
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Π.) 

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (E.ΣΥ.Π.) υπηρετεί την εκπαιδευτική 

έρευνα και τον διάλογο ανάμεσα στις εκπαιδευτικές κοινότητες, τους 

παραγωγικούς φορείς και τους πολιτικούς θεσμούς για την προαγωγή 

της παιδείας, της τέχνης και της επιστήμης σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης. Το Ε.ΣΥ.Π. γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και προς τους εκπαιδευτικούς θεσμούς, 

για ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού, και για μείζονος σημασίας 

ζητήματα εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής.  

 

1. Στο πλαίσιο του Ε.ΣΥ.Π. λειτουργούν τα εξής επί μέρους 

Συμβούλια:  

α. Συμβούλιο Διδακτορικών Σπουδών και Έρευνας (Σ.Δ.Σ.Ε.).  

β. Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.).  

γ. Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.).  

δ. Συμβούλιο Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Σ.Π.Π.Δ.Ε.).  

 

2. Τα ανωτέρω Συμβούλια είναι πεδία κοινωνικού προβληματισμού 

και διαλόγου, αποτυπώνουν τεκμηριωμένα, σε σταθερή επικοινωνία 

με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, τις θετικές 

εμπειρίες, τις εγνωσμένες ή τις διαμορφούμενες δυναμικές θεσμικών 

αλλαγών αλλά και τα προβλήματα της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας. Τα Συμβούλια του Ε.ΣΥ.Π. καλλιεργούν την 

εκπαιδευτική έρευνα με όλους τους πρόσφορους τρόπους και τις 

αναγκαίες συνεργασίες, συντάσσουν πορίσματα που υποδεικνύουν 

προτάσεις προς τους εταίρους του και προς την Πολιτεία, καλές 

πρακτικές και αναγκαίες αναπροσαρμογές και αποτελούν 

γνωμοδοτικά όργανα προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων στους αντίστοιχους, κατά περίπτωση, τομείς.  

 

3. Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. είναι Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή Ακαδημαϊκός ή 

άλλη προσωπικότητα κύρους. Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. πρέπει να 

έχει εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εκπαιδευτικής 

πολιτικής και διοίκησης της εκπαίδευσης.  

Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της 

Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η θητεία 

του Προέδρου είναι τριετής. Ο Πρόεδρος ασκεί τη γενική εποπτεία 

και το συντονισμό των επί μέρους Συμβουλίων του Ε.ΣΥ.Π..  

 

4. Οι Πρόεδροι των επί μέρους Συμβουλίων του Ε.ΣΥ.Π. είναι 

επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους του αντίστοιχου εκπαιδευτικού 

ή ερευνητικού πεδίου, με εμπειρία σε θέματα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού, εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής και διοίκησης. 

Οι Πρόεδροι των επί μέρους Συμβουλίων διορίζονται για τριετή 

θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ε.ΣΥ.Π. 

 

5. Την ευθύνη εξασφάλισης της έδρας του Ε.ΣΥ.Π. και των επί 

μέρους Συμβουλίων του καθώς και της διοικητικής υποστήριξης των 

υπηρεσιών και των συνεδριάσεων τους έχει η Κεντρική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  



 

6. Πόροι του Ε.ΣΥ.Π. προέρχονται από χορηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Βουλής των 

Ελλήνων, ερευνητικά προγράμματα καθώς και από τη συνδρομή των 

εταίρων που συμμετέχουν σε αυτό και στα επιμέρους συμβούλια που 

το συναπαρτίζουν. 

