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Τροπολογία
Υπουργείου
του
Παιδείας και Θρησκευμάτων
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με τίτλο
«Εξορθολογισμός ασψαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις)>
Άρθρο Ι
Προσοντολόγιο των υποψήφιων εκπαιδευτικών παλαιού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
18 Τροποποίηση περ. ιη) παρ. 8 άρθρου 14 ν. 1566/1985
—

Η περ. ιη) της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) επικαιροποιείται ως προς το
προσοντολόγιο των υποψήψιων εκπαιδευτικών του παλαιού κλάδου ΠΕΙ8, όπως ενοιτοιήθηκε στους
κλάδους/ειδικότητες της περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38) σύμψωνα με την
παρ. Ι του ίδιου άρθρου, και διαμορψώνεται ως εξής:
«ιη) Κλάδος ΠΕΙ8 πτυχιούχων τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής για τις
ειδικότητες που ορίζονται με απόψαση της παρ. 12 ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπή ς.».
Άρθρο 2
Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται για την
καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δύνανται να παρατείνονται
με απόψαση του αρμόδιου οργάνου του ιδρύματος από την ημερομηνία λήξης τους έως την
ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που
βρίσκονται σε εξέλιξη και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει την 3Ιη
Μαρτίου 2023, απαγορευμένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε
συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Εξουσιοδοτική διάταξη Προσθήκη
παρ. όα στο άρθρα 13Δ του ν. 4186/2013
Στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013
193) προστίθεται παρ.
(Α’
Βα ως εξής:
«όα. Στις περιπτώσεις ίδρυσης ή συγχώνευσης σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων
μπορούν να ορίζονται με απόψαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικές προθεσμίες
για ταν καθορισμό: α) του συντελεστή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, β)
του συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, εψόσον απαιτείται, ανά
σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, γ) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων, ειδικών
-

-

μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, ό) της κατάταξης της σχολής ή του Τμήματος στα
επιστημονικά πεδία ή τομείς, και ε) του αριθμού εισακτέων στη σχολή, στο τμήμα ή την εισαγωγική
κατεύθυνση.».
Άρθρο 4
Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης Μεταβατικές διατάξεις Προσθήκη παρ. 5Α και
τροποποίηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021
-

-

1. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 5Α, ως
εξής:
«5Α. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
υποψηψιοτήτων, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας, ακόμα και
αν δεν υλοποιήθηκε η διαδικασία αξιολόγησής τους του Κεψαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, η οποία

απαιτείται για τη μονιμοιτο[ησή τους σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’
13) και τις παρ. 7 του άρθρου 66 και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι
και να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και να
τοποθετούνται σ’ αυτές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη
σχετική διαδικασία και επιλεγούν.».
2. Στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί μεταβατικών διατάξεων για την πλήρωση των
θέσεων διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων, αποσαψηνίζεται η αναψορά στους αναπληρωτές της περ. β), η σωρευτική αναφορά των
περιπτώσεων της Παρ. 2 του άρθρου 30 του ως άνω νόμου, στην περ. γ) καιστα υψιστάμενα εδάψια
τέταρτο και όγδοσ, τρέπεται σε διαζευκτική, μετά την περ. γ) προστίθενται οκτώ νέα εδάψια, και η
παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«12. Οι Θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και
Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του Παρόντος
πληρούνται με επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαψί.ου.
Κατά την Πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρΘρου 37
αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά
περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται
και σε αυτή, με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,
γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική Θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
και γβ) έχουν: 1) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους
της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ϋ) τουλάχιστον εικοσαετή
και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την
προϋπόθεση της υπηρεσίας σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου 1).
Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της περ. α) ασκεί καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
ή κωλύεται ή ελλε[πει, πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων που τον αναπληρώνει, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περ. γ)
του άρθρου 46. Αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με
οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα
εκπαίδευσης και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της
παρ. 2 του άρθρου 30. Κριτήρια επιλογής για τον αναπληρωτή του προέδρου συνιστούν η ιεραρχική
Θέση του υποψηφίου, καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας, ως στέλεχος εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω.
Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε Θέση στελέχους της
εκπαίδευσης, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
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πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική
υπηρεσία και διοικητική εμπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήψιοι με διοικητική εμπειρία, επιλέγεται ο
υποψήψιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαψέρον από
υποψηψίους, ως αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον
εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική Θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης
της οικείας Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αν ελλείπει ή απουσιάζει ή κωλύεται και ο
ανωτέρω νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ορίζεται ως μέλος της περ. α), τακτικό
και αναπληρωματικό, εκπαιδευτικός με τα ανωτέρω προσόντα, κατά την ανωτέρω διαδικασία. Στην
περίπτωση αυτή καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.
Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Περιψερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του
προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαψέρον από υποψηψίους του προηγούμενου εδαψίου, ως μέλος
της περ. β), με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιψερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική Θέση στις
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιψερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει
τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και
υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου
30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική Θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε Θέση στελέχους
εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήψιοι που πληρούν την προϋπόθεση της
υπηρεσίας σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαψίου, ως μέλος επιλέγεται
από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος,
εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν
δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, ο υποψήψιος με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική
υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηψίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται
εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική
θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την εψαρμογή του στοιχείου )
της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της
υπηρεσίας σε Θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30.
Για την εφαρμογή του στοιχείου ΙΙ) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική
εμπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη
μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαψέρον από υποψηψίους, τα μέλη της
περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική Θέση στην οικεία Διεύθυνση
Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.».

