
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 
(σε αντικατάσταση του ΠΔ 127/2003, ΦΕΚ 114/Α/ 12.5.2003)

Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου 
Παιδείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπ' όψη:
...............................

Άρθρο 1
Έδρα - Όργανα.
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) και τα επιμέρους Συμβούλιά του θεραπεύουν 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. Το ΕΣΥΠ και τα επιμέρους 
Συμβούλιά του, εδρεύουν στην Αθήνα.
2. α) Όργανα του ΕΣΥΠ είναι ο Πρόεδρος και η Ολομέλεια. 
β) Όργανα του Συμβουλίου Διδακτορικών Σπουδών και Έρευνας (ΣΔΣΕ), του Συμβουλίου Ανώτατης 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΣΑΤΕ), του Συμβουλίου Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΠΔΕ ) 
είναι οι Πρόεδροι, οι Ολομέλειες και οι Γραμματείες των επιμέρους Συμβουλίων.
3. Στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ λειτουργούν οι εξής ομάδες κοινωνικής εκπροσώπησης, οι οποίες 
λειτουργούν αυτοτελώς, ορίζουν συντονιστικό όργανο και προεδρεύοντες, επεξεργάζονται ιδέες και 
προτάσεις και εισηγήσεις για θέματα εκπαίδευσης και εκπροσωπούνται κατά περίπτωση στις ολομέλειες
του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβούλιων του. Οι ομάδες κοινωνικής εκπροσώπησης προσκαλούν ή 
εντάσσουν στις συνεδριάσεις και στις επιτροπές που συστήνουν προσωπικότητες και εμπειρογνώμονες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργάζονται με διεθνείς φορείς αντίστοιχων αρμοδιοτήτων.

Α´ Ομάδα Κοινωνικής Εκπροσώπησης. Επιχειρηματικός κόσμος. 
Συμμετέχουν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος των κάτωθι φορέων: Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, 
Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.), Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών, Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 
(Σ.Α.Τ.Ε.), Ομοσπονδία Κατασκευαστών−Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.)  ή και 
άλλου φορέα έπειτα από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών τους.

Β´ Ομάδα Κοινωνικής Εκπροσώπησης. Ελευθέρια επαγγέλματα.
Συμμετέχουν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος των κάτωθι φορέων: 
Συντονιστική Επιτροπή Δικηγόρων, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας ή και άλλου φορέα έπειτα από απόφαση
της πλειοψηφίας των μελών τους

Γ´ Ομάδα Κοινωνικής Εκπροσώπησης. Κοινωνικές οργανώσεις
Συμμετέχουν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος των κάτωθι φορέων: οργανώσεις 
προστασίας περιβάλλοντος, Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία, οργανώσεις για θέματα 
ισότητας των δύο φύλων, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Κεντρική Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 
ή και άλλου φορέα έπειτα από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών τους

Δ´ Ομάδα Κοινωνικής Εκπροσώπησης. Ο κόσμος της εργασίας.
Συμμετέχουν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος των κάτωθι φορέων:  Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων 
(Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ.), 
Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος (ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ.), ή και άλλου φορέα, 
προσωπικότητες και εμπειρογνώμονες, έπειτα από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Ομάδας.

Ε´ Ομάδα Κοινωνικής Εκπροσώπησης. Εκπαιδευτικοί φορείς.



Συμμετέχουν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος των κάτωθι φορέων: ΔΟΕ, ΟΙΕ-
ΛΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ ΤΕΙ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού ΑΕΙ (ΕΤΕΠ),  Ένωση Ελλήνων Ερευνητών,  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ 
(ΠΟΣΕΕΔΙΠ), Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  (ΟΔΠΤΕ) ή και άλ-
λου φορέα έπειτα από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του ΕΣΥΠ 

ΣΤ´ Ομάδα Κοινωνικής Εκπροσώπησης. Επιστημονικές ενώσεις.
Συμμετέχουν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος των κάτωθι φορέων: Ελληνική 
Μαθηματική Εταιρία, Ένωση Ελλήνων Χημικών, Ένωση Ελλήνων, Φυσικών, Πανελλήνια Ένωση 
Φιλολόγων, Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, Πανελλήνια 'Ενωση Βιοεπιστημόνων, Ένωση Ελλήνων 
Κοινωνιολόγων, Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ή και άλλου φορέα, προσωπικότητες και 
εμπειρογνώμονες, έπειτα από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Ομάδας. 

