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<(Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και

την ασψάλεια των μεταψορών»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις νια

εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 4692/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί της υποβολής αίτησης για

εισαγωγή σε Πρότυπα σχολεία, επέρχονται σι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο Πρώτο

εδάψιο, η ψράση «σε ένα Π.Σ.» αντικαθίσταται από τη ψράση «σε Π.Σ.», β) προστίθεται νέο,

δεύτερο, εδάψιο, γ) στο τρίτο εδάψιο, μετά από τη λέξη «ένα» προστίθεται ο αριθμός «(1)»,

και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Κάθε ενδιαψερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συ μμετάσχει στις εξετάσεις για

εισαγωγή σε Π.Σ.. Ο υποψήψιος έχει τη δυνατότητα στην αίτησή του να δηλώνει με σειρά

προτίμησης μέχρι δύο (2) Π.Σ.. Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται

ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν

αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος οτην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα (1) ΠΕΙ.Σ.,

σύμψωνα με την Παρ. 7.».

Άρθρο 2

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των

μελώντου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) καιτου Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης —

Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4823/202 1

Το Πρώτο εδάψιο του άρθρου 80 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των εξουσιοδοτικών

διατάξεων του Κεψαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του νόμου αυτού, για την αξιολόγηση του έργου

των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, τροποποιείται, ως προς το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, και το άρθρο 80

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 80

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από

εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη της

Αρχής Διασψάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση



(Α.ΔΙΠ.Π.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζονται: α) επιμέρους υποπεδία ή υποκριτήρια, στα οποία

αναλύονται τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΓΙ.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

(Ε.Β.Π.), οιτετράβαθμες κλίμακες των επιμέρους κριτηρίων ή υποκριτηρίων κάθε πεδίου ή
υποπεδίου που αξιοποιούνται από τους αξιολογητές κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής

τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο Θέμα σχετικό με τα πεδία, υποπεδία, κριτήρια και

υποκριτήριατης αξισλόγησηςτων εκπαιδευτικών καιτων μελώντου Ε.Ε.Γ1. καιτου Ε.Β.Π. και

β) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του

ΕΕΠ. καιτου Ε.Β.Π. ή τη διαδικασίαδιενέργειάςτης. Η απόψασητου Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων του πρώτου εδαψίου, εψόσον αΦορά σε ειδικά ζητήματα αξισλόγησης των

εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. της μειονοτικής πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα από

εισήγηση και του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις νια τις δομές και τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης — Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου

Α’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, για τις δομές καιτα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 1, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)

το Πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε να μην αναψέρεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού

‘Εργου, β) το δεύτερο εδάψιο καταργείται, γ) το τέταρτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε οι με

κάθε σχέση Εργασίας οργανικές Θέσεις προσωπικού να μεταψέρονται στις Περιψερειακές

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από την παύση

λειτουργίας των Περιψερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), δ) το

πέμπτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε δα) να μην αναψέρεται στους Συμβούλους Εκπαίδευσης

και δβ) να προβλέπεται ανάληψη υπηρεσίας μετά από την τοποθέτηση, και η παρ. Ι

διαμορψώνεται ως εξής:

«1. Τα Περιψερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα οποία καταργούνται

σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους,

σύμψωνα με τον ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,

έως την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της

Εκπαίδευσης και των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Για την παύση

της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική απόψαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εψημερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι με κάθε σχέση

Εργασίας οργανικές Θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή
προσωποπαγών θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται με την παρ. Ι

του άρθρου 233, από την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μεταψέρονται στις

Περιψερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη

υπηρεσίας από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Περιψερειακούς Επόπτες

Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, μετά την τοποθέτησή τους, το αργότερο μέχρι και την



πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση της διαπιστωτικής απόψασης του δεύτερου

εδαψίου

β) στην παρ. Ιλ, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)

προστίθενται νέα, πρώτο και δεύτερο, εδάψια, β) προστίθενται νέα εδάψια, έβδομο, όγδοο

και ένατο, και η παρ. Ιλ διαμορψώνονται ως εξής:

ιιΙΑ. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι θέσεις των οποίων καταργούνται

σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές Τους,

σύμψωνα με τον ν. 4547/20 18, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την

επιλογή και τοποθέτηση των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με

εξαίρεση τις περιπτώσεις του έβδομου εδαψίου, οπότε λήγει η θητεία τους ή παύουν να

ασκούν τις αρμοδιότητές τους με την έκδοση της απόΦασης του Περιψερειακού Διευθυντή

Εκπαίδευσης του όγδοου εδαψίου. Για τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των

αρμοδιοτήτων τους εκδίδεται διαπιστωτική απόψαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαψίου, αν για οποιονδήποτε λόγο

ελλείπει ο Οργανωτικός Συντονιστής ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του,

καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού ‘Εργου,

ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική

εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου διαθέτουν την

ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα

καθήκοντα από τον Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων

καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου του τρίτου εδαψίου γίνεται με απόψαση

του Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης των παράλληλων

καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου ως επίδομα θέσης ευθύνης

μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμψωνα με την

παρ. 6. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμψωνα με το τρίτο

εδάψιο, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιψερειακός Διευθυντής

Εκπαίδευσης. Μετά από την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων

Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κάθε Περιψερειακής Διεύθυνσης

Εκπαίδευσης, στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και μέχρι την παύση της λειτουργίας του σύμψωνα με την

παρ. 1, προίσταται και ασκεί αρμοδιότητες και καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή

Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη

μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν

λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των

παράλληλων καθηκόντων στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαψίου γίνεται

με απόψαση του Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με την οποία ορίζεται και ο

αναπληρωτής του για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης των εν λόγω παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον

Σύμβουλο Εκπαίδευσης ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι

Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμψωνα με την παρ. 6.»,

γ) η παρ. 2 αντικαθίοταται ως εξής:
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«2. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, σι Θέσεις των οποίων καταργούνται σύμψωνα με

την παρ. Ι του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμψωνα με τον

ν. 4547/2018, όπως ίσχυε μέχρι Την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την ολοκλήρωση της

διαδικασίας επιλογής από το κάθε ένα Περιψερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων

Εκπαίδευσης της παρ. 4 του άρθρου 37 και την τοποθέτηση των επιλεγέντων Συμβούλων

Εκπαίδευσης, οπότε σταδιακά παύει η άσκηση των αρμοδιοτήτων εκ μέρους εκείνων των

Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, οι οποίοι κατέχουν Θέση και στελεχώνουν τα ΠΕ.Κ.ΕΣ.

των Περιψερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οποίων

έχουν αναλάβει υπηρεσία και ασκούν τις αρμοδιότητές τους οι επιλεγέντες Σύμβουλοι

Εκπαίδευσης. Για τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους

εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ανάληψη

υπηρεσίας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, γίνεται μετά την τοποθέτησή τους και το

αργότερο μέχρι και την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση της διαπιστωτικής

απόψασης του δεύτερου εδαψίου. Από την ανάληψη υπηρεσίας οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμψωνα με τον παρόντα και τις κανονιστικές πράξεις που

έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, συγκροτούν την Ολομέλεια του

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Περιψερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των

οποίων έχουν αναλάβει υπηρεσία και ασκούν αρμοδιότητες, και εν γένει συμπράπουν ή
συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία των ΠΕΚΕ.Σ., σε

αντικατάσταση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, οι Θέσεις των οποίων καταργούνται.

Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συμμετοχή Συντονιστών

Εκπαιδευτικού ‘Εργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, μεταξύ των οποίων και

συμβουλίων επιλογής, με εξαίρεση την Ολομέλεια των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι Συντονιστές

Εκπαιδευτικού ‘Εργου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη των οργάνων

αυτών και μετά από τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των λοιπών

αρμοδιοτήτων τους, σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο της παρούσας, έως την ανασυγκρότηση

των εν λόγω συλλογικών οργάνων, σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 233. Συντονιστές

Εκπαιδευτικού ‘Εργου που τους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες και καθήκοντα επιστημονικής

ή και παιδαγωγικής ευθύνης σε σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες, τα οποία, ακόμη και

κατά ένα μέρος, δεν ασκούνται από τους τοποθετούμενους Συμβούλους Εκπαίδευσης,

εξακολουθούν να ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες και καθήκοντά τους κατά το μέρος αυτό

μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας και την εξ ολοκλήρου άσκηση αυτών από Συμβούλους

Εκπαίδευσης ή Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή Περιψερειακούς Επόπτες Ποιότητας

της Εκπαίδευσης και, το αργότερο, μέχρι την έκδοση της απόψασης του δευτέρου εδαψίου.