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜ ΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Τροπολογία
Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με τίτλο
«Εξορθολογισμός ασψαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και
άλλες διατάξεις»

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραψείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
210-3442806,
Επι.λέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης
Ν στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενηςρύμισης;
ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΟΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΟΛΙΙΙΣΜΟΣ1

Χ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

—

/ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟίΚΗΣΗ

—

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

—

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

Ι

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.
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Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

.Ο1

‘Τ7Γ

Α. Αιτιολσγική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με το προτεινόμενο άρθρο 1 επικαιροτιοιείται το προσοντολόγιο των υποψήψιων
εκπαιδευτικών του παλαιού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 18.
Με το προτεινόμενο άρθρο 2 δίνεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στην καθαριότητα του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέχρι την ολοκλήρωση των
εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης και σε κάθε περίπτωση όχι μετά
την 31η Μαρτίου 2023.
Με το προτεινόμενο άρθρο 3 παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ειδικής προθεσμίας για τον καθορισμό
ζητημάτων που αψορούν στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).
Με το προτεινόμενο άρθρο 4 αψενός επιτρέπεται στους δόκιμους εκπαιδευτικούς
και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που έχουν συμπληρώσειτη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, αλλά
δεν έχει υλοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους, μεταβατικά και έως την
ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης, να είναι υποψήψιοι και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής για Θέσεις στελεχών της Εκπαίδευσης,
εψόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
αψετέρου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση του Τοπικού
Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 σε συνδυασμό με την παρ. 12 του
άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α’136), τα οποία έχουν ήδη προκύψει ή αναμένεται
να προκύψουν σε περιπτώσεις που ο Πρόεδρος του εν λόγω Συμβουλίου,
Διευθυντής Εκπαίδευσης, ασκεί καθήκοντα Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης

ή

κωλύεται ή ελλείπει, με συνέπεια να πρέπει να ορισθεί Πρόεδρος του Συμβουλίου
ο νόμιμος αναπληρωτής του και εν συνεχεία να ορισθεί αναπληρωτής του Προέδρου
του εν λόγω Συμβουλίου, σύμψωνα με τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζεται
εξαντλητικά στη διάταξη. Επίσης, ρυθμίζεται και η περίπτωση που ελλείπει,
απουσιάζει

ή

κωλύεται και ο νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή Εκπαίδευσης,
Προέδρου του εν λόγω Συμβουλίου.

2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Το προτεινόμενο άρθρο Ι επιλύει το ζήτημα της συνέχισης της αυτοδίκαιηη
ένταξης, στον ίδιο κλάδο και τις επιμέρους ειδικότητες αυτού, όπως ορίστηκαν με
την υπό στοιχεία Δ2/31928/8.121988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β 938) και ενοποιήθηκαν στους κλάδους/ειδικότητες της περ. Α της
παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018, όσων κατέχουν πτυχία Τμημάτων νέων
πανεπιστημιακών

ιδρυμάτων, που

προέρχονται από προηγούμενα Ανώτατα

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.), εφόσον διατηρείται η αρχική
ονομασία του Τμήματος του Α.Τ.Ε.Ι. και ως Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(ΑΕΙ), αυτούσια

ή

παρεμψερής για την εκάστοτε ειδικότητα,

ενόψει των

μεταβολών που έχουν επέλθει στην ανώτατη εκπαίδευση με τους ν. 4521/2018,
4559/2018 (Α’ 142), 4589/2019 (Α’ 13) και 4610/2019 (Α’ 70).
Η

των

παράταση

ατομικών

συμβάσεων

εργασίας

ορισμένου

χρόνου

του

προτεινόμενου άρθρου 2 είναι αναγκαία μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών
διαδικασιών ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η παροχή της νομοθετικής εξουσιοδότησης του προτεινόμενου άρθρου 3 είναι
αναγκαία για την απρόσκοπτη διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία των σχολών
καιτμημάτων, καθώς καιτη διευκόλυνση εισαγωγής σε αυτές.
Το προτεινόμενο άρθρο 4 είναι αναγκαίο γιατί αψενός δεν έχει υλοποιηθεί η
προβλεπόμενη στις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία αξισλόγησης εκπαιδευτικών και
μελών Ε.Ε.Π.