 

7. Η κοινωνική και η επιστημονική στήριξη του Ε.ΣΥ.Π. και των επί 

μέρους Συμβουλίων του γίνεται από επιστημονικές επιτροπές οι 

οποίες συγκροτούνται από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους 

εξειδικευμένους σε συναφή θέματα , από παρατηρητήρια 

στελεχωμένα με εξειδικευμένους κατά περίπτωση επιστήμονες ή και 

από μεμονωμένους εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους. Η 

συγκρότηση των επιτροπών, η στελέχωση των παρατηρητηρίων και 

ή επιλογή των εμπειρογνωμόνων γίνεται με αποφάσεις της 

Ολομέλειας του ΕΣΥΠ έπειτα από πρόταση του προέδρου του. Με 

την ίδια απόφαση καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία και οι επί 

μέρους αρμοδιότητες των επιτροπών ή των παρατηρηρίων αυτών. Η 

επιστημονική υποστήριξη του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους 

Συμβουλίων του μπορεί να παρέχεται και από το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα 

Ερευνητικά Κέντρα, τους ερευνητικούς θεσμούς των Συνδικάτων και 

των παραγωγικών φορέων ή την Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το ΕΣΥΠ και οι 

εταίροι που συμμετέχουν στην Ολομέλεια ή στα επιμέρους 

Συμβούλια μπορούν να ιδρύουν ινστιτούτα ή άλλου τύπου φορείς 

έρευνας τεκμηρίωσης και σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Είναι δυνατή η από κοινού συνεδρίαση όλων ή και επιμέρους 

Συμβουλίων του Ε.ΣΥ.Π. για τη συζήτηση θεμάτων κοινού 

ενδιαφέροντος.  

 

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των κατά 

περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται η έδρα και η 

συγκρότηση του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του, 

αποτελούμενων από εκπροσώπους των συναρμόδιων 

Υπουργείων και των εκπαιδευτικών φορέων της χώρας, καθώς 

και από προσωπικότητες από τον χώρο της εκπαίδευσης και της 

έρευνας. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται η οργάνωση και η 

λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. και των επί μέρους Συμβουλίων του, 

καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διοικητική υποστήριξη 

της λειτουργίας τους. Ο ορισμός των μελών του Ε.ΣΥ.Π. και των 

επί μέρους Συμβουλίων γίνεται από τα όργανα της Πολιτείας και 

τα συλλογικά σώματα τα οποία αντιπροσωπεύουν και 

εκπροσωπούν. Μέχρι την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος 

ισχύουν οι προβλέψεις του Π.Δ. 127/2003 (ΦΕΚ 114/Α/ 

12.5.2003) και το Σ.Δ.Σ.Ε. παραμένει ανενεργό. 

 

9. Ο Προέδρος του Ε.ΣΥ.Π. και οι Προέδροι των επί μέρους 

Συμβουλίων μπορούν να λαμβάνουν ετήσια αποζημίωση ενός (1) 

Ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 'Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται 

αποζημιώσεις μελών επιστημονικών επιτροπών, παρατηρητηρίων ή 

εμπειρογνωμόνων. Τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. πλήρους απασχόλησης 



των Α.Ε.Ι. μπορούν να κατέχουν θέση Προέδρου ή μελών του 

Ε.ΣΥ.Π. ή των επί μέρους Συμβουλίων του.  

 

10. Ο Προέδρος του Ε.ΣΥ.Π. και οι Προέδροι των επί μέρους 

Συμβουλίων μπορούν να απαλλάσσονται από μέρος ή από το σύνολο 

των καθηκόντων τους στα Ιδρύματα ή τις υπηρεσίες όπου 

υπηρετούν. 

 

11. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του 

άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 2817/2000, καθώς επίσης και τα προεδρικά 

διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' 

εξουσιοδότηση του ίδιου άρθρου. Όπου κατά την κείμενη νομοθεσία 

απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Π.Ε.), νοείται στο εξής γνώμη του Συμβουλίου 

Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Π.Ε.). Όπου κατά 

την κείμενη νομοθεσία απαιτείται γνώμη του Τριτοβάθμιας 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Τ.Ε.), νοείται στο εξής γνώμη του 

Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Α.Τ.Ε.). Μέχρι 

της συγκροτήσεως του Ε.ΣΥ.Π. σε σώμα και των επί μέρους 

Συμβουλίων του, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις 

κείμενες διατάξεις για τα όργανα της παρούσας παραγράφου 

εξακολουθούν να ασκούνται από αυτά.  