Ζ´ Ομάδα Κοινωνικής Εκπροσώπησης. Ο κόσμος της μάθησης.
Συμμετέχουν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος σπουδαστών, προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων  ή και άλλου φορέα έπειτα από απόφαση της εισήγηση
της πλειοψηφίας των μελών τους 

Οι ομάδες κοινωνικής εκπροσώπησης ορίζουν ως συντονιστή ένα από τα μέλη τους και συνεδριάζουν 
αυτοτελώς για θέματα της αρμοδιότητά τους. Οι ομάδες κοινωνικής εκπροσώπησης ορίζουν, ανάλογα με τα 
προς συζήτηση θέματα, αντιπροσώπους ή εισηγητές στην Ολομέλεια και στα επιμέρους Συμβούλια του 
ΕΣΥΠ σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων που ακολουθούν. Οι ομάδες κοινωνικής εκπροσώπησης 
διευρύνονται έπειτα από εισήγηση της πλειοψηφίας των μελών τους και έγκριση της ολομέλειας του ΕΣΥΠ.
4. Με απόφαση της ολομέλειας του ΕΣΥΠ συστήνονται παρατηρητήρια, ομάδες εργασίας και 
εργαστήρια σε συνεργασία με ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα ή επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς 
οργανισμών που λειτουργούν στο πλαίσιο των θεσμικών οντοτήτων που συμμετέχουν στην ολομέλεια ή
τα επιμέρους συμβούλιά του ΕΣΥΠ. Μεταξύ πολλών, ζητήματα προτεραιότητας αποτελούν η Τεχνική, 
Επαγγελματική Εκπαίδευση, οι δομές άτυπης και τυπικής κατάρτισης, η Καλλιτεχνική Εκπαίδευση.

Άρθρο 2
Όργανα του ΕΣΥΠ.
1. Όργανα του ΕΣΥΠ είναι ο Πρόεδρος και η Ολομέλεια.
2. Η Ολομέλεια του ΕΣΥΠ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.
β. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διδακτορικών Σπουδών και Έρευνας.
γ. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
δ. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
ε. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
στ.Τρεις προσωπικότητες από τον χώρο της εκπαίδευσης, των επιστημών και της τέχνης, που ορίζονται 

από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία 2/3.
η. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών.
ι. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού.
ια. Τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ιβ. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου Πρυτάνεων.
ιγ. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ.
ιδ. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων.
ιε. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης α´ (επιχειρηματικού κόσμου).
ις. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης β´ (ελευθερίων επαγγελμάτων).
ιζ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης δ´ (κόσμου της εργασίας).
ιη. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης ε´ (εκπαιδευτικών και ερευνητικών ενώσεων).
ιθ.  Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης ζ´ (κόσμου της μάθησης).
κ. Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ).
κα.Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Ένωση Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ).
3. Στην Ολομέλεια του ΕΣΥΠ μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα 
ψήφου εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη επιτροπών, ομάδων εκπροσώπησης ή παρατηρητηρίων.



4. α) Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 
15 του Ν. 2817/2000 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2986/2002 και έχει 
ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

ι. Εκπροσωπεί το ΕΣΥΠ σε κάθε όργανο και σε κάθε αρχή.
ιι. Έχει τη γενική εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των επιμέρους Συμβουλίων του 
ΕΣΥΠ.
ιιι. Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα του προσωπικού που διατίθεται στο ΕΣΥΠ από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του 
ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων.
ιν. Εποπτεύει των επιτροπών, των εργαστηρίων και των παρατηρητηρίων που συγκροτούνται και 
λειτουργούν στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων.
ν. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΕΣΥΠ, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και 
διευθύνει τις συνεδριάσεις, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
νι. Συγκαλεί κοινές συνεδριάσεις επιμέρους Συμβουλίων του ΕΣΥΠ, καταρτίζει την ημερήσια 
διάταξη και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται.