Ε.Β.Π., μολονότι έχουν συμπληρώσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία,
αφετέρου διότι ρυθμίζονται μεταβατικά ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη
—

συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής, τα οποία έχουν ήδη προκύψει ή
αναμένεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.
3.

Ποιους ψορείς

ή ιτληθυσμιακές ομάδες

αψορά;

Τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς του παλαιού κλάδου ΠΕ 18, τους
απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, τους υποψήφιους για
εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές
κατευθύνσεις, τους δόκιμους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕ.Π και Ε.Β.Π. της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους διευθυντές εκπαίδευσης,
τους υποψηφίους για τις Θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευΘυντών
σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και υπευθύνων τομέων των
Ε.Κ., καθώς επίσης καιτην ευρύτερη εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
ΓΙ ΟΧΙ ΓΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
Άρθρο 1: Η περ. ιη) της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).
Άρθρο 3: Το άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
Άρθρο 4: Το άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α’ 38).

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

)

με αλλαγή προεδρικού

Τροποποιούνται διατάξεις τυπικών νόμων.

διατάγματος,
υπουργικής απόψασης

ή

άλλης κανονιστικής

πράξης;
1)

με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής

Απαιτείται

συμπεριλαμβανομένης

ανωτέρω.

Η

της δυνατότητας νέας

δυνατή με

αλλαγή

νομοθετική

ρύθμιση,

αντιμετώπιση

των

σύμψωνα

ζητημάτων

με

δεν

τα

είναι

διοικητικής πρακτικής.

ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υ ψ ιστάμενη ς
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων

Η

ανθρώπινων και

πόρων δεν Θα συνέβαλλε

διάθεση

περισσότερων

ανθρώπινων

ατην

και

υλικών

επίλυση των ζητημάτων.

υλικών πόρων;

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους

βιώσιμης

ανάπτυξης των

Ηνωμένων

Εθνών

επιδιώκονται μετην αξιολογούμενη ρύθμιση

π

Π

π

Π

Π

Π

Π

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Η
ι)

αντιμετώπιση

επειγόντων

ζητημάτων στον

βραχυπροθεσμοι:
χωρο της εκπαιδευσης.

ιι)

μακροπροθεσμοι:

Η

απρόσκοπτη

και εύρυθμη

εκπαιδευσης εν γενει.

λειτουργία

της

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άριρο
Άρθρο Ι

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Στόχος
Με το προτεινόμενο άρθρο 1 επικαιροποιείται το προσοντολόγιο των
υποψήψιων εκπαιδευτικών του παλαιού κλάδου ΠΕ 18 πτυχιούχων
λοιπών κλάδων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ μάτων (Τ.Ε.Ι.), όπως ο
κλάδος αυτός ενοποιήθηκε στους νέους κλάδους/ειδικότητες της περ.
Α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/201.
Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων
εργασίας των εργαζόμενων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
που απασχολούνται στην καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών
διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που
βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο διασψάλισης της δημόσιας υγείας
και συνθηκών υγιεινής.
Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τον ορισμό ειδικής προθεσμίας για τον καθορισμό:
α) του συντελεστή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης, β) του συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και
πρακτικών δοκιμασιών, εψόσον απαιτείται, ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, γ) των συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων,
ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, δ) της κατάταξης της
σχολής ή του τμήματος στα επιστημονικά πεδία ή τομείς, και ε) του
αριθμού εισακτέων στη σχολή το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση,
όταν ιδρύεται ή συγχωνεύεται σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
για την απρόσκοπτη διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία των νέων
μονάδων καιτη διευκόλυνση της διαδικασίας εισαγωγής σε αυτές.
Προβλέπεται η δυνατότητα να είναι υποψήψιοι και να συμμετέχουν στις
διαδικασίες επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και σι
εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σι οποίοι, αν και έχουν
συμπληρώσει διετή δοκιμαστική υπηρεσία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί
η διαδικασία της αξιολόγησής τους. Επίσης, προβλέπεται η ρύθμιση
ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη συγκρότηση του Τοπικού
Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 σε συνδυασμό με την
παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, τα οποία έχουν ήδη
προκύψει ή αναμένεται να προκύψουν σε περιπτώσεις που ο Πρόεδρος
του εν λόγω Συμβουλίου, Διευθυντής Εκπαίδευσης, ασκεί καθήκοντα
Περιψερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή κωλύεται ή ελλείπει.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜ ΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
απαδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

‘Αλλα
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωοη
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜ Μ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιοτία
/ διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

‘Αλλα

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμη ση:
Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη συμβάλλει στη διαψάνεια αναφορικά με τα προσόντα διορισμού στους