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, των οποίων η περιοχή αρμοδιότητας εκτείνεται σε Διεύθυνση

Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εκτός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της έδρας τους,

συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και συμπράττουν ή
συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της

Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,

στις οποίες υπάγεται η Διεύθυνση ή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου εκτείνεται η περιοχή

αρμοδιότητάς Τους.)>,

δ) προστίθενται παρ. 2Α, 2Β και 2Γ ως εξής:



«2Α. Για τα Θέματα υττηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, έως τη

λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιψερειακό

Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν. Αρμόδια συμβούλια νια τη

συμμόρψωση της Διοίκσης στις δικαστικές αποψάσεις, οι οποίες αψορούν σε διαδικασία

επιλογής και τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, είναι τα Περιψερειακά

Συμβούλια Επιλογής της παρ. 4 του άρθρου 37.

2Β. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της

Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την ευθύνη του

προγραμματισμού των αξιολογήσεων έχει ο Περιψερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ενώ ο

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει στην Περιψερειακή

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετήσιο προγραμματισμό στην

περιοχή ευθύνης του. Οι Περιψερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης διατηρούν την

αρμοδιότητα ανάθεσης και κατανομής της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης

σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, σε περίπτωση κενών ή
κενούμενων θέσεων, μέχριτη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των καθηκόντων

τους σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο της παρ. 2.

2Γ. Με ατιόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζεται κάθε

ειδικότερο Θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή των παρ. 1, ΙΑ, 2, 2Α και

28 κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και, ιδίως,

σχετικά με την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης που

ασκούσαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, των οποίων λήγει η θητεία ή παύει η άσκηση

των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και με τη σύμπραξη ή συμβολή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ..»

και

ε) στην παρ. 6 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται,

ώστε αα) να αναψέρεται και στην παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων και αβ) να παραπέμπει

και στην παρ. ΙΑ, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ώστε βα) να αναψέρεται, ομοίως, και

στην τιαύση άσκησης των αρμοδιοτήτων και ββ) να παραπέμπει στο πέμπτο και έκτο, και όχι

στο τελευταίο, εδάψιο της παρ. 2, και η παρ. ό διαμορψώνεται ως εξής:

«6. ‘Εως τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, σύμψωνα

με τις παρ. ΙΑ και 2, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές

Εκπαιδευτικού ‘Εργου λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης, που προβλέπεται στις υποπερ.

γγ’ και δδ’ της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου Ιό του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύουν έως

την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του παρόντος. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ.

και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα θέσης

ευθύνης σύμψωνα με το προηγούμενο εδάψιο και μετά από τη λήξη της θητείας τους ή την

παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους στις περιπτώσεις του πέμπτου και έκτου εδαψίου

της παρ. 2, εψόσον δεν έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. ‘Εως την

επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε.
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λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης της περ. β) της παρ. Ι του άρθρου Ιό του ν.

4354/2015, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102).».

Άρθρο 4

Διαδικασία αξιολόγησης του έρνου των εκπαιδευτικών — Τροποποίηση παρ. ό άρθρου 73

ν. 4823/2021

Στην παρ. ότου άρθρου 73 του ν. 4823/2021 (Α’ 13ό), περί της διαδικασίας αξιολόγησης του

έργου των εκπαιδευτικών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο

τροποποιείται, ώστε να προβλεψθεί ότι η αποτίμηση της αξιολογικής κρίσης από τον

αξιολογητή γίνεται με έγγραΦη τεκμηρίωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσψορο

τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο, β) το τρίτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε να

διευκρινιστεί ότι η έκθεση του εκπαιδευτικού αψορά στην αξιολογική κρίση, και η παρ. ό

διαμορψώνεται ως εξής:

«ό. Ο αξιολογητής συζητά με τον εκπαιδευτικό την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας

εγγράψως την αποτίμησή του, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσψορο τρόπο επί

αποδείξει στον αξιολογούμενο. Ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5)

ημερών έκθεση με τις παρατηρήσεις του, σε περίπτωση που υπάρχει διαψωνία, ως προς την

αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού επί της αξιολογικής Κρίσης καταχωρίζεται

στον ηλεκτρονικό ψάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.».

Άρθρο 5

Θέματα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση — Τροποποίηση περ. ε) παρ. 4 άρθρου 1 ν. 4142/2013

Στην περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου Ι του ν. 4142/2013 (Α’ 83), περί της θητείας του προέδρου

και των λοιπών μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασψάλισης της Ποιότητας στην

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), επέρχονται οι ακόλουθες

τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε να μην επιτρέπεται ο διορισμός για

περισσότερες από τρεις (3), και όχι δύο (2) θητείες, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται,

ώστε να εναρμονιστεί με την τροποποίηση του πρώτου εδαψίου, και η περ. ε)

διαμορψώνεται ως εξής:

ιιε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής, ενώ δεν

επιτρέπεται ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις (3) θητείες, διαδοχικές ή μη. Σε

περίπτωση διαδοχικών θητειών δεν απαιτείται δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της

Διαρκούς Επιτροπής Μορψωτικών Υποθέσεων της Βουλής.».
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Α. Αιτιολονική έκθεση

11 Η «ταυτοτητα» της αξιολογουμενης ρυθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

ΆρΘρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αυξάνονταιτα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) για
τα οποία οι ενδιαψερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση και να συμμετάσχουν
στις εξετάσεις εισαγωγής, από ένα (1) σύμψωνα με την ισχύουσα ρύθμιση, σε δύο
(2).

Άρθρο 2: Τροποποιείταιτο άρθρο 80 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί εξουσιοδοτικών
διατάξεων για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), με στόχο τη συμπλήρωση και την Περαιτέρω εξειδίκευση της
νομοθετικής εξουσιοδότησης που εμπεριέχεται στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 3: Προβλέπεται ότι κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα κατά το ΟΠΟίΟ

εξακολουθεί η λειτουργία των Περιψερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) που καταργήθηκαν με τον ν. 4823/2021 (Α 136) οι Σύμβουλοι
Εκπαίδευσης, των οποίων αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, θα
ασκούν αρμοδιότητες και εν γένει θα συμπράπουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία των κέντρων αυτών, σε αντικατάσταση των
Συντονιοτών Εκπαιδευτικού Εργου, οι Θέσεις των οποίων επίσης καταργήθηκαν με
τον ίδιο νόμο.

Άρθρο 4: Προβλέπεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου των
εκπαιδευτικών, η αποτίμηση της αξιολογικής κρίσης από τον αξιολογητή γίνεται με
έγγραψη τεκμηρίωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσψορο τρόπο επί
αποδείξει στον αξιολογούμενο, προκειμένου να αρχίσει η πενθήμερη Προθεσμία
που προβλέπεται νια την υποβολή της έκθεσης με τις παρατηρήσεις εκ μέρους του
αξιολογούμενου, σε περίπτωση που υπάρχει διαψωνία.

Άρθρο 5: Αυξάνεται το ανώτατο όριο θητειών του προέδρου και των λοιπών μελών
του Συμβουλίου της Αρχής Διασψάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), από δύο (2) σε τρεις (3) θητείες.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση διευρύνονται οι επιλογές των υποψηψίων
για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και αυξάνονται οι πιθανότητες
επιτυχίας τους σε σχολείο της επιλογής τους.

Άρθρο 2: Οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των
εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και
του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) εξειδικεύονται και συμπληρώνονται
ώστε με υπουργική απόψαση να δύνανται να καθορίζονται επιμέρους υποπεδία ή
υποκριτήρια, στα οποία αναλύονται τα πεδία και κριτήρια της αξιολόγησης,



σι τετράβαθμες κλίμακες των επιμέρους κριτηρίων ή υποκριτηρίων κάθε πεδίου ή
υποπεδίου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο Θέμα σχετικό με τα πεδία, υποπεδία,
κριτήρια και υποκριτήρια.

Άρθρο 3: Η ανάγκη της ταχύτερης δυνατής υλοποίησης των στόχων για αναβάθμιση
της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου επιβάλλει την άμεση
τοποθέτηση και ανάληψη καθηκόντων των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των οποίων
ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων και
καθηκόντων τους συνεπάγεται την άμεση προσέλευσή τους στις σχολικές μονάδες
της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την προσέγγιση και επαψή τους με τους
εκπαιδευτικούς, την καθοδήγηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
τελικώς τη μέγιστη δυνατή απόδοση ενός βελτιωμένου και ποιοτικά αξιόλογου
εκπαιδευτικού έργου. Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η ρύθμιση της
εισόδου των νεοεπιλεγέντων Συμβούλων Εκπαίδευσης στην ενεργό υπηρεσία και
δράση, χωρίς ωστόσο να θίγεται το μεταβατικό στάδιο, το οποίο πρέπει να διέλθει
η διαδικασία αντικατάστασης των υψιστάμενων θεσμών και στελεχών της
εκπαίδευσης από τους νέους θεσμούς και τα στελέχη που προβλέπονται στον ν.
4823/2021 (Α’136) και επιλέγονται με βάση τις διατάξεις του και ειδικότερα:

Η ανάληψη υπηρεσίας των Συμβούλων Εκπαίδευσης δεν σχετίζεται πλέον
με την παύση της λειτουργίας των Περιψερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) αλλά προβλέπεται η άμεση τοποθέτηση και
ανάληψη της υπηρεσίας τους, καθώς και η σταδιακή υπεισέλευσή τους στα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου στα
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα έως την παύση της
λειτουργίας των Κέντρων αυτών.
Αντίστοιχα, η παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καθίσταται ανεξάρτητη
σε σχέση με τη λήξη της θητείας ή την παύση της άσκησης των καθηκόντων
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, οι οποίοι αντικαθίστανται σταδιακά
από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης
των σχετικών διαδικασιών επιλογής.
Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεχίζουν να ασκούν τις
αρμοδιότητές τους έως την τοποθέτηση των Περιψερειακών Εποπτών
Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με εξαίρεση την περίπτωση που τοποθετούνται
και αναλαμβάνουν υπηρεσία οι επιλεγέντες Σύμβουλοι Εκπαίδευσης.
Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιψερειακών Εποπτών και των
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την ευθύνη του προγραμματισμού
των αξιολογήσεων έχει ο Περιψερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4: Αν και στην παρ. ό του άρθρου 73 του ν. 4823/2021 (Α 136) προβλέπεται
ότι κατόπιν της διδασκαλίας που έχει παρακολουθήσει ο αξιολογητής, αυτός συζητά
με τον εκπαιδευτικό την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας την αποτίμησή του
και στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει έκθεση με τις παρατηρήσεις
του, που καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό ψάκελο του εκπαιδευτικού, δεν υψίσταται
πρόβλεψη η αποτίμηση του αξιολογητή να αποτυπώνεται εγγράψως και να
γνωστοποιείται επί αποδείξει στον αξιολογούμενο, προκειμένου να αρχίσει η
τιενθήμερη προθεσμία που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη για την υποβολή της
έκθεσης με τις παρατηρήσεις εκ μέρους του αξιολογούμενου.

Άρθρο 5: Η αύξηση του ανώτατου αριθμού θητειών του προέδρου και των λοιπών
μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασψάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) αποσκοπεί στην ενίσχυση της
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συνέχειας του διοικητικού οργάνου και την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των
μελώντου, καθώς καιτη διευκόλυνση του μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού των
δράσεων και την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή τους για την επίτευξη της αποστολής της
Αρχής.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Αψορά στους υποηψίους για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.).

Άρθρο 2: Αψορά στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα στελέχη που
αξιολογούν το έργο τους.

Άρθρο 3: Αψορά στους Οργανωτικού ς Συντονιστές και τους Συντονιοτές
Εκπαιδευτικού ‘Εργου των Περιψερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) που καταργήθηκαν με τον ν. 4823/2021 (Α’136), τους Συμβούλους
Εκπαίδευσης των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και
γενικότερα την εκπαιδευτική κοινότητα.

Άρθρο 4: Αψορά στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και τους αξιολογητές τους.

Άρθρο 5: Αψορά στον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου της Αρχής
Διασψάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙΠ.Π.Δ.Ε.).

Η αναγκαιοτητα της αξιολογουμενης ρυθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4.
ΝΑΙ ΟΧΙ Π

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Άρθρο 1: Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ΙΙΙ)

Άρθρο 2: Το άρθρο 80 του ν. 4823/2021 (Α’ 136)

Άρθρο 3: Το άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α’136)

Άρθρο 4: Η παρ. ότου άρθρου 73 του ν. 4823/2021 (Α’ 136)

Άρθρο 5: Η περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου Ι του ν. 4142/2013 (Α 83)

φΙ



5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις τροποποιούνται
διατάγματος, υφιστάμενες διατάξεις τυπικών νόμων, συνεπώς
υπουργικής απόψασης απαιτούνται ρυθμίσεις της ίδιας τυπικής ισχύος.
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

ί) με αλλαγή διοικητικής Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, σύμψωνα με τα
πρακτικής ανωτέρω. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων δεν είναι
συμπεριλαμβανομένης δυνατή με αλλαγή διοικητικής πρακτικής.
της δυνατότητας νέας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ίί) με διάθεση Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών
περισσότερων πόρων δεν θα συνέβαλλε ατην επίλυση των ζητημάτων.
ανθρώπινων και
υλικών_πόρων;

Συναψείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές; ΝΑΙ Π Οχι Π
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

επιδιώκονται
με την αξιολογούμενη ρύθμιση



Π Π π

_________

Ι1Ι

__

ΠΠ Σ*1ΠΠ

_

8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολσγούμενης ρύθμισης;

Άρθρο 1:
Η διεύρυνση του αριθμού των
επιλογών των υποψηψίων νια την
εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.).

Άρθρο 2:
Η συμπλήρωση και η περαιτέρω
εξειδίκευση των εξουσιοδστικών
διατάξεων για την αξιολόγηση του
έργου των εκπαιδευτικών και των
μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Άρθρο 3:
Η ομαλή μετάβαση στο νέο πλαίσιο του
ν. 4823/2021 (Α 136) για τα στελέχη

ι) βραχυπροθεσμοι:
της εκπαιδευσης και η αποτροπη του
κινδύνου διατάραξης της
εκιταιδευτικής διαδικασίας, ιδίως με τη
σταδιακή αντικατάσταση των
Συντονιοτών Εκπαιδευτικού ‘Εργου από
τους νεοεπιλεγέντες Συμβούλους
Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της
μεταβατικής λειτουργίας των
Περιψερειακών Κέντρων
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.),
τα οποία καταργήθηκαν με τον ν.
4823/2021 (Α’ 136).

Άρθρο 4:
Η διευκρίνιση διαδικαστικών
ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία
αξιολόγησης του έργου των



εκπαιδευτικών και η διασψάλιση της
δυνατότητας υποβολής των
παρατηρήσεων του αξιολογούμενου
προς τον αξιολογητή, σε περίπτωση
διαψωνίας ως προς την αξιολογική
κρίση.

Άρθρο 5:
Η αύξηση του ανώτατου αριθμού
θητε ιών του προέδρου και των λοιπών
μελών της Αρχής Διασψάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Άρθρο 1:
Η ενίσχυση και εδραίωση του θεσμού
των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.)
Η ενίσχυση του προτύπου της
αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Άρθρα 2 και 4:
Η εύρυθμη και αποτελεσματική
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και
των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.ΒΠ.), με
στόχο τη συμβολή στη βελτίωση της
ατομικής τους απόδοσης και την
αναβάθμιση της ποιότητας της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

ιι) μακροπροθεσμοι:
εκπαιδευσης.

Άρθρο 3:
Η ρύθμιση έχει μεταβατικό χαρακτήρα
και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν
μακροπρόθεσμοι στόχοι.

Άρθρο 5:
Η διασψάλιση της τεχνογνωσίας και
της εξειδίκευσης για την επίτευξη της
αποστολής της Αρχής Διασψάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

· Η διευκόλυνση του μακροπρόθεσμου
προγραμματισμού και της συνέχειας
των δράσεων της Αρχής για την
επίτευξη της αποστολής της, η οποία

ή



αψορά στη διασψάλιση υψηλής
ποιότητας στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

9
Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

Εκπαίδευση - Πολιτισμός:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Α. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αττοφοίτων γβαθμιας εκπαίδευσης Που βρίσκουν
εργασία στον Τομέα το,ν σοουδών τους εντός ό μηνών από Την
έναρξη_αναζήτησης

Αριθμός οιστοποιημένων Πανεοιστημιακών σχολών (ίδΟ κλα)

Αριθμός συμμετοχών σε Προγράμματα Έρευνας. Τεχνολογίας
& Καινοτομίας (διεθνή & εθνικά), ανά Πανεπιστημιακή Σχολή

Αριθμός έργων/μελετών που έχουν ανατεθεί από τον ιδιωτικό
τομέα, ανά Πανεπιστηίιιακή / Τεχνολογική Σχολή

Δειπάνη ανά φοιτητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά ΑΕΙ

Ποσοστό ενηλίκων (στο πόνολο του ενεργού πληθυσμού) που
συμμετέχουν_Πε_προγρόμίιατει δια_βίου_εκπαίδευσης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ / Α’ΟΜΙΑ / Β’ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ποσοστό αναλφάβητων/σύνυλο οληθυσμυό

Αριθμός ατόμων Που εγκατιιλείποον το σχολείο Πριν την
ολοκλήρωση της β’ βάθμιας και α’ βάθμιιις εκπαίδευσης / έτος

Αριθμός δια-πολιτισμικών σχολείων ανά Ι]εριφέρεια
(ποσοστό μιιθητών στο σύνολο Των ίιαθητιλν) που φοιτούν σε
διαπολιτισμικό_σχολεία
Ποσοστό αλλοδαπών μαθητών στο σύνολο (των μαθητών) —

Κατανομή_ανά_περιφέρειο
Αριθμός ολοήρερων / αττυγευμοτινών σχολείων κειι αριθμός
μειθητών σον φοιτούν σε αυτά