β) Ο Πρόεδρος μπορεί να συμμετέχει και να προεδρεύει, εφ' όσον το επιθυμεί, στις συνεδριάσεις των 
οργάνων των επιμέρους Συμβουλίων.
γ) Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν από τους Προέδρους των 
επιμέρους Συμβουλίων, ο οποίος ορίζεται από τον ίδιο στην αρχή της θητείας του.
δ) Ο Πρόεδρος συνεργάζεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με τους Προέδρους των 
επιμέρους Συμβουλίων.

Άρθρο 3
Όργανα του Συμβουλίου Διδακτορικών Σπουδών και Έρευνας.
1. Όργανα του ΣΔΣΕ είναι ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και η Ολομέλεια.
2. Η Ολομέλεια του ΣΔΣΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΣΔΣΕ.
β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
δ. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
ε. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου Πρυτάνεων.
στ.Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ.
ζ. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων.
ια. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.
ιβ. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ).
ιγ. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ).
ιδ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης στ´ (επιστημονικών ενώσεων) που ορίζεται από 

την ίδια.
ιε. Έναν εκπρόσωπο των μελών ΔΕΠ των πανεπιστημίων, που ορίζεται κατά περίσταση από την 

Ομάδα Εκπροσώπησης ε´(εκπαιδευτικών και ερευνητικών ενώσεων).
ις. Έναν εκπρόσωπο των Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων, που ορίζεται κατά περίσταση 

από την Ομάδα Εκπροσώπησης ε´(εκπαιδευτικών και ερευνητικών ενώσεων).
ιζ. Έναν εκπρόσωπο των Υποψηφίων διδακτόρων, που ορίζεται κατά περίσταση από την Ομάδα 

Εκπροσώπησης ζ´ (κόσμου της μάθησης).
ιθ. Τρεις προσωπικότητες από τον χώρο της εκπαίδευσης, των επιστημών και της τέχνης, που 

ορίζονται από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.
3. Στην Ολομέλεια του ΣΔΣΕ συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου οι 
Πρόεδροι των λοιπών επιμέρους Συμβουλίων καθώς και εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη επιτροπών, 
ομάδων εκπροσώπησης ή παρατηρητηρίων.
4. α) Η Γραμματεία του ΣΔΣΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

ι. Τον Πρόεδρο του ΣΔΣΕ.
ιι. Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην Ολομέλεια του 
ΣΔΣΕ.
ιιι. Τον προεδρεύοντα της Συνόδου Ερευνητικών Κέντρων.
ιν. Τον εκπρόσωπο των υποψηφίων διδακτόρων στην Ολομέλεια του ΣΔΣΕ.
ν. Τον εκπρόσωπο Ερευνητών στην Ολομέλεια του ΣΔΣΕ.



β) Η Γραμματεία έχει ως αρμοδιότητα την εξειδίκευση των αποφάσεων της Ολομέλειας όταν αυτό 
είναι αναγκαίο, όπως επίσης και την άρτια προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με την 
ετοιμασία των απαιτούμενων εισηγήσεων και όλης της αναγκαίας τεκμηρίωσης.
γ) Η  Γραμματεία συγκροτεί επιτροπές ειδικών για την αξιολόγηση προτάσεων ίδρυσης 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σχολών και Σχηματισμών μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών και εκφράζει γνώμη προς τις αρμόδιες αρχές.

5. Ο Πρόεδρος ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 
2817/2000. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της 
Γραμματείας του Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, εκτός εάν παρίσταται σε αυτές ο 
Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, 
επικουρούμενος από τη Γραμματεία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε κάθε όργανο ή αρχή, 
εκτός αν παρίσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Καθήκοντα αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός 
κωλύεται, ασκεί Πρόεδρος Ερευνητικού Κέντρου που ορίζεται από την Ολομέλεια του ΣΤΠΕ.

