκδοθεί έως την κατάργησή του,
ρυθµίζονται µε πράξεις του Γενικού Γραµµατέα Δια Βίου

Μάθησης, η ισχύς των οποίων δύναται να ανατρέχει έως
την 1.1.2009.

3.α. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών που απασχολού-
νται ως διδάσκοντες µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στο
πρόγραµµα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, µε χρηµατο-
δότηση από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ για τη χρονική περίοδο
2013-2015 προσµετράται ως διδακτική προϋπηρεσία
στους αντίστοιχους πίνακες τουΥπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.
β. Αν κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο αριθµός των

µαθητών µειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχό-
ληση του συµβαλλόµενου, έστω και για τον ελάχιστο
χρόνο που προβλέπεται από το πρόγραµµα Ενισχυτικής
Διδασκαλίας συντρέχει λόγος καταγγελίας της σύµβα-
σης.
γ. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίω-

µα µονοµερούς µεταβολής του ωραρίου ανάλογα µε τον
αριθµό των µαθητών και σύµφωνα µε το κανονιστικό
πλαίσιο της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

4. Στο τέλος του άρθρου 7 του  ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως: 

«10. α. Για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που προ-
κύπτουν από την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, µετο-
νοµασία, κατάργηση και τη µεταβολή της έδρας Α.Ε.Ι.,
Σχολών και Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., σύµφω-
να µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.
4009/ 2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε
την αυτή διαδικασία της ως άνω παραγράφου µπορούν
να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέµνονται, µετονοµά-
ζονται και καταργούνται Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, κα-
θώς και Κατευθύνσεις Προχωρηµένου Εξαµήνου σε Τµή-
µατα Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.. Για τον ορισµό του αριθ-
µού των εισακτέων και τη διαδικασία επιλογής των υπο-
ψηφίων για την εισαγωγή σε Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
των Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. εφαρµόζονται α-
ντίστοιχα οι ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή στα
Τµήµατα Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.. Στην περίπτωση των
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και των Κατευθύν-
σεων Προχωρηµένου Εξαµήνου δηλωτικό στοιχείο του
παρεχόµενου τίτλου σπουδών αποτελεί ο τίτλος της Κα-
τεύθυνσης. 
β. Οι ρυθµίσεις της περίπτωσης α΄ της παρούσας πα-

ραγράφου καταλαµβάνουν και τις προβλεπόµενες στην
παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄141) Κατευ-
θύνσεις ή Ειδικεύσεις. 
γ. Ειδικά, για τους εισαχθέντες στην Τριτοβάθµια Εκ-

παίδευση έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 ο πα-
ρεχόµενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάµενο κατά
το χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο, ακόµα και στην
περίπτωση που το Α.Ε.Ι. ή η Σχολή ή το Τµήµα εισαγω-
γής τους συγχωνεύθηκε, κατατµήθηκε, µετονοµάστηκε
ή καταργήθηκε.»

Άρθρο 8

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 42
του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το
ύψος της αποζηµίωσης ανά συνεδρίαση των µελών, των
περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3374/2005 (Α΄189) για το διάστηµα αυτό, καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.» 
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Άρθρο 9

Στο άρθρο 33 του ν. 4038/2012 τροποποιείται η παρά-
γραφος 1 ως εξής:

«1. Οι σχολικοί σύµβουλοι που επιλέγονται και τοπο-
θετούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου
του ν. 3848/2010, κατατάσσονται, και για όσο χρόνο α-
σκούν τα καθήκοντα αυτά, στον Α΄ Βαθµό, που προβλέ-
πεται στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α΄
226), εφόσον έχουν τα απαιτούµενα έτη υπηρεσίας, ό-
πως κατατάχθηκαν µε το ν. 4024/2011 και οι Διευθυντές
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Στους Σχολικούς Συµβούλους που δεν έχουν τα απαι-

τούµενα έτη υπηρεσίας, απονέµεται ο Α΄ Βαθµός κατά
τη διάρκεια της θητείας τους. Σε κάθε περίπτωση, εφό-
σον τα έτη πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας υπερβαί-
νουν τα ελάχιστα προβλεπόµενα για κατάταξη στο εισα-
γωγικό µισθολογικό κλιµάκιο του βαθµού Α΄, οι Σχολικοί
Σύµβουλοι κατατάσσονται στα επόµενα µισθολογικά κλι-
µάκια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011.»

Άρθρο 10

Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (A΄118),
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 329 παρ.6 πε-
ρίπτωση β΄ του ν. 4072/2012 (Α΄86), προστίθεται στο τέ-
λος εδάφιο, ως εξής:

«Οι Σύµβουλοι Β΄ και Γ΄ µετά από πέντε έτη εξελίσσο-
νται ύστερα από θετική κρίση, σε προσωποπαγείς θέσεις
Συµβούλων Α΄ και Β΄ αντίστοιχα, µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-
θλητισµού µε όλες τις έννοµες συνέπειες. Για την εξέλι-
ξή τους υποβάλλουν σχετική αίτηση το αργότερο εντός
εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Η
εξέλιξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, ύστερα από
εισήγηση τριµελούς ειδικής επιστηµονικής επιτροπής, η
οποία κρίνει το επιστηµονικό και ερευνητικό έργο του
κρινόµενου συνολικά και η συγκρότησή της προβλέπεται
µε απόφαση του Υπουργού εντός τριάντα (30) ηµερών

από την υποβολή της αίτησης εξέλιξης του κρινόµενου.
Οι ειδικές εισηγητικές επιτροπές οφείλουν να υποβά-
λουν έκθεση το αργότερο σε τριάντα (30) ηµέρες από τη
συγκρότησή τους. Μετά το πέρας των τριάντα (30) ηµε-
ρών θεωρείται ότι έχουν εισηγηθεί θετικά. Όσοι κρίνο-
νται θετικά καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις Συµ-
βούλων Α΄ή Β΄αντίστοιχα που συστήνονται µε ίδια από-
φαση. Στην πενταετία προσµετράται και ο χρόνος προϋ-
πηρεσίας τους ως κύριο επιστηµονικό προσωπικό στο
πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.»  

Άρθρο 11

To άρθρο 47 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 47
Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συµµετεί-

χαν στις  διαδικασίες επιλογής για την  εισαγωγή τους
στην τριτοβάθµια  εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συµµε-
τέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του
2011, είτε κάνοντας χρήση των βαθµολογιών των δυο
προηγούµενων ετών 2009 ή 2010 µε το 10% και βάσει
της βαθµολογίας τους ήσαν επιτυχόντες µε τις ειδικές
κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι
οποίοι, είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατη-
γορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιο-
δήποτε λόγο, είτε δήλωσαν, και οι Σχολές ή Τµήµατα
των ΑΕΙ (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή
τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδερφών τους
ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήµατος ή δεν διατάχθη-
κε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς Σχολές
ή Τµήµατα, λόγω κατοικίας των γονέων τους, έχουν δι-
καίωµα εγγραφής ή επανεγγραφής στη Σχολή ή το Τµή-
µα επιτυχίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθορί-
ζεται η διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής των ανω-
τέρω, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή της παρούσας ρύθµισης. Η εγγραφή ή επανεγ-
γραφή των ανωτέρω θα πρέπει να έχει περατωθεί το αρ-
γότερο έως την 12η Μαΐου 2013.
Κάθε προηγούµενη διάταξη καταργείται.»
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Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.

9

Αθήνα,                                                                2013
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