Μέσος όρος καθηγητών / σύνολο μαθητών

Μέσος όρος Η/Υ / σύνολο μειθητών

Αριθμός μαθητών Που επωφελούνται από προγράμματα
ενισχυτικής_εκπαίδευσης_/_έτος
Δαπάνη ανά ρειθητή ανά βαθμίδα (Λ’θμια, Εθμια)
εκπαίδευσης

, , Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εξελιξη την τελευταια 5ετία

στοιχεια στοχος (3ετια)

Πριιγματοποιηθείσες ανασκαφές, κατά είδος και
αποτελέσματα, Και αριθμός ευρημάτων

Χρηματοδοτήσεις αναπκαφών, κατά φορέα, κειι ποσά Που
διατέθηκαν

ίϊισκώαεις για ανασκαιμές, στου διειτέθηκαν σε Εφορείες
Αρχαιοτήτων

Κήμνξη αρχαιολογικών χώρων, μνι1ρείων, πιιραδοσιακών Και
ιστορικών οικιαίιών

Πριιγματοττοιηθείσες απαλλοτριώσεις και καταβληθείσες
αποζημιώσεις, για ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί σε μνημεία και
αρχαιολογικούς χώρους. Και δαπάνες έργων που βρίσκονται
σε εξέλιξη

Δαπάνες έργων που έχουν εκτελεσθεί πε μουσεία και λοιπά
κτίρια και δαπάνες έργων που βρίσκονται Πε εξέλιξη

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξισπσιήθηκαν σι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
και της ΕΛΣΤΑΤ
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Αριθμός βιβλιοΘηκών κιιτά νομική μορφή και είδος
βιβλιοθήκης, ανάλογα με Το Θέμα, κατά γεωγραφικά
διαμέρισμα

Εϋνική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας ψύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται οτην κρίση του επισπεύδοντος
υπουργείου, ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται
δείκτες στην Ανάλυση.

Οικονομική /Δημοσιονομική /Φορολονική πολιτική:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επι&ωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

ΑκαΘάριστο εγχώριο προϊόν νε αγσραίες τιμές (δισ.)

ΡυΘμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταΘερές Τιμές

ίσοζύγιο τρεχοιισών σιινειλλαγών 1% ΑΕΠ)

ίαοζύγιο γενικής κυβέρνησης (χωρίς τις τράπεζες, % ΑΕΠ)

Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Ιίμωτσγενές ολεόνααμα (ως %ΑΕΠ)

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών καταναλωτή

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ειτιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Φορολνγικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Αναλογία άίιεσης Και έμμεσης φορολογίας

[Ισσό Που ειοαμάετονται μέχρι σήμερα από τον φάρο ή τους
ιμόμους στους οποίους αφορούν νι διατάξεις του
νομοσχεδίου.

Ποσά σον ειοομάχΘηκαν αού φορολογικούς ελέγχους

Ποσοστό πράξεων διοικητικού πμοσδιορισμνύ φόρου
επιβολής προστίμων που ακνμώΘηκαν εν μέρει ή εν όλω από
τα δικαστήρια

> Κοινωνική πολιτική:
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στοχος (3ετια)

Ποσοστά ανεργίας

Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων

Ποσοστό ανεργίας νέων

Ποσοστό ανεργίας γυναικών

Ποσοστό ανεργίας ανά γεωγραφική οεριφέρεια

Ποσοστό ανεργίας βάσει μορφι.ιτικού επιπέδοο

Δείκτης απασχόλησης / Δείκτης ι.,ρών εργασίας / Δείκτης
αμοιβών (ανά βασικό τομέα της οικονομίας Π.χ. μεταποίηση.
κατασκευές_κ.λπ.)

Μερική αοασχάληση ως ποσοστό της συνολικής αοααχόλησης
(στο σύνολο Τον πληθυσμού Και ειδικότερα γιο νέονς)

Ποσοστό απασχολονμένων με σύμβαση ορισμένον χρόνον (στα
ούνολα του πληθυσμού και ειδικότερα για νέονς)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετια)

Αριθμός επιχειρησιακών. κλαδικών και ομοισειταγγελματικών
συμβάσεων (και εγσσε. εάν αννήφθη Το σνγκεκριμένο έτος)
Και αριθμός/ποσοστό εργαζομένων που καλύπεονται από αυτές.

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που σονήφδηπιιν χωρίς προσφυγή σε
διαμεσολάβηση

Αριθμός/ποσοστό σ.σ.ε. που νυν ήφθησιιν χωρίς προσφυγή αε
διαιτησία

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας μεσολάβησης

Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας διαιτησίας

Μέση διάρκεια σ.σ.ε. (προβλεπόμενη στα σχετικά κείμενα αλλά
και πραγματική με την έννοια της παράτασιις μετά τη σνμβιιτική
τους_λήξη)

Ώρες εργασίας ανά ημέρα, εβδομάδιι και εινά κλάδο οικονομίας

Αριθμός αμειβόμενων υοερωριών (που δηλώθηκαν) ανά
εργαζόμενα και κλάδο οικονομίας

Αριθ μάς ατυχημάτων ανά κλάδο οικονομίας και
αριθ μάς/ποσοστό ατνχημάτων που προκάλεσαν θάναεο ή
αναπιιρία

ΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωιώμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)

Ποσοστό πληθυσμού σε καθεστώς φτώχειας. σε κίνδυνο
φτώχειας ή σε κοινωνικό αττοκλεισμό
Ποσοστό υλικής στέρησης σε τέσσερα ή περισσότερα βασικά
αγαθά_ή υπηρεσίες
Ποσοστό ναικυκυριών στν σύνολο τον πληθυσμού Που
αντιμετωπίζουν_δυσκολία_αντιμετώπισης_έκτακτων_αναγκών

Ποσοστό πληθυσμού που λαμβάνει επιδόματα και η αντίστοιχη
Κρατική_δαπάνη_Ιαυνυλικά_και_ανά_επίδομα)

*



, Πρόσφατα ΕπιδιωκόμεναςΥΓΕΙΑ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεία στσχος (3ετία)

Αριθμός Εσωτερικών / εξωτερικών ασθενών ανά έτος

Ποσοστά παιδικής θνησιμότητας

Συνολικές δαπάνες υγείας κατά κεφαλή

Δαιοάνες φαρμάκων κατά κεφαλή

Αριθμός ιατρών ανά 1000 κατοίκους

Αριθμός νοσοκορειακών κλινών ανά ΙΟθΟ κατοίκους

Μέση διάρκεια εοείγουαος νοσηλείας

Ειδικές νοσηλεντικές υπηρεσίες: εσωτερικοί ασθενείς (απόλυτος
ειριθρός Και ανά διαθέσιμο κρεβάτι), ρέση παραμονή, περίθαλψη
εξωτερικών ασθενών (εξωτερικά ιιιτρεία και επείγοντα
περιστατικά)

Αριθρός οσθευών Που περιμέυουυ γιο Χ μήνες υα εξυπηρετηθούν
(για ρη επείγουσει νοσηλεία, ή για μονορερή περίθαλψη ή για την
Πρώτη εξέταση)

Αριθμός νονηλειών ανά 1000 κατοίκους

Αριθρός κλινών πνά νοσηλευτική υπηρεσία

ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Ετιιδιωκόμενσς
στοιχεία στοχας (3ετία)

Ποσοστό απασχόλησης ανά φύλο

συνολικά

ανά περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή οράδο

Ποσοστά ανεργίας αυά φύλο

συνολικά

ανά Περιφέρεια

ανά κλάδο οικονομίας

ανά ηλικιακή οράδα

Ποσοστό οοτοαποοχολυόμενων ανά φύλο

Ποσοστά εργοδοτών ανά ιρύλο

Ποσοστό μελών ΔΣ. εταιρειών ανά φύλο

Ποσοστά μελών Κοινοβουλίου, Περιφερειακών και δημοτικών
συμβουλίων ανά φύλο
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‘ Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό σ) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ και γ) μετακλητών
υπαλλήλων

Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεόθουση, γενική διεόθυυση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο ίΝΤΕίδΝΕΤ

Αριθμός υπηρεσιών ρε εσωτερική δικτόωση (ίιιιτασυι)

Ανσλσγίσ Η/Υ ανά θέση Εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών κσι φπρέων/ σόναλα
δημοσίων υηρεσιώο Και φορέων

Αριθμός κόντρων πληροφόρησης συλιτώυ, σε κεντρικό,
περιφερειακό, νομαρχιακό κσι τοπικό εσίσεδο καθώς Και σε
επίπεδο νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων υσυ εξυσηρετυόνται από τις δημόσιες
οσηρεσίες σνό έτος Και ανά υπηρεσία
Κόστος προσωσικοό (δαπάνες μισθοδοσίας Και πρόσθετες
δαπάσες ως ποσοστό εσί ης συνυλικι(ς δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων σρυσωπικυό: δαπάνες μονάδων
σρυσωσικυό ως σοσοστό της συνολικής δαπάνης ανά υσουργείο

ΔΗΜΟΣίΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία Ξετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
στοιχεια στοχος (3ετια)