Άρθρο 4
Όργανα του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
1. Όργανα του ΣΑΠΕ είναι ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και η Ολομέλεια.
2. Η Ολομέλεια του ΣΑΠΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΣΑΠΕ.
β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
δ. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου Πρυτάνεων
ε. Ένα μέλος της Συνόδου Πρυτάνεων που ορίζεται από την ίδια.
ς. Ένα μέλος της Συνόδου Πρυτάνεων που ορίζεται από την ίδια.
ζ. Ένα μέλος της Συνόδου Πρυτάνεων που ορίζεται από την ίδια.
η. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου των ΤΕΙ.
θ. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου των Ερευνητικών Κέντρων.
ι. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης α´ (επιχειρηματικού κόσμου).
ια. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης δ´ (κόσμου της εργασίας).
ιβ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης β´ (ελευθερίων επαγγελμάτων).
ιγ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης γ´ (κοινωνικών οργανώσεων).
ιδ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης ς´ (επιστημονικών ενώσεων), που ορίζεται κατά  

περίσταση
ιε. Έναν εκπρόσωπο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών, που ορίζεται κατά περίπτωση 

από την Ομάδα Εκπροσώπησης ζ´ (κόσμου της μάθησης).
ις. Έναν εκπρόσωπο των μελών ΔΕΠ  ή άλλης κατηγορίας εργαζομένων στα Πανεπιστήμια, που 

ορίζεται από την Ομάδα Εκπροσώπησης ε´ (εκπαιδευτικών και ερευνητικών ενώσεων).
ιζ. Έναν εκπρόσωπο των Ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων, που ορίζεται από την Ομάδα 

Εκπροσώπησης ε´ (εκπαιδευτικών και ερευνητικών ενώσεων).
ιη. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Ένωση Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ).
ιθ. Τρεις προσωπικότητες από τον χώρο της εκπαίδευσης, των επιστημών και της τέχνης, που 

ορίζονται από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.
3. Στην Ολομέλεια του ΣΑΠΕ συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου οι 
Πρόεδροι των λοιπών επιμέρους Συμβουλίων καθώς και εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη επιτροπών, 
ομάδων εκπροσώπησης ή παρατηρητηρίων.
4. α) Η Γραμματεία του ΣΑΠΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

ι. Τον Πρόεδρο του ΣΑΠΕ.
ιι. Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην Ολομέλεια του 
ΣΑΠΕ.
ιιι. Τον προεδρεύοντα της Συνόδου Πρυτάνεων.
ιν. Τον εκπρόσωπο των φοιτητών στην Ολομέλεια του ΣΑΠΕ.
ν. Τον εκπρόσωπο των μελών ΔΕΠ στην Ολομέλεια του ΣΑΠΕ.

β) Η Γραμματεία έχει ως αρμοδιότητα την εξειδίκευση των αποφάσεων της Ολομέλειας όταν αυτό 
είναι αναγκαίο, όπως επίσης και την άρτια προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με την 
ετοιμασία των απαιτούμενων εισηγήσεων και όλης της αναγκαίας τεκμηρίωσης.



γ. Η  Γραμματεία συγκροτεί επιτροπές ειδικών για την αξιολόγηση προτάσεων ίδρυσης, συγχώνευσης
ή κατάργησης πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Τμημάτων και Σχολών και εκφράζει γνώμη προς τις 
αρμόδιες αρχές.

4. Ο Πρόεδρος ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 
2817/2000. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της 
Γραμματείας του Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, εκτός εάν παρίσταται σε αυτές ο 
Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, 
επικουρούμενος από τη Γραμματεία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε κάθε όργανο ή αρχή, 
εκτός αν παρίσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Καθήκοντα αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός 
κωλύεται, ασκεί Πρύτανης Πανεπιστημίου που ορίζεται από την Ολομέλεια του ΣΑΠΕ.

