
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 141456/ΓΔ4 
Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρ-

μογής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

«Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μο-

νάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαί-

σιο υλοποίησης του «Συλλογικού προγραμματι-

σμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 

των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτι-

κό τους έργο».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 47, 47Α και 47Β του ν. 4547/2018 «Αναδι-

οργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τα άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

2. Τον ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136) 
και ειδικότερα, τα άρθρα 231 και 233.

3. Τον ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 111) και ιδίως τα άρθρα 14, 17 και 21.

4. Την παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γ.Κ.Π.Δ.) (L 119).

5. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), 
και ιδίως το άρθρο 22 και την παρ. 19 του άρθρου 107.

7. Τον ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α΄ 134), και ιδίως το άρθρο 47.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

10. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Διορθώσεις Σφαλμάτων Α΄ 126).

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

15. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

16. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

17. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

18. Την υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07.09.2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογι-
κός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολό-
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γηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό 
τους έργο» (Β΄ 4189).

19. Την υπό στοιχεία Φ13/153/05-09-2022 σύμφωνη 
γνώμη-εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

20. Την υπ’ αρ. 48/08-09-2022 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
21. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/
489/113377/Β1/19-09-2022 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 
αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία της ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
έργου σχολικών μονάδων» στην οποία υποβάλλονται: 
(α) ο Συλλογικός Προγραμματισμός των σχολικών μο-
νάδων, (β) η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 
των σχολικών μονάδων, (γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξι-
ολόγησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης για τις σχολικές 
μονάδες που έχουν την Παιδαγωγική Ευθύνη και της Δι-
οικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και 
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), (δ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής 
Αξιολόγησης από τους/τις Επόπτες/τριες Ποιότητας της 
Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών μονάδων της 
οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και (ε) οι Εκθέσεις Εξω-
τερικής Αξιολόγησης από τους Περιφερειακούς Επόπτες 
Ποιότητας της Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών 
μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. 
πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 
4727/2020, (α) είτε κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση 
της υπηρεσίας Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών (Υπη-
ρεσία «Single Sign On» - SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου (ΠΣΔ), του οποίου η διοίκηση και η διαχείριση 
ασκούνται αποκλειστικά από το νομικό πρόσωπο ιδιωτι-
κού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επω-
νυμία «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό-
σεων - Διόφαντος» («Ι.Τ.Υ.Ε.»), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), ή 
(β) μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), με τη χρήση 
των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματεί-
ας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ΄ άρθ. 24 
του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), για τα μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., του 
Ι.Ε.Π., της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρω-
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) 
και του Υ.ΠΑΙ.Θ., που δεν είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. 
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή έχουν ο/η Δι-
ευθυντής/ντρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, 
ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε Ομάδας Δράσης της 
σχολικής μονάδας, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τις 
σχολικές μονάδες που έχουν την Παιδαγωγική Ευθύνη, 

οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/
ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 
οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, η 
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και το 
Ι.Ε.Π.. Επιπλέον για τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πρόσβαση έχουν ο 
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Γενικός Γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Αυτο-
τελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων της 
Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Δ.Ε.Π.Π.Σ..

3. Πρόσβαση στα δεδομένα που καταχωρίζονται στην 
ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. για κάθε σχολική 
μονάδα έχουν κατά λόγο αρμοδιότητας οι προαναφε-
ρόμενοι.

4. Δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων και συμπλή-
ρωσης φορμών στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. 
έχουν:

α) Το Τμήμα Δ΄ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής 
Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης.
γ) Οι Περιφερειακοί/ές Επόπτες/τριες Ποιότητας της 

Εκπαίδευσης. 
δ) Οι Επόπτες/τριες Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
ε) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.
στ) Οι Διευθυντές/τριες/Προϊστάμενοι/ες σχολικών 

μονάδων.
ζ) Οι εκπαιδευτικοί-συντονιστές των Ομάδων Δράσε-

ων που έχουν συγκροτηθεί σε κάθε σχολική μονάδα. 
η) το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών 

Σχολείων της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

θ) Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων και Πειραμα-
τικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). 

ι) Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Άρθρο 2
Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην εφαρμογή

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. καταχωρίζο-
νται στοιχεία και συμπληρώνονται πρότυπες σελίδες 
(«φόρμες») από εκπαιδευτικούς, στελέχη Εκπαίδευσης 
και υπηρεσίες, ως ακολούθως:

1. Το Ι.Ε.Π καταχωρίζει και διατηρεί επικαιροποιημέ-
να τα στοιχεία των μελών του Ι.Ε.Π. και της Α.ΔΙ.Π.Δ.Δ.Ε. 
που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, κατόπιν σχετικών 
αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων τους, καθώς 
και των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. που προβλέπονται στην 
παρούσα.

2. Το Τμήμα Δ΄ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής 
Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταχωρίζει 
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και διατηρεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία των Περιφε-
ρειακών Διευθυντών/τριών Εκπαίδευσης.

3. Το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταχωρίζει και 
διατηρεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία των μελών της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ.

4. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) καταχωρίζουν και δι-
ατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία των Συμβούλων 
Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 
των Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών της 
Εκπαίδευσης, των Διευθυντών/ντριών/Προϊσταμένων 
σχολικών μονάδων, και β) προσδιορίζουν τις σχολικές 
μονάδες στις οποίες κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης έχει 
την παιδαγωγική ευθύνη καθώς και το σύνολο των σχο-
λικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
στις οποίες κάθε Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης 
έχει την ευθύνη.

5. Ο/Η Διευθυντής/ντρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής 
μονάδας υποβάλλει στην ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π.

α) τον Συλλογικό Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού 
Έργου της Μονάδας και καταχωρίζει τον υπεύθυνο εκ-
παιδευτικό για κάθε δράση μέσω επιλογής από σχετικό 
κατάλογο που αντλείται στο πλαίσιο διαλειτουργικότη-
τας με το πληροφοριακό σύστημα «myschool»,

β) την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Μονάδας. 
Για τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ο/η Διευθυντής/ντρια/Προϊστάμε-
νος/η της σχολικής μονάδας υποβάλλει την έκθεση στην 
ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π. εκ μέρους του Επιστημο-
νικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.).

6. Οι Συντονιστές των Ομάδων Δράσεων αποτυπώ-
νουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή: 

α) τον σχεδιασμό της Δράσης,
β) την πορεία υλοποίησης της Δράσης, 
γ) την αποτίμηση της Δράσης.
7. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης:
α) Διατυπώνουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί του 

σχεδιασμού των Δράσεων κάθε σχολικής μονάδας αρ-
μοδιότητάς τους.

β) Συντάσσουν Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για 
κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους. Για τα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. 
η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης συντάσσεται από τη 
Δ.Ε.Π.Π.Σ.

γ) Συντάσσουν Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το 
σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους, εκτός των 
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η οποία συντάσσεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ..

8. Ο/Η Επόπτης/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης συ-
ντάσσει Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το σύνολο 
των σχολικών μονάδων ευθύνης του/της, εκτός των Π.Σ. 
και ΠΕΙ.Σ.

9. Ο/Η Περιφερειακός/ή Επόπτης/τρια Ποιότητας της 
Εκπαίδευσης συντάσσει Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγη-
σης για το σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης του/
της, εκτός των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

10. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συντάσσει Έκθεση Εξωτερικής Αξιολό-
γησης για κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. καθώς και για το σύνολο 
των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Άρθρο 3
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ειδικής εφαρμο-
γής του Ι.Ε.Π. υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στις ακόλουθες 
κατηγορίες Υποκειμένων: (α) Περιφερειακοί Διευθυντές/
ντριες Εκπαίδευσης, (β) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, (γ) Επό-
πτες/τριες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, (δ) Διευθυντές/
ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
(ε) Περιφερειακοί Επόπτες της Εκπαίδευσης, (στ) Διευ-
θυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων, (ζ) 
εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τον ρόλο του υπεύ-
θυνου για κάποια Δράση (η) τα μέλη της Δ.Ε.Π.Π.Σ (θ) 
ο/η/Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος Π.Σ. 
και ΠΕΙ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (ι) τα μέλη της 
Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ. και του Ι.Ε.Π..

2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τις ανωτέρω 
κατηγορίες Υποκειμένων είναι: (i) ονοματεπώνυμο και 
(ii) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου. Υπεύθυνος επεξερ-
γασίας, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»), για τις επεξεργασίες που διενερ-
γούνται μέσω της φιλοξενούμενης στην ΕΨΠ εφαρμο-
γής είναι το Ι.Ε.Π. Το Ι.Τ.Υ.Ε. επιτελεί, εν προκειμένω, τον 
ρόλο του Εκτελούντος την Επεξεργασία για λογαρια-
σμό του Ι.Ε.Π. κατά την αυθεντικοποίηση των χρηστών. 
Επιφορτίζεται δε με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν 
για τον Εκτελούντα την Επεξεργασία οι διατάξεις της 
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου είναι η σύνταξη του Συλλογικού 
Προγραμματισμού, της Εσωτερικής και της Εξωτερικής 
Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφε-
ρειακό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07.09.2021 απόφαση της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογικός 
προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση 
των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους 
έργο» (Β’ 4189).

4. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται στην 
εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης εκ των διατάξεων της 
παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 και του άρθρου 
9 της υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07.09.2021 υπουργικής 
απόφασης (παρ. 1(γ) του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.).

5. Τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με τις πολιτικές 
του Ι.Ε.Π. και μόνον για το χρονικό διάστημα που κρίνεται 
απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση του ως άνω 
σκοπού επεξεργασίας στο πλαίσιο των καταστατικών 
σκοπών του Ι.Ε.Π.

Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
231 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) τα Περιφερειακά Κέντρα 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι Συντονιστές 
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Εκπαιδευτικού Έργου, που καταργούνται σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 233 του εν λόγω νόμου, συνεχί-
ζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυαν μέχρι 
την έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021, έως την επιλογή 
και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Πε-
ριφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και 
των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Η υπό στοιχεία 122756/ΓΔ4/29-09-2021 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 4501) παύει να ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Παιδείας  Υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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