Διασραχθέντσ αδικήμστσ, δράστες σδικηράτων κσι αναλογία
ανά δθδ.θθδ κστοίκους
Αδικήματα Ποινικοό Κώδικα οστά κατηγορίες κσι κατά
γεωγραφική περιοχή

Διασρσχθέντα αδικήμστα και θεωραόμενοι ως δράατες αυτών
κατά εθνιυόητα. φόλο και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική ασεικάνιση των αδικημάτων ται αξιόσοινων
σνρυεριφορών σου πμοκαλοόο το Κοινό αίσθημα
(αοθρωσοκτανίες,_ληστείες,_κλοσές_—_διαρρήξεις)

Αδικήματα που σιροροόν στην παράνομη είσοδο Και παραμονή
στη χώμα

Συχνότητα εγκλημάεων ανά τόσο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών σεριατώσεων σου εξιχνιάστηκαν στο
σόνοδο των εγκλημάτων

Σόνολο εργαζομένων στη δημόσια ασφάλεια

Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά αστυνομικό τμήμα και
ανά σεμιοχή αστυνόμευσης

Αναλογία αστυνομικών ανά Ιδδδ κατοίκονς — αναλογία
κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα Και περιοχή αστυνόμευσης

Κατά κεφαλή καθαρές δαπάνες για αστυνομικές υπηρεσίες

Κατανομή πόρων για την αντιμετώσιση της σαραβατικής
συμπεριφοράς ανά τομείς (σ.χ. εγκλήματα βίας, οικονομικά
εγκλήματα._ναρκωτικά,_τροχαία._κλοπές,_τρομοκρατία)

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενας
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εισερχόμενων αστικιλν, εργατικών και εμπορικών
διαφορών

Αριθμός εισερχόρενων διοικητικών περιπτώσεων

Συνολικός χρόνος σου απαιτείται για την επίλυση αστικών,
εμπορικών, εργατικών, διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστινών σσοφάσευιν (θιρηνοδικεία.
ίίμυιτοδικείσ, δφετείο, Αρειος ίίάγος/Σομβοόλιο Επικρατείας)
Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή (ποινικά, πολιτικά ται
διοικητικά δικαστήρια)
ίίοσοατό δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνονται μετά από
έφεση ή αναίρεση
Αριθμός υποθέσεων που εσώόοντσι ρε το σόστηρα του
εξωθικσστικοό συμβιβοσροό
Αξιοπολ1ση εναλλακτικών μεθόδοιν εσίλυσης διαφορών. σχ.
διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας αλλά δεν
διαθέτουν πόρους (νομικι) προστασία)

Κόστος προσφυγής στη δικαιοσόνη

Ποσοσεό ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων

Ποσοστό διεκπεμπιουρένων κατ’ έτος υποθέσεων έναντι
ετκρεμιλν_(σε_ετήσια_και_συνολική_βάση_ενκρεμοτήτων)
Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, σε ετήσιο βάση, για τις οποίες
επιβλήθηκαν_ποινές_μετατρέψιμες_σε_χρήμα

Μέσο κόστος σωφρονιστικοό συστήματος ανά κροτοόρενο

Αναλογία προσωσικοό φόλαξης (φυλάκων) ανά κρατυόμενο

-ω



‘ Ανάτττυη — Επενδυτική δραστηριότητα:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΙΡΙΟΤΗΤΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Δείκτης Παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας

Εττεοδόοεις εις % ΑΕΠ

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ

Αριθμός επιχειρήσεων Που ανοίγουν ανά κλάδο Και περιφέρεια
και_αντίστοιχος_αριθμός_αιτασχολουμένων_σε_αυτές

Αριθμός επιχειρήσεων Που Κλείνουν ανά κλάδο Και Περιφέρεια
και_αντίστοιχος_αριθμός_απασχσλοομένων_σε_αυτές

Διοικητικό Κόστος σύστασης επιχειρήσεων

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Εττιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Κατά κεφαλή

Ποσοστό του πληθυσμού Που εξυπηρετείται από βιαλογικούς
καθαρισρούς

Ποσοστό Των ακτών Που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση
Πε σχέση με το σύνολο των δονάμενων να χρησιρανοιηθούν
αυτών

Αριθμός ελέγχων καταλληλότηνας δικτύου ύδρεοσης Κατ έτος

Ποσοατύ οικιακών & βιομηχανικών απορριρράτων Που
διατέθηκαν Πε άλλες χρήσεις (π.χ. ανσκύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασρατοποίηση)

Ποσοστό διατιδέρενων απορριμμάτων Πε ΧΥΤΑ

[ίνσοατό δασικών εκτάσεων Που Καταστράφηκαν από Πυρκαγιά

/ σύνολο δασικών εκτάσεων

Ποσοστό αναδασωδεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο)
εκτάσεων /σύοολο κατεστραρμένων δασών ειπό πορκαγιές

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών ατ σχέση με την συνολική
έκταση τιις χώρας
Ποσοστό τνο προόοολογισμαύ που διατίθεται για θέματα
προστασίας περιβάλλοντος

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας

Κτιτανόλωαη ενέργειτις από ιινανεώσιρες Πηγές ενέργειας Κατά
κεφαλή

[[οσοστό μείιισης εκπομπών αερίων θερροκηοίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεία στόχος (3ετία)



Ψηψιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροψοριακού συστήματος, ποια Θα είναι
10. η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:

_________

ΑΜΕΣΗ Π ή/και ΕΜΜΕΣΗ Π

) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροψοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηψιακή
11. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηψιακού Μετασχηματισμού);

________

ΝΑΙ__Π ΟΧΙ__Π

_____________________________________

Εξηγήστε:

12
Διασψαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροψοριακού συστήματος με
άλλαυψιστάμενασυστήματα; ΝΑΙ Π Οχι Π

Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού
συστήματος; ΝΑΙ Π ΟΧΙ Π

Εξηγήστε:



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Γ Στόχος

Άρθρο Ι Η παροχή στους υποψηψίους για την εισαγωγή σε Πρότυπα
Σχολεία (Π.Σ.) της δυνατότητας να δηλώνουν στην αίτησή τους
με σειρά προτίμησης μέχρι δύο (2) Π.Σ..

Άρθρο 2 Η συμπλήρωση και η περαιτέρω εξειδίκευση των
εξουσιοδοτικών διατάξεων για την αξιολόγηση του έργου των
εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την πρόβλεψη της
δυνατότητας καθορισμού, με υπουργική απόψαση, επιμέρους
υποπεδίων ή υποκριτηρίων στα οποία αναλύονται τα πεδία και
κριτήρια της αξιολόγησης, οι τετράβαθμες κλίμακες των
επιμέρους κριτηρίων ή υποκριτηρίων κάθε πεδίου ή
υποπεδίου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με
τα πεδία, υποπεδία, κριτήρια και υποκριτήρια.

Άρθρο 3 Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η σταδιακή
είσοδος των νεοεπιλεγέντων Συμβούλων Εκπαίδευσης στην
ενεργό υπηρεσία και δράση, χωρίς να θίγεται το μεταβατικό
στάδιο, το οποίο πρέπει να διέλθει η διαδικασία
αντικατάστασης των υψιστάμενων θεσμών και στελεχών της
Εκπαίδευσης από τους νέους θεσμούς και τα στελέχη του ν.
4823/2021 (Α’ 136)
Ειδικότερα:

. Η ανάληψη υπηρεσίας των Συμβούλων Εκπαίδευσης
δεν σχετίζεται πλέον με την παύση της λειτουργίας των
Περιψερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) αλλά προβλέπεται η άμεση τοποθέτηση και
ανάληψη της υπηρεσίας τους, καθώς και η σταδιακή
υπεισέλευσή τους στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα έως την παύση
της λειτουργίας των κέντρων αυτών.

. Αντίστοιχα, η παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
καθίσταται ανεξάρτητη σε σχέση με τη λήξη της θητείας
ή την παύση της άσκησης των καθηκόντων των
Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, σι οποίοι
αντικαθίστανται σταδιακά από τους Συμβούλους
Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης των
σχετικών διαδικασιών επιλογής.



Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεχίζουν
να ασκούν τις αρμοδιότητές τους έως την τοποθέτηση
των Περιψερειακών Εττοιττών Ποιότητας της
Εκπαίδευσης, με εξαίρεση την περίπτωση που
τοποθετούνται και αναλαμβάνουν υπηρεσία οι
επιλεγέντες Σύμβουλοι Εκπαίδευσης.
Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιψερειακών
Ειτοπτών καιτων Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
την ευθύνη του Προγραμματισμού των αξιολογήσεων
έχει ο Περιψερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4 Η ρητή πρόβλεψη της γνωστοποίησης, με κάθε πρόσψορο
τρόπο και επί αποδείξει, της έγγραψης αξιολογικής κρίσης του
αξιολογητή προς τον αξιολογούμενο, στο Πλαίσιο της
διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η αύξηση του ανώτατου αριθμού θητειών των προέδρου και
Άρθρο 5 των λοιπών μελών του Συμβουλίου της Αρχής Διασψάλισης της

Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

Δ. ‘Εκθεση νενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟίΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα / Χ Χ

αποτελεσματικότητα

ΕΜΜΕΣΑ Χ



Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Άρθρο 1: Με τη διεύρυνση του αριθμού των επιλογών των υποψηψίων για τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.)
καθίσταται αποτελεσματικότερη η διαδικασία της επιλογής τους, γεγονός που συμβάλλει στην πιο δίκαιη
μεταχείριση των υποψηψίων και την αυξημένη αξιοπιστία των εξετάσεων εισαγωγής και γενικότερα του θεσμού
των Π.Σ..