'Αρθρο 5
Όργανα του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
1. Όργανα του ΣΑΤΕ είναι ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και η Ολομέλεια.
2. Η Ολομέλεια του ΣΑΤΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ.
β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
δ. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου Προέδρων των ΤΕΙ.
ε. Ένα μέλος της Συνόδου Προέδρων των ΤΕΙ. που ορίζεται από την ίδια.
ς. Ένα μέλος της Συνόδου Προέδρων των ΤΕΙ. που ορίζεται από την ίδια.
ζ. Ένα μέλος της Συνόδου Προέδρων των ΤΕΙ. που ορίζεται από την ίδια.
η. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου Πρυτάνεων
θ. Τον εκάστοτε προεδρεύοντα της Συνόδου των Ερευνητικών Κέντρων.
ι. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης α´ (επιχειρηματικού κόσμου).
ια. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης δ´ (κόσμου της εργασίας).
ιβ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης β´ (ελευθερίων επαγγελμάτων).
ιγ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης γ´ (κοινωνικών οργανώσεων).
ιδ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης ς´ (επιστημονικών ενώσεων), που ορίζεται κατά  

περίσταση
ιε. Έναν εκπρόσωπο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών των ΤΕΙ, που ορίζεται κατά 

περίπτωση από την Ομάδα Εκπροσώπησης ζ´ (κόσμου της μάθησης).
ις. Έναν εκπρόσωπο των μελών  Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) ή άλλης κατηγορίας 

εργαζομένων στα ΤΕΙ, που ορίζεται από την Ομάδα Εκπροσώπησης ε´ (εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών ενώσεων).

ιζ. Κοινός Εκπρόσωπος Επαγγελματικών Σωματείων Αποφοίτων ΤΕΙ.
ιη. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Ένωση Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ).
ιθ. Τρεις προσωπικότητες από τον χώρο της εκπαίδευσης, των επιστημών και της τέχνης, που 

ορίζονται από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.
3. Στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου οι 
Πρόεδροι των λοιπών επιμέρους Συμβουλίων καθώς και εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη επιτροπών, 
ομάδων εκπροσώπησης ή παρατηρητηρίων.
4. α) Η Γραμματεία του ΣΑΤΕ αποτελείται από τα εξής μέλη:

ι. Τον Πρόεδρο του ΣΑΤΕ.
ιι. Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην Ολομέλεια του 
ΣΑΤΕ.
ιιι. Τον προεδρεύοντα της Συνόδου Προέδρων ΤΕΙ.
ιν. Τον εκπρόσωπο των σπουδαστών στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.
ν. Τον εκπρόσωπο των μελών ΕΠ των ΤΕΙ στην Ολομέλεια του ΣΑΤΕ.

β) Η Γραμματεία έχει ως αρμοδιότητα την εξειδίκευση των αποφάσεων της Ολομέλειας όταν αυτό 
είναι αναγκαίο, όπως επίσης και την άρτια προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με την 
ετοιμασία των απαιτούμενων εισηγήσεων και όλης της αναγκαίας τεκμηρίωσης. 
γ) Η  Γραμματεία συγκροτεί επιτροπές ειδικών για την αξιολόγηση προτάσεων ίδρυσης, συγχώνευσης
ή κατάργησης Ιδρυμάτων και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και εκφράζει γνώμη προς τις αρμόδιες αρχές.



4. Ο Πρόεδρος ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 
2817/2000. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της 
Γραμματείας του Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, εκτός εάν παρίσταται σε αυτές ο 
Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, 
επικουρούμενος από τη Γραμματεία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε κάθε όργανο ή αρχή, 
εκτός αν παρίσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Καθήκοντα αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός 
κωλύεται, ασκεί Πρόεδρος ΤΕΙ που ορίζεται από την Ολομέλεια του ΣΤΠΕ.

Άρθρο 6
Όργανα του Συμβουλίου Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
1. Όργανα του ΣΠΠΔΕ είναι ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και η Ολομέλεια.
2. Η Ολομέλεια του ΣΠΠΔΕ  αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του ΣΠΠΔΕ .
β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
δ. Τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
ι. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης α´ (επιχειρηματικού κόσμου), που ορίζεται κατά  

περίσταση.
ια. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης β´ (ελευθερίων επαγγελμάτων), που ορίζεται κατά  

περίσταση.
ιβ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης γ´ (κοινωνικών οργανώσεων), που ορίζεται κατά  