κλάδους/ειδικότητες των εκπαιδευτικών, καθώς και στη διευκόλυνση του συστήματος διορισμών και
προσλή ψεων.
Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη αψορά στη βελτιωμένη διαχείριση του κινδύνου γιατην κάλυψη των αναγκών
καθαριότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέχρι την ολοκλήρωση των εκκρεμών

διαγωνιστικών διαδικασιών.
Άρθρο 3: Η παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό

ειδικής προθεσμίας συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και γενικότερα στην εύρυθμη διεξαγωγή των
διαδικασιών εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που συνεπάγεται τη δικαιότερη μεταχείριση
των πολιτών καιτην αυξημένη αξιοπιστία των θεσμών.
Άρθρο 4: Η ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής
συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου και στην αύξηση της αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας, γεγονός
που συνεπάγεται τη δικαιότερη μεταχείριση των πολιτών και την αυξημένη αξιοπιστία των θεσμών.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΚΟ Ι ΝΩ ΝΙ ΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις /
κινητικότητα
Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

‘Αλλο

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κοστος
συ μμετοχη ς
στη νεα
ρύθμιση

‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν υφίσταται ιδιαίτερο κόστος από την εαρμονή της ρύθμισης, πέραν της ενημέρωσης των εμπλεκομένων.

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Δ Ι ΑΦΑΝ Ε ΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπιομός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων

‘Αλλα

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Δεν υψίστανται κίνδυνοι, αντιθέτως αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι που προαναψέρθηκαν.
Η
Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 5, 16 και 103
Ενωσιακό δίκαιο

25.

Π

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

Π
Οδηγία
Π
Απόψαση
Π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών
Π

ή

συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Διεθνείς συμβάσεις

Π
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
τοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Π

Π
28.

Ανώτατο ή άλλο εθνικά
δικαστήριο
(αναψέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)
Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Ι

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Π

Π

Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Άλλα Ευρωπαϊκά
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

29.

ή

Τροποποίηση

—

αντικατάσταση

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύΟμισης

Άρθρο Ι
Προσοντολόγιο των υποψήφιων εκπαιδευτικών παλαιού κλάδου
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 18 —Τροποποίηση περ. ιη) παρ. 8
άρθρου 14 ν. 1566/1985
Η περ. ιη) της παρ. 8 του αρθρσυ 14 τσυ ν. 1566/1985 (Α 167)
επικαιρσποιείται ως προς το προσσντσλόγιο των υποψήφιων
εκπαιδευτικών του παλαιού κλάδου ΠΕΙ8, όπως ενοποιήθηκε στους
κλάδους/ειδικότητες της περ. Α της παρ, 2 του άρθρου 29 του ν.
4521/2018 (Α 38) σύμφωνο με την παρ. Ι του ίδιου άρθρου, και
διαμορφώνεται ως εξής:
«ιη) Κλάδος ΠΕ18 Πτυχιούχων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕ!: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή
ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής για τις ειδικότητες που ορίζονται με απόφαση
της Παρ. 12 ή ισότιμο οντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.».
Άρθρο 3
Ρυθμίσεις γιο την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εξσυσιοδοτική διάταξη Προσθήκη παρ. δα στο άρθρο 13Δ του ν.
4186/2013
Στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013 )Α’ 193) προστίθεται παρ. δα ως
εξής:
«δα. Στις περιπτώσεις ίδρυσης ή συγχώνευσης σχολών, τμημάτων ή
εισαγωγικών κατευθύνσεων μπορούν νο ορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικές προθεομίες γιο τον
καθορισμό: α) του συντελεστή της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνοης, β) του συντελεστή Ε.Β.Ε. ειδικών
μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, εφόσον απαιτείται, ανά
σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, γ) των συντελεστών
βαρύτητας μαθημάτων, ειδικών μαθημάτων και Πρακτικών
δακιμασιών, δ) της κατάταξης της σχολής ή του τμήματος στα
επιστημονικά πεδία ή τομείς, και ε) Του αριθμού εισακτέων στη
σχολή, στο τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση.«.
-

—

συμπλήρωση διατάξεων

Υφιστάμενες διατάξεις

ιη) Κλάδος ΑΤ18 πτυχιούχων λοιπών Τμημάτων ΤΕ πτυχίο ΤΕ ή ΚΑΤΕΕ και
πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο Παιδαγωγικής
Ακαδη μιας η σχολης Νηπιαγωγων η Καθηγητικης Σχολης ΛΕ! της ημεδαπης
η και αλλοδαπης.

Άρθρο 13Δ
Τελικές και εξουοιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύεται στην Εψημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των
υποψηφίων λυκείων γιο συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις
εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων Και πρακτικών
δοκιμασιών, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
β) Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών,
Τμημάτων ειοαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και η ελάχιστη και μέγιστη
τιμή του συντελεστή της Ε 8.Ε των ειδικών μαθημάτων ή προκτικών
δοκιμασιών, σύμφωνο με την Παρ. 4 και την περ. στ της παρ. 9 του άρθρου
4Β, αντίστοιχα, καθώς και ο αριθμός των πανελλαδικώς εξετοζόμενων
μαθημάτων, οτα οποίο απαιτείται να έχει εξεταστεί ο υποψήφιος,
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι βαθμολογίες του για τον υπολογισμό
της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων και της
Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή ττρακτικών δοκιμασιών.
γ) Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων
υπουργείων, σύμφωνο με την παρ. 5 του άρθρου 4Β. Το σύνολο των
συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων
συγκεντρώνεται σε μία απόψαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την Ιδια παράγραφο.
δ) Ο αριθμός των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, οτα οποία
απαιτείται να εξεταστεί ο υποψήφιος, Προκειμένου να συμμετάσχει στη
διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς
και ο τρόπος υπολογιομού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με
βάση τους γραπτούς βαθμούς των πανελλαδικών εξετάσεων καιτον βαθμό
των πρακτικών όσκιμασιών.
ε) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής, σύμφωνα με Τα άρθρο 4Γ, της
δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και
αποφοίτων, που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των
αποφοίτων της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 13Γ, καθώς και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

στ) Μετά από Πρόταση Των σχολών και Τμημάτων, οι σχολές ΞΊ1
τμήματα, για την εισαγωγή οτα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά
μαθήματα, πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και τα
ειδικά αυτά μαθήματα, σι πρακτικές δοκιμασίες ή Οι υγειονομικές
εξετάσεις που απαιτούνται.
ζ) Ο τρόπος, ο τόπος και Ο χρόνος εξέτασης και βαθμολάγησης των ειδικών
μαθημάτων, Των μουσικών μαθημάτων, των πρακτικών δοκιμασιών

ή

υγειονομικών εξετάσεων, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των
υποψηψίων για συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της
προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους
υπσψηψίους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
η) Η ακριβής κατάταξη των τμημάτων των παρ. Ι και 2 του άρθρου 4 οτα
επιστημονικά πεδία. Η απόήαση του πρώτου εδαψίσυ εκδίδεται έως τις 15
Μαίου Του κάθε σχολικού έτους και ισχύει για τις πονελλαδικές εξετάσεις
Του επόμενου σχολικού έτους.
θ) Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά σχολή, Τμήμα εισαγωγική
κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., Των Α.Ε.Α. καιτων Α.Σ.Τ.Ε.. Η απόψοση Του πρώτου
εδοφίου εκδίδεται έως τις 15 Μαίου κάθε έτους, ύστερα από γνώμη των
σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων και ισχύει για τις
πανελλοδικές εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους. Στις περιπτώσεις των
εισογωγικών κατευθύνσεων, η γνώμη υποβάλλεται από το τμήμα, στο
οποίο αυτές υπάγονται.
ι) Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων υποψηψίων που ορίζονται: ια) στην
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α 188), ιβ) στο άρθρο 34 του ν.
2725/1999 (Α 121) και ιγ) στο άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α 156).
ια) Οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση ως προς τον τόπο Και χρόνο διεξαγωγής αυτών, Το πρόγραμμα
των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τον τρόπο
εξέτασης των υποψηψίων με ανοπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που ανοφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α 199), καθώς
και αυτών Που πάσχουν από κάτογμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω
άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους γιο γραψή, τον τρόπο
διοτύπωσης και διαβίβαοης των θεμάτων, τον τρόπο ορισμού, καθώς και
τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη
διάρκεια της εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης
των γραπτών, τον τρόπο ψύλαξής τους, καθώς και Τον τρόπο ορισμού των
βαθμολογικών κέντρων και γνωοτοποίησης των τελικών βαθμών των
γραπτών. Με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 13Α, η απόφαση μετην
οποία καθορίζεται Το πρόγραμμα Των εξετάσεων εκδίδεται, σύμφωνα με
την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 42 για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και την
περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 43 για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.),
έως και τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους εντός του οποίου
πραγματοποιούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις
ιβ) Η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών
οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο, καθώς καιγιατην έκδοση των αποτελεσμάτων.
ιγ) Ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης Των βαθμών.
ιδ) Ο τρόπος επεξεργασίας Των βαθμολογικών στοιχείων και Των
δηλώσεων προτίμησης υποψηφίων (μηχανογραφικό), τα κριτήριο
ισοβαθμίας, η κατάρτιση Των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος
ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στο οικεία τμήματα ή σχολές
εισαγωγής.
ιε( Ο τρόπος, σ χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και κάθε σχετικό θέμα με την οργάνωση
και την εφαρμογή Των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής γιο εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ιζ( Κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων,
ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του
ιδιαίτερου χαρακτήρα και της ψύσης του γνωστικού αντικειμένου
συγκεκριμένων Τμημάτων, όπως ιδίως Τμημάτων Σχολών Καλών Τεχνών,
να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του
παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες
εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται Τα
αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή της παρούσας
3. α) Ειδικές διατάξεις που θέτουν πρόσθετες προϋποθέσεις, διαδικασίες
Και όρους εισαγωγής για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Α.Σ.Ε.Ι.(, τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), τη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.(, τις Σχολές της
Αστυνομικής και Πυροσβεοτικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες Εμπορικού
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Ναυτικού, καθώς και τις σχολές Δοκίμων Σημαιοψόρων Λ.Σ. και
Λιμενοψυλάκων, Παραμένουν σε ισχύ.
β) Με Κοινή απόφαση Του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων
ανά Σχολή οτα Α.ΣΕΙ., τις Α.Σ.Σ.Υ., τη ΣΣ.Α.Σ,, τις Σχολές της Αστυνομικής
και Πυροοβεστικής Ακαδημίας, Τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς
και τις Σχολές Δοκίμων Σημαισφόρων Λ.Σ. και Λιμενοψυλάκων. Η απόψαση
του προηγούμενου εδαψίου εκδίδεται κατ’ έτος μέχρι τις 30 Απριλίου και
ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του οικείου σχολικού έτους
γ) Με Κοινή απόψαση του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων
και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού Είναι δυνατή η επέκταση
της εψαρμσγής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων νια την εισαγωγή
στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε άλλες σχολές αρμοδιότητος άλλων
Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων προϋποθέσεων και
όρων εισαγωγής που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών
και των αναγκαίων λεπτομερειών.
δ) Με την κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ‘Ερευνας και
Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που
εκδίδεται κατ’ εξουοιαδότηση της περίπτωσης α’ της παρ. Ι του
άρθρου 22 του ν. 2638/1998 (Α’ 204), καθορίζονται και Θέματα σχετικά με
τη συμπλήρωση των κενών θέσεων, που μπορεί να προκύπτουν μετά την
εισαγωγή στις Α.Ε.Ν., με βάση τους πίνακες επιλαχόντων και Κατά
ψθίνουοα βαθμολογική σειρά που αποστέλλονται στο Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το Υπουργείο Παιδείας,’Ερευνας
και Θρησκευμάτων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.
4559/2018 (Α 142), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν.
4589/2019.
5. Με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. καθορίζεται ο
συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση,
σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 48, καθώς και ο συντελεστής της
Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δσκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή
εισαγωγική κατεύθυνση, σύμψωνα με την περ. στ της Παρ. 9 του άρθρου
4Β. Εάν κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίσειτσν ανωτέρω συντελεστή,
ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, σύμφωνα μετην παρ, ότου άρθρου 48.
6. Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά
εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του
οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από Πρόταση κάθε σχολής,
τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και αψορό στην εισαγωγή ατην
οικεία σχολή, το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση. Στην περίπτωση των
εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα στο
οποίο υπάγονται. Ο ουντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα
(1) από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθή ματα, εκφράζεται σε
ποσοστό επί τοις εκατό (%( και δεν μπορεί να Είναι μικρότερος του είκοσι
τοις εκατό (20%). Το άθροισμα των ουντελεστών αποδίδει το εκατό τοις
εκατό (100%). Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή ειοανωγικών
κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτειτην εξέταση οε ειδικό
μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται
στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε δέκα τοις εκατό
(10%) είτε είκοσι τοις εκατό (20%). Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές
κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτειτην εξέταση οε ένα (1)
ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ
περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά
μαθήματα επιλογής, σ οποίος είναι είτε δέκα τοις εκατό (10%) είτε είκοσι
τοις εκατό (20%). Στις περιπτώσεις Των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών
κατευθύνσεων στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα, το
άθροισμα των ουντελεοτών βαρύτητας Που τους αποδίδονται είναι τα
είκοσιτοις εκατό (20%) καιτο ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα
ειδικά μαθήματα, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του οκτώ τοις εκατό (8%).
Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο εκατό
τοις εκατό (100%) που αποδίδουν τσ τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα
μαθήματα. Αν γιο οποιονδήποτε λόγο, κάποιο Ιδρυμα εισαγωγής δεν
καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζανται με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οι συντελεστές
βαρύτητας του προηγούμενου εδαψίου αποδίδονται στα τιανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο και αξιοποιούνται για την
εισαγωγή οε σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις του σικείου
επιστημονικού Πεδίου, για τις οποίες αυτοί δεν έχουν οριστεί με απόψαοη
της συγκλήτου. Γ ιο τις σχολές συναρμαδιότητας άλλων Υπουργείων σι
συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, ύστερα από Πρόταση του κατά περίπτωση
συναουόδιαυ Υπουσνσύ. Για τον καθσοισιιό των ουντελεστών Βαρύτητας

των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας κοι Θρησκευμάτων ισχύουν σι ίδιοι περιορισμοί που
εψαρμόζοντοι Κατά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας με
απόφαση της συγκλήτου. Οι αποφάσεις της παρούσας εκδίδονται ή
τροποποιούνται έως τις 31 Μαίου εκάστου έτους και αφορούν στις
προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριταβάθμια εκπαίδευση του επόμενου
σχολικού έτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ως προς την
έκδοση
τροποποιητικών
αποφάσεων
είναι
αποκλειστική.
Οι
τραπαποιητικές αποφάσεις που εκδίδονται από τη Σύγκλητο,
κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αν οι
συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ποιδείας
και Θρησκευμάτων ονά επιστημονικό πεδία, σύμφωνα με τσ δέκατσ
εδάφιο, η τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας
του δέκατου τρίτου εδαφίου, καταλαμβάνει μόνο τις σχολές, τμήμοτο και
εισαγωγικές κατευθύνσεις γιο τις οποίες δεν έχει ήδη εκδοθεί σχετική
τροποποιητική απόφαση της οικείας συγκλήτου εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας του ίδιου εδαφίου. Το σύνολο των συντελεστών βαρύτητας
των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων που ορίζουν αι σχολές, το
τμήματα και σι εισαγωγικές κατευθύνσεις, σύμφωνα με την παρούσα,
συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρηοκευμάτων.
7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευαης,
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, η οποίο εκδίδετοι ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού
Συμβουλίου Επαγγελμοτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) του
άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α 254), Καθορίζονται οι ειδικότητες και α
αριθμός των διατιθέμενων θέσεων στα δημόσια 1ΕΚ. γιο τους
τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές
εξετάσεις κάθε σχολικό έτος, οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο
μηχανογραφικό δελτίο. Ο καθορισμός του αριθμού εισακτέων ανά
ειδικότητα και 1ΕΚ. εκδίδεται έως τις 31 Μαίου κάθε έτους και ισχύει για
την υποβολή του παράλληλαυ μηχανογραφικού δελτίου του ίδιου
σχολικού έτους)).
Άρθρο 4
Ρυθμίσεις γιατο στελέχη της εκπαίδευσης Μεταβοτικές διατάξεις
Προσθήκη παρ. 5Α και τροποποίηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του ν.
4823/2021
-

-

1. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021 (Α
διατάξεων, προστίθεται παρ. 5Α, ως εξής:

136), περί μεταβατικών

«5Α. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που διορίστηκαν
Τα έτη 2019 έως και 2021 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση ή στα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. και, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής υποψηψιοτήτων, έχουν συμπληρώοειτουλάχιστον δύο (2)
έτη δοκιμαοτικής υπηρεσίας, ακόμα και αν δεν υλοπσιήθηκε η
διαδικασία αξισλόγησής τους του Κεψαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’, η
οποία απαιτείται γιο τη μανιμοποίησή τους σύμφωνα μετην παρ. 7
του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13) καιτις παρ. 7 του άρθρου 66
και 3 του άρθρου 78 του παρόντος, μπορούν να είναι υποψήφιοι και
να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για θέσεις στελεχών της
εκπαίδευσης και να τοποθετούνται σ’αυτές, εψόσον ουντρέχουν και
οιλοιπές προυποθέοεις συμμετοχής τους στη σχετική διαδικαοίο και
επιλεγο ύν.».
2. Στην παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021, περί μεταβατικών
διατάξεων για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών, προϊσταμένων
και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων, αποσαφηνίζεται η αναφορά στους αναπληρωτές της Περ.
β(, η σωρευτική αναψορά των περιπτώσεων της παρ, 2 του άρθρου
30 του ως άνω νόμου, στην περ. γ) και στα υφιστάμενα εδάφια
τέταρτο και άγδοο, τρέπεται σε διαζευκτική, μετά την περ. γ)
προστίθενται οκτώ νέα εδάφια, και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως
εξής:
«12. Οι θέσεις διευθυντών, πρώσταμένων και υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.κ.), υπευθύνων
τομέων των Ε.Κ. Κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται με
επιλογή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη του
επόμενου εδαφίου. κατά την πρώτη εψαρμαγή του παρόντος, το
Τοπικά Συμβούλιο Επιλογής της Παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται
από τα εξής μέλη:

ρθρο 232
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β
1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με τα
άρθρο 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α 102), όπως ίσχυαν έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι
την επιλογή, τοποθέτηση Και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών,
σύμφωνα μετα Κεφάλαιο Β του Μέρους ότου παρόντος καιτουλάχιστον
έως τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί. Οι Προιστάμεναι των
Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβαυλευτικής Υποστήριξης (κ.Ε.Σ.Υ.) ασκούν
τα καθήκοντα των Προισταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής
Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έως την
επιλογή και τοποθέτηση των Προισταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι υπεύθυνοι
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ασκούν τα καθήκοντα
των Πραϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την
λειψαρία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προισταμένων
των Κ.Ε.ΠΕ.Α.
2. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα αποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4692/2020 (Α 111),
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά ταυς έως την επιλογή, τοποθέτηση
και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαια Β’
ταυ Μέρους 6’.
3. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οπαία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το
άρθρο 30 του ν. 4713/2020 (Α’ 147), εξακολουθαύν να ασκούν τα
καθήκαντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των
νέων στελεχών, σύμφωνα μετα Κεφάλαιο ότου Μέρους Β.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή ταυ παρόντος: α) προηγείται η προκήρυξη
των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, των Συμβούλων
Εκπαίδευσης,
των
διευθυντών,
προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τομέων Των Ε.Κ., β) ακολουθεί η
προκήρυξη των θέσεων των Περιψερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και
του Προϊσταμέναυ του Γραψείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής
Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Περιφερειακών
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της
Εκπαίδευοης και γ( έπεται η πρακήρυξη των θέσεων των Προισταμένων
των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με Τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως
Πρόεδρο,
β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται
και σε αυτή, μετον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,
γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, σι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική
Θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: ) ο πρώτος
τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, Καθώς
και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της εκπαίδευσης Των περ. α) έως γ)
ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή 9) τουλάχιστον εικοσαετή και
δεκοπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, ον δεν υπάρχουν
υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας οε Θέση
στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου 1).
Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της περ. α) ασκεί καθήκοντα
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ή κωλύεται ή ελλείπει,
πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής ορίζεται ο
Πρσιστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων που τον
αναπληρώνει, σύμφωνα με το πρώτο εδάψιο της περ. γ) του άρθρου
45. Ανοπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαψέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με
οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην
οικεία ΠεριΦερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον
εικσοιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικείο βαθμίδα
εκπαίδευσης και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των
περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Κριτήρια
επιλογής για τον αναπληρωτή του προέδρου συνιστούν η ιεραρχική
θέση του υποψηφίου, καθώς και τα χρόνια υπηρεσίας, ως στέλεχος
Εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω. Εάν δεν υπάρχουν υποψήΦιοι Που
πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας οε θέση στελέχους της
εκπαίδευσης, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
και διοικητική εμπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική
εμπειρία, επιλέγεται ο υποψήψισς με τη μεγαλύτερη εκποιδευτική
υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηψίσυς, ως
αναπληρωματικό μέλος του προέδρου ορίζεται εκπαιδευτικός με
τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί
με οργανική Θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας
Περιψερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αν ελλείπει ή απουσιάζει
ή κωλύεται και ο ανωτέρω νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ορίζετσι ως μέλος της περ. α), τακτικό και
αναπληρωματικό, εκπαιδευτικός με τα ανωτέρω προσόντα, κατά την
ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή καθήκοντα προέδρου
ασκεί ο αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.
Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαικά του προσόντα.
Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηψίους του προηγούμενου
εδαφίου, ως μέλος της περ β), μετον αναπληρωτή του, ορίζεται από
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαΦέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί με
οργανική Θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην
οικεία ΠεριΦερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον
εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα
εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της
εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου
30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια της
υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω. Εάν
δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προυπόθεση της
υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου
εδαψίσυ, ως μέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερσ σπό πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
εκπαιδευτικός με τουλάχιστον τριακσνταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
και διοικητική εμπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με
διοικητική εμπειρία, ο υποψήψισς με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική
υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηψίσυς, ως μέλος
της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσιπενταετή
εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί με οργανική θέση σε
Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιψερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Των Προιοταμένων των ΚΕ.Δ.Α.ΣΥ,
και Κ.Ε.ΠΕ.Α.

5. Κατά την πρώτη επιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευοης της παρ. 2
του άρθρου 30, σύμφωνο με τον παρόντα νόμο, σ ανώτατσς αριθμός
αξιολογικών μονάδων που μπορούν νο συγκεντρώσσυν οι υποψήφιοι στο
σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. Ι του άρθρου 32 ονέρχεται στις
εβδομήντα Πέντε (75) μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των
υποψηψίων, σύμφωνα με την περ. γ’ της Παρ. 1 του άρθρου 32 δεν
μοριοδοτείται. Τα κριτήριο Των Περ. α; β’ και δ’ της παρ. Ι του άρθρου 32
αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες, σύμφωνα με τα άρθρα 