Άρθρα 2 και 4: Οι ρυθμίσεις που αψορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμβάλλουν στη μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης προς τον σκοπό της αναβάθμισης της ποιότητας της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στην πιο δίκαιη μεταχείριση των αξιολογούμενων
και την αυξημένη αξιοπιστία του θεσμού της αξιολόγησης.

Άρθρο 3: Εξασψαλίζεται η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των στόχων για την αναβάθμιση
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, μέσω της άμεσης τοποθέτησης και ανάληψης καθηκόντων των
Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4: Διασψαλίζεται η μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στον μακροπρόθεσμο
προγραμματισμό για την υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των στόχων της Αρχής ΔιασΦάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), με την αξιοποίηση της
εμπειρογνωμοσύνης όσων έχουν ήδη υπηρετήσει στη θέση του προέδρου και των λοιπών μελών του
Συμβουλίου της Αρχής.

19. Κόστος αξισλογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

ΓΙΑ ΤΗΝ
Υποδομή /

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ

εξοπλισμός

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Προολήψεις /
κινητικότητα

Εντ μέρωση
εκπαίδευση Χ

εμπλεκομένων

ιι1

Χ

Αυξημένη αξιοπιστία
Ι διαφάνεια θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο



ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
&ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Στήριξη Και
λειτουργία
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
βύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υψίαται κόστος πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκόμενων μερών.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΛΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης

ΚΙΝΔΥΝΟΙ κινδύνων

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ανάδειξη καλών

πραΚτικών Κατά
την υλοποίηση
της_ρύθμισης



Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν υψίοτανται κίνδυνοι από την εψαρμογή των ρυθμίσεων.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

εττισύ ναψη).
21.

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης

και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

Άρθρα 5, 16 και 25 του Συντάγματος

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ όανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Κανονισμός

Π

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Π Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Π
Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

· αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
Π δικαστήριο

(αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Π

____________________

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.



Ζ. Πίνακας τροτιοτισιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης προτίμησης στην αίτηση

συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Πρότυπο

Σχολείο — Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 4692/2020

Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί

της υποβολής αίτηοης για ειοαγωγή οε Πρότυπα οχολεία,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο Πρώτο

εδάψιο, η ψράση «οκ ένα Π.Σ.» αντικαθίοταται από τη ψράοη

«σε Π.Σ.», β) προστίθεται νέο, δεύτερο, εδάψιο, γ) στο Τρίτο

εδάψιο, μετά από τη λέξη «ένα» προστίθεται ο αριθμός

«(1)», και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Κάθε ενδιαψερόμενος μπορείνα καταθέσει αίτηση καινα

συμμετάσχει στις εξετάσεις γιο εισαγωγή οκ Π.Σ.. Ο

υποψήψιος έχει τη δυνατότητα στην αίτησή του να δηλώνει

με σειρά προτίμησης μέχρι δύο (2) Π.Σ.. Η συμμετοχή στις

εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητο από τον τόπο

διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας

δεν αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση

γιατην εισαγωγή οκ ένα (1) ΠΕΙ.Σ., σύμψωνα μετην παρ. 7.».

«3. Κάθε ενδιαψερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να
συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ.. Η συμμετοχή
στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο

διαμονής του μαθητή. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν
αποκλείει την συμμετοχή του αιτούντος στην κλήρωση για την

εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ., σύμψωνα μετην παρ. 7.»

Π

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Διατάξεις αξιολσγσύμενης ρύιμισης

Άρθρο Ι

Υφιστάμενες διατάξεις

Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 είχε ως εξής:

Άρθρο 2

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου

των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού
Το άρθρο 80 του ν.4823/2021 είχε ως εξής:

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού

Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
— «Αρθρο 80

Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4823/2021 Εξσυσιοδοτικές διατάξεις



Το πρώτο εδάψιο του άρθρου 80 του ν. 4823/2021 (Α’ 136),

Περί των εξουσιοδστικών διατάξεων του Κεψαλαίου Γ’ του

Μέρους Γ’ του νόμου αυτού, για την αξιολόγηση του έργου

των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τροποποιείται, ως προς το

περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, και το άρθρο 80

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 80

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η

οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού

Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων και γνώμη της Αρχής Διασψάλισης της

Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση (ΑΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζονται: α)

επιμέρους υποπεδία ή υποκριτήρια, στα οποία αναλύονται

τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και

των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

οιτετράβαθμες κλίμακες των επιμέρους κριτηρίων ή
υποκριτηρίων κάθε πεδίου ή υποπεδίου που αξιοποιούνται

από τους αξιολογητές κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής

τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τα

πεδία, υιτοπεδία, κριτήρια και υποκριτήρια της αξιολόγησης

των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π.

και β) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική μετην αξιολόγηση των

εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ή τη

διαδικασία διενέργειάς της. Η απόψαση του Υπουργού

Παιδείας και Θρησκευμάτων του πρώτου εδαψίσυ, εΦόσον

αψορά σε ειδικά ζητήματα αξισλόγησης των εκπαιδευτικών

και των μελών του ΕΕ.Π. και του Ε.Β.Π. της μειονοτικής

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της

διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση

και του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις για τις δομές και τα στελέχη της

δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης — Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α 136), περί των

μεταβατικών διατάξεων του ΚεΦαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του

νόμου αυτού, για τις δομές και τα στελέχη της δημόσιας

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 1, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται οι

ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το Πρώτο εδάψιο

τροποποιείται, ώστε να μην αναψέρεται στους Συντονιστές

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
γνώμη της Αρχής ΔιασΦάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Γ].Π.Δ.Ε.) δύναται να
καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τα πεδία και τα
κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια σχετική με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και
των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ή τη διαδικασία διενέργειάς
της. Η απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων του
πρώτου εδαψίου, εψόσον αψορά οε ειδικά ζητήματα αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. της
μειονοτικής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της
διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση και
του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.»

α) Οι παρ.1, Ιλ και 2 του άρθρου 231 του ν. 4823/2021 είχαν ως
εξής:

«1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, που καταργούνται
σύμψωνα μετην παρ. Ι του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις
αρμοδιότητέςτους, σύμψωνα με τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α
102), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την
επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των
Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Μέχρι την επιλογή και
τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιψερειακών
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Επαπτών Ποιότητας
της Εκπαίδευσης, την αρμοδιότητα ανάθεσης και κατανομής της
επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων



Εκπαιδευτικού ‘Εργου, β) το δεύτερο εδάψιο καταργείται, γ)

Το τέταρτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε σι με κάθε σχέση

εργασίας οργανικές Θέσεις προσωπικού να μεταψέρονται

στις Περιψερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από την παύση

λειτουργίας των Περιψερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), δ) το πέμπτο εδάψιο τροποποιείται,

ώστε δα) να μην αναψέρεται στους Συντονιστές

Εκπαιδευτικού ‘Εργου και δβ) να προβλέπεται ανάληψη

υπηρεσίας μετά από την τοποθέτηση, και η παρ. 1

διαμσρψώνεται ως εξής:

«1. Τα Περιψερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα οποία καταργούνται σύμψωνα με την παρ. 1

του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές

τους, σύμψωνα με τον ν. 4547/2018 (Α 102), όπως ίσχυε

μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την επιλογή και

τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Εποπτών

Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Περιψερειακών Εποπτών

Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Για την παύση της λειτουργίας

των ΠΕΚ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική απόψαση του

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία

δημοσιεύεται στην Εψημερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι με κάθε

σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού,

περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών

θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται

με την παρ. Ι του άρθρου 233, από την παύση της

λειτουργίας των ΠΕ. Κ. Ε.Σ. μεταψέρονται στις Περιψερειακές

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Επόπτες

Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Περιψερειακούς

Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, μετά την

τοποθέτησή τους, το αργότερο μέχρι και την πέμπτη (5η)

εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση της διαπιστωτικής

απόψασηςτου δεύτερου εδαψίου.»,

β) στην παρ. Ιλ, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται

σι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται νέα, πρώτο και

δεύτερο, εδάψια, β) προστίθενται νέα εδάψια, έβδομο,

όγδοο και ένατο, και η παρ. Ιλ διαμορψώνονται ως εξής:

«Ιλ. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι Θέσεις των

οποίων καταργούνται σύμψωνα με την Παρ. Ι του άρθρου

233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμψωνα

μετον ν. 4547/2018, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του

παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των

Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με

εξαίρεση τις περιπτώσεις του έβδομου εδαψίου, οπότε λήγει

η θητεία τους ή παύουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με

την έκδοση της απόψασης του Περιψερειακού Διευθυντή

Εκπαίδευσης του όγδοου εδαψίου. Για τη λήξη της θητείας

τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους εκδίδεται

διαπιοτωτική απόψαοη του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευμάτων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου

εδαψίου, αν γιο οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο Οργανωτικός

στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, οε περίπτωση κενών ή
κενούμενων θέσεων, έχουν οι Περιψερειακοί Διευθυντές
Εκπαίδευσης. Για την παύση της λειτουργίας των Γ]Ε.Κ.Ε.Σ.
εκδίδεται διαπιστωτική απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εψημερίδα στις
Κυβερνήσεως, Οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις
προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή
προσωποπαγών θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που
καταργούνται με την παρ. Ι του άρθρου 233, μεταψέρονται στις
Περιψερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Περιψερειακσύς
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της
Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης γίνεται εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής
απόψασης του τρίτου εδαψίου.
Ιλ. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαψίου της παρ. 1, αν
νια οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο Οργανωτικός Συντονιστής ή
υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του, καθήκοντα
Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού ‘Εργου, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
και διαθέτειτη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν
περισσότεροι Συντονιοτές Εκπαιδευτικού ‘Εργου διαθέτουν την
ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο
ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον
Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των
παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου
του πρώτου εδαψίου γίνεται με απόψαση του Περιψερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης των
παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή
Εκπαιδευτικού ‘Εργου ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα
που λαμβάνουν σι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
σύμψωνα με την παρ. 6. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση
παράλληλων καθηκόντων σύμψωνα με το πρώτο εδάψιο,
καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιψερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης.



Συντονιστής ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του,

καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Εργου, ο οποίος υπηρετεί στην

έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική

εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντονιστές

Εκπαιδευτικού Εργου διαθέτουν την ίδια συνολική

εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν

λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιψερειακό

Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων

καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου του

τρίτου εδαψίου γίνεται με απόψαση του Περιψερειακσύ

Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης των

παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή

Εκπαιδευτικού ‘Εργου ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το

επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντσνιστές των

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμψωνα με την παρ. 6. Αν δεν καταστεί δυνατή η

ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμψωνα με το τρίτο

εδάψιο, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο

Περιψερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Μετά από την

τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων

Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

κάθε Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο οικείο

[ΙΕ.Κ.Ε.Σ. και μέχρι την παύση της λειτουργίας του σύμψωνα

με την παρ. 1, προίσταται και ασκεί αρμοδιότητες και

καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή Σύμβουλος

Εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και

διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή,
αν περισσότεροι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης διαθέτουν την ίδια

συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο

ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον

Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των

παράλληλων καθηκόντων στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του

προηγούμενου εδαψίου γίνεται με απόψαση του

Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με την οποία

ορίζεται και ο αναπληρωτής του για όσο χρονικό διάστημα

διαρκούν τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα. Κατά τη

διάρκεια της άσκησης των εν λόγω παράλληλων καθηκόντων

καταβάλλεται στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης ως επίδομα

θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι

Οργανωτικοί Συντονιοτές των ΠΕ.Κ. Ε.Σ. σύμψωνα μετην παρ.

6.»,

γ) η παρ. 2 αντικαΘίσταται ως εξής:

«2. Οι Συντσνιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου, οι Θέσεις των

οποίων καταργούνται σύμψωνα με την παρ. Ι του άρθρου

233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμψωνα

μετον ν. 4547/2018, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του

παρόντος, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής

από το κάθε ένα Περιψερειακό Συμβούλιο Επιλογής

Συμβούλων Εκπαίδευσης της παρ. 4 του άρθρου 37 και την

τοποθέτηση των επιλεγέντων Συμβούλων Εκπαίδευσης,

οπότε σταδιακά παύει η άσκηση των αρμοδιοτήτων εκ

μέρους εκείνων των Συντονιοτών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, οι

οποίοι κατέχουν Θέση και στελεχώνουν τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των

2. Από την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης,
των Περιψερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, λήγουν οι θητείες των
Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου. Για τη λήξη της θητείας τους
εκδίδεται διαπιστωτική απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των
Συντονιοτών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, έως τη λήξη της θητείας τους,
αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιψερειακό
Υπηρεσιακό Συ μβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ,[Ι.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην Περιοχή
αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν. Ειδικά και μόνο για τις
περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συμμετοχή Συντονιστών
Εκπαιδευτικού ‘Εργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, οι
τελευταίοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη
αυτών και μετά τη λήξη της θητείας τους, σύμψωνα με το Πρώτο
εδάψιο της παρούσας, έως την ανασυγκρότηση των εν λόγω



Περιψερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις

Εκπαίδευσης των οποίων έχουν αναλάβει υπηρεσία και

ασκούν τις αρμοδιότητές τους οι επιλεγέντες Σύμβουλοι

Εκπαίδευσης. Για τη λήξη της θητείας τους ή την παύση

άσκησης των αρμοδιοτήτων τους εκδίδεται διαπιστωτική

απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η

ανάληψη υπηρεσίας από τους Συμβούλους Εκτιαίδευοης,

γίνεται μετά την τοιτοθέτησή τους και το αργότερο μέχρι και

την Πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση της

διαπιστωτικής απόψασης του δεύτερου εδαψίου. Από την

ανάληψη υπηρεσίας σι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ασκούν τις

αρμοδιότητές τους σύμψωνα με τον παρόντα και τις

κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’

εξουσιοδότησή του, συγκροτούν την Ολομέλεια του ΠΕ. Κ. Ε.Σ.

των Περιψερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευοης, στις

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οποίων έχουν αναλάβει

υπηρεσία και ασκούν αρμοδιότητες, και εν γένει

συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άοκηση των αρμοδιοτήτων

και τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σε αντικατάσταση των

Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, οι Θέσεις των οποίων

καταργούνται. Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις, όπου

προβλέπεται η συμμετοχή Συντονιοτών Εκπαιδευτικού’Εργου

στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, μεταξύ των οποίων

και συμβουλίων επιλογής, με εξαίρεση την Ολομέλεια των

Π Ε.Κ. Ε.Σ., οι Συντονιοτές Εκπαιδευτικού Εργου εξακολουθούν

να αοκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη των οργάνων αυτών

και μετά από τη λήξη της Θητείας τους ή την παύση άοκησης

των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, σύμψωνα με το πρώτο

εδάψιο της ιταρούοας, έως την ανασυγκρότηση των εν λόγω

συλλογικών οργάνων, σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου

233. Συντσνιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου που τους έχουν

ανατεθεί αρμοδιότητες και καθήκοντα επιστημονικής ή και

παιδαγωγικής ευθύνης σε οχολική μονάδα ή σε οχολικές

μονάδες, τα οποία, ακόμη και κατά ένα μέρος, δεν ασκούνται

από τους τοποθετούμενσυς Συμβούλους Εκπαίδευσης,

εξακολουθούν να ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες και

καθήκοντά τους κατά τσ μέρος αυτό μέχρι την ανάληψη

υπηρεσίας και την εξ ολοκλήρου άσκηση αυτών από

Συμβούλους Εκπαίδευσης ή Ειτόπτες Ποιότητας της

Εκπαίδευσης ή Περιψερειακούς Ετιόπτες Ποιότητας της

Εκπαίδευσης και, το αργότερο, μέχρι την έκδοση της

απόψασης του δευτέρου εδαψίου. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης,

των οποίων η Περιοχή αρμοδιότητας εκτείνεται σε

Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εκτός

της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της έδρας τους, συμμετέχουν

στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας καιτου ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και

συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων

και τη λειτουργία και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιψερειακής

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή των Περιψερειακών

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οποίες υιτάγεται η

Διεύθυνση ή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου εκτείνεται η

Περιοχή αρμοδιότητάς τους.»,

συλλογικών οργάνων, σύμψωνα με την παρ. 2 του άρθρου 233.
Αρμόδια συμβούλια για τη συμμόρψωση της Διοίκησης στις
δικαστικές αποψάσεις, σι οποίες αψορούν οε διαδικασία επιλογής
και τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού ‘Εργου, είναι τα
Περιψερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 4 του άρθρου 37.»

δ) προστίθενται Παρ. 2Α, 2Β και 2Γ ως εξής:



«2Α. Για τα Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των

Συντονιστών Εκπαιδευτικού Εργου, έως τη λήξη της θητείας

τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν. Αρμόδια

συμβούλια για τη συμμόρΦωση της Διοίκησης στις

δικαστικές αποΦάσεις, οι οποίες αΦορούν σε διαδικασία

επιλογής και τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού

‘Εργου, είναι τα ΠεριΦερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ.