περίσταση.
ιγ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης δ´ (κόσμου της εργασίας), που ορίζεται κατά  

περίσταση.
ιδ. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης ε΄ (εκπαιδευτικών φορέων), που ορίζεται κατά  

περίσταση.
ιε. Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης στ´ (επιστημονικών ενώσεων), που ορίζεται κατά  

περίσταση.
ιστ.  Ένα μέλος από την Ομάδα Εκπροσώπησης ζ΄ (κόσμου της μάθησης), που ορίζεται κατά  

περίσταση.
ιζ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που ορίζεται από την ίδια 

κατά περίσταση.
ιη. Έναν εκπρόσωπο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Ένωση Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ).
ιθ. Τρεις προσωπικότητες από τον χώρο της εκπαίδευσης, των επιστημών και της τέχνης, που 

ορίζονται από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.
3. Στην Ολομέλεια του ΣΠΠΔΕ  συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου οι 
Πρόεδροι των λοιπών επιμέρους Συμβουλίων καθώς και εξουσιοδοτημένα προς τούτο μέλη επιτροπών, 
ομάδων εκπροσώπησης ή παρατηρητηρίων.
4. α) Η Γραμματεία του ΣΠΠΔΕ  αποτελείται από τα εξής μέλη:

ι. Τον Πρόεδρο του ΣΠΠΔΕ .
ιι. Τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην Ολομέλεια του  
ΣΠΠΔΕ.
ιιι. Τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
ιν. Τον εκπρόσωπο της ΔΟΕ στην Ολομέλεια του ΣΠΠΔΕ.
ν. Τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ στην Ολομέλεια του ΣΠΠΔΕ.

β) Η Γραμματεία έχει ως αρμοδιότητα την εξειδίκευση των αποφάσεων της Ολομέλειας όταν αυτό 
είναι αναγκαίο, όπως επίσης και την άρτια προετοιμασία των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με την 
ετοιμασία των απαιτούμενων εισηγήσεων και όλης της αναγκαίας τεκμηρίωσης. 
γ) Η  Γραμματεία συγκροτεί επιτροπές ειδικών για την επεξεργασία προτάσεων που αφορούν τα 
πεδία των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου. 

4. Ο Πρόεδρος ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 
2817/2000. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και της 
Γραμματείας του Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις τους, εκτός εάν παρίσταται σε αυτές ο 
Πρόεδρος του ΕΣΥΠ, και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, 
επικουρούμενος από τη Γραμματεία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε κάθε όργανο ή αρχή, 



εκτός αν παρίσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Καθήκοντα αναπληρωτή του Προέδρου, όταν αυτός 
κωλύεται, ασκεί ο Πρόεδρος του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Άρθρο 7
Κοινές συνεδριάσεις επιμέρους Συμβουλίων.
1. Είναι δυνατή η κοινή συνεδρίαση δύο ή και περισσότερων επιμέρους Συμβουλίων του ΕΣΥΠ για τη 
συζήτηση θεμάτων που αφορούν κοινές μέριμνες ή κοινές όψεις τομέων αρμοδιότητάς τους. Η κοινή 
συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ. Επίσης, η κοινή συνεδρίαση συγκαλείται:

α) με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
β) όταν αυτό ζητηθεί από το 1/2 των μελών της κάθε μίας από τις αντίστοιχες επιμέρους 
Ολομέλειες.
γ) όταν αυτό ζητηθεί από τις γραμματείες δύο ή και περισσότερων επιμέρους Συμβουλίων του 
ΕΣΥΠ

2. Η κατά τα ανωτέρω κοινή συνεδρίαση επιμέρους Συμβουλίων διευθύνεται από τον Πρόεδρο του 
ΕΣΥΠ, ο οποίος έχει και την ευθύνη της κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης. Στις συνεδριάσεις αυτές 
μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Πρόεδροι των λοιπών Συμβουλίων.