4 του άρθρου 37.

2Β. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των ΠεριΦερειακών

Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών

Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την ευθύνη του

προγραμματισμού των αξιολσγήοεων έχει ο Περιψερειακός

Διευθυντής Εκπαίδευσης, ενώ ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει στην

ΠεριΦερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετήσιο προγραμματισμό στην

περιοχή ευθύνης του. Οι Περιψερειακοί Διευθυντές

Εκπαίδευσης διατηρούν την αρμοδιότητα ανάθεσης και

κατανομής της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης

σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου,

σε περίπτωση κενών ή κενσύμενων θέσεων, μέχριτη λήξη της

θητείας τους ή την παύση άσκησης των καθηκόντων τους

σύμΦωνα με το πρώτο εδάψισ της παρ. 2.

2Γ. Με απόΦαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την εΦαρμογή των παρ. 1, Ιλ, 2,

2Α και 2Β κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την παύση της

λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και, ιδίως, σχετικά με την άσκηση

πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Συμβούλους

Εκπαίδευσης που ασκούσαν σι Συντονιστές Εκπαιδευτικού

‘Εργου, των οποίων λήγει η θητεία ή παύει η άσκηση των

αρμοδιοτήτων Τους, καθώς και με τη σύμπραξη ή συμβολή

των Συμβούλων Εκπαίδευσης στην άσκηση των

αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ..»

και

ε) στην παρ. παρ. ό επέρχονται οι ακόλουθες Τροποποιήσεις:

α) το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε αα) να αναΦέρεται

και στην παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων και αβ) να

παραπέμπει και στην παρ, Ιλ, β) το δεύτερο εδάψιο

τροποποιείται, ώστε βα) ντι αναΦέρεται, ομοίως, και στην

παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων και ββ) ντι παραπέμπει

στο πέμπτο και έκτο, και όχι στο τελευταίο, εδάψιο της παρ.

2, και η παρ. ό διαμορΦώνεται ως εξής:

«ό. ‘Εως τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των

αρμοδιοτήτων τους, σύμΦωνα με τις παρ. Ιλ και 2, σι

Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντσνιστές

Εκπαιδευτικού’Εργσυ λαμβάνουντο επίδομα θέσης ευθύνης,

β) Η παρ. ότου άρθρου 231 του ν. 4823/2021 είχε ως εξής:

«ό. ‘Εως τη λήξη της θητείας τους, σύμψωνα με την παρ. 2, οι
Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές
Εκπαιδευτικού ‘Εργου λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης, που
προβλέπεται στις υποπερ. γγ και δδ’ της περ. β της παρ. Ι του
άρθρου Ιό του ν. 4354/2015 (Α 17ό), όπως ισχύουν έως την
έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του παρόντος. Οι Οργανωτικοί
Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και σι Συντονιστές Εκπαιδευτικού ‘Εργου
εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα
με το προηγούμενο εδάψιο και μετά τη λήξη της θητείας τους στις
περιπτώσεις του τελευταίου εδαψίου της παρ. 2, εφόσον δεν
έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. ‘Εως
την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., σι
υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης της
περ. β) της Παρ. Ι του άρθρου Ιό του ν. 4354/2015, όπως ίσχυε έως
την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α 102).»
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που προβλέπεται στις υττοπερ. γγ’ και δδ’ της περ. β’ της παρ.

1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α 176), όπως Ισχύουν

έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του παρόντος. Οι

Οργανωτικοί Συντονιοτές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές

Εκπαιδευτικού ‘Εργου εξακολουθούν να λαμβάνουν το

επίδομα θέσης ευθύνης σύμψωνα με το προηγούμενο

εδάψιο και μετά από τη λήξη της θητείας τους ή την παύση

άσκησης των αρμοδιοτήτων τους στις περιπτώσεις του

πέμπτου και έκτου εδαψίου της παρ. 2, εψόσον δεν έχουν

επιλεγεί και τοποθετηθεί ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. ‘Εως

την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των

Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι υπεύθυνοι των Κ.Γ].Ε. λαμβάνουν το επίδομα

θέσης ευθύνης της περ. β) της Παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.

4354/2015, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν.

4547/2018 (Α’ 102).».

Άρθρο 4

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών —

Τροποποίηση παρ. ό άρθρου 73 ν. 4823/2021

Στην παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί

της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών,

επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάψιο

τροποποιείται, ώστε να προβλεψθεί ότι η αποτίμηση της

αξιολογικής κρίσης από τον αξιολογητή γίνεται με έγγραψη

τεκμηρίωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσψορο

τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο, β) το τρίτο εδάψιο

τροποποιείται, ώστε να διευκρινιστεί ότι η έκθεση του

εκπαιδευτικού αψορά στην αξιολογική κρίση, και η παρ. 6

διαμορψώνεται ως εξής:

«6. Ο αξιολογητής συζητά με τον εκπαιδευτικό την

αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας εγγράψως την

αποτίμησή του, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσψορο

τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο. Ο εκπαιδευτικός

δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση

με τις παρατηρήσεις του, οε περίπτωση που υπάρχει

διαψωνία, ως προς την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του

εκπαιδευτικού επί της αξιολογικής κρίσης καταχωρίζεται

στον ηλεκτρονικό ψάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.».

Άρθρο 5

Θέματα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση —

Τροποποίηση Περ. ε) παρ. 4 άρθρου Ι ν. 4142/2013

Στην περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 (Α’ 83),

Περί της θητείας του προέδρου και των λοιπών μελών του

Συμβουλίου της Αρχής Διασψάλισης της Ποιότητας στην

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

(Α.ΔΙ,Π.Π.Δ.Ε.), επέρχονται σι ακόλουθες τροποποιήσεις: α)

το πρώτο εδάψιο τροποποιείται, ώστε να μην επιτρέπεται ο

διορισμός για περισσότερες από τρεις (3), και όχι δύο (2)

θητείες, β) το δεύτερο εδάψιο τροποποιείται, ώστε να

Η παρ. ό του άρθρου 73 του ν. 4823/2021 είχε τροποποιείται ως
εξής:

«6. Ο αξιολογητής συζητά με τον εκπαιδευτικό την αξιολογική
κρίση του, τεκμηριώνοντας την αποτίμησή του. Ο εκπαιδευτικός
δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση με τις
παρατηρήσεις του, οκ περίπτωση που υπάρχει διαψωνία, ως προς
την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται
στον ηλεκτρονικό ψάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.»

Η περ. ε) της παρ. 4 του άρθρου Ι του ν. 4142/2013 είχε ως εξής:

«ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου
είναι τετραετής, ενώ δεν επιτρέπεται ο διορισμός τους για
περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή μη. Σε περίπτωση
δύο (2) διαδοχικών θητειών δεν απαιτείται δημόσια προκήρυξη
της θέσης και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής.»



εναρμονιστεί με την τροποποίηση του πρώτου εδαψίου, και

η Περ. ε) διαμορψώνεται ως εξής:

«ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του
Συμβουλίου είναι τετραετής, ενώ δεν επιτρέπεται ο
διορισμός τους νια περισσότερες από τρεις (3) θητείες,
διαδοχικές ή μη. Σε περίπτωση διαδοχικών θητειών δεν
απαιτείται δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της
Διαρκούς Επιτροπής Μορψωτικών Υποθέσεων της Βουλής.».
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και
σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών»

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα:

Ι. Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο. να δηλώνει με σειρά
προτίμησης μέχρι δύο (2) Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) κατά την κατάθεση της
αίτησης συμμετοχής του στις εισαγωγικές εξετάσεις σε Π.Σ.

2. Επανακαθορίζεται Το περιεχόμενο της εξουσιοδοτικής διάταξης για τον
καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης και κάθε άλλου σχετικού θέματος των
εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Τροποποιούνται οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις του ν.4823/202 Ι ‚ όσον
αφορά στις δομές και στα στελέχη της εκπαίδευσης και μεταξύ άλλων,
προβλέπεται ότι. μέχρι την παύση λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), αρμοδιότητες και καθήκοντα
Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης που
υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.ΚΕ.Σ., στον οποίο καταβάλλεται μόνο το επίδομα
θέσης ευθύνης που προβλέπεται για τους Οργανωτικούς Συντονιστές.

4. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του
έργου των εκπαιδευτικών.

5. Ορίζεται ότι, ο διορισμός του προέδρου και των λοιπών μελών του
Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δεν επιτρέπεται για περισσότερες
από τρεις (3) θητείες. [Κατά τα ισχύοντα, επιτρέπεται για δύο μόνο θητείες
(άρθρο Ι τουν.4142/2013)].

ΥΠΑΙΘ τροπ ΙΙΣ. ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΠΕΚΕΣ. ΛΔΙΠΠΔΕ κλπιΙΙΚ)



Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις. δεν προκαλούνται δημοσιονομικές
επιπτώσεις επί του Κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των
λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023
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