Άρθρο 8
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας.
1. Οι Ολομέλειες του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων συγκαλούνται σε συνεδρίαση από τον 
αντίστοιχο Πρόεδρο. Σύγκληση των Ολομελειών των επιμέρους Συμβουλίων είναι δυνατό να γίνει και 
ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ΕΣΥΠ. Επίσης, σύγκληση των Ολομελειών του ΕΣΥΠ και των 
επιμέρους Συμβουλίων γίνεται και ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ. Ακόμα, σύγκληση των Ολομελειών του
ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων γίνεται και όταν αυτό ζητηθεί από το 1/2 των μελών της 
αντίστοιχης Ολομέλειας.
2. Όπου στη συγκρότηση των οργάνων του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων αναφέρονται 
Πρυτάνεις Πανεπιστημίων και Πρόεδροι ΤΕΙ, νοούνται επίσης και οι Πρόεδροι των Διοικουσών 
Επιτροπών των μη αυτοδύναμων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
3. Τα όργανα του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 
μισά τουλάχιστον από τα μέλη τους. Για τον προσδιορισμό του απαραίτητου για την απαρτία αριθμού 
μελών, λαμβάνονται υπόψη τα μέλη που έχουν νόμιμα οριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4. Οι 
αποφάσεις των οργάνων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4. α) Οι αναφερόμενοι στα προηγούμενα άρθρα του παρόντος διατάγματος εκπρόσωποι 
υποδεικνύονται, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου του ΕΣΥΠ. Οι εν λόγω εκπρόσωποι 
ορίζονται για θητεία τριών ετών, εκτός των εκπροσώπων φοιτητών και μαθητών οι οποίοι ορίζονται για 
θητεία ενός έτους. Οι εκπρόσωποι μπορεί να ανακαλούνται οποτεδήποτε κριθεί αυτό αναγκαίο από τον 
φορέα που τους έχει υποδείξει.
β) Εάν οι ανωτέρω εκπρόσωποι δεν υποδειχθούν από τους αρμόδιους φορείς μέσα σε προθεσμία ενός 
μηνός από την αποστολή του σχετικού εγγράφου για την υπόδειξη τους, τα αντίστοιχα όργανα 
λειτουργούν νόμιμα με όσα μέλη έχουν οριστεί.
5. Στις συνεδριάσεις των Ολομελειών του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων είναι δυνατό να 
προσκαλούνται ειδικοί, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων ή και άλλα πρόσωπα κατά την κρίση 
της Ολομέλειας ή του Προέδρου, προκειμένου να αναπτύξουν τις απόψεις τους για συγκεκριμένα ή 
εξειδικευμένα ζητήματα.
6. Το ΕΣΥΠ και τα επιμέρους Συμβούλια μπορούν να οργανώνουν και να πραγματοποιούν σεμινάρια, 
ημερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις για τη μελέτη και αντιμετώπιση συγκεκριμένων, ειδικότερων
ή γενικότερων, προβλημάτων σχετικών με τους σκοπούς τους. Ακόμα, για την εκπλήρωση της 
αποστολής τους, μπορούν να συνεργάζονται με ιδρύματα και επιστημονικούς, ερευνητικούς και 
εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας, όπως επίσης και με διεθνείς οργανισμούς και συναφείς διεθνείς 
οργανώσεις.

Άρθρο 9
Διοικητική και οικονομική υποστήριξη.
1. Τη μέριμνα για τη διοικητική υποστήριξη του ΕΣΥΠ και των επιμέρους Συμβουλίων έχει η Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.



Ειδικότερα: 

α) Η  Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει τη μέριμνα για τη διοικητική υποστήριξη του 
Συμβουλίου Διδακτορικών Σπουδών και Έρευνας, του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  
β) Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει τη μέριμνα για τη 
διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Για την διοικητική, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΣΥΠ και των 
επιμέρους Συμβουλίων, είναι δυνατή η διάθεση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απ' ευθείας στο 
ΕΣΥΠ είτε διοικητικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε 
εκπαιδευτικών που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Το προσωπικό που διατίθεται στο ΕΣΥΠ υπάγεται στον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ.
3. Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία του ΕΣΥΠ και των Συμβουλίων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
αυτού δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, στον οποίο και εγγράφεται ειδική πίστωση για τον σκοπό αυτό.

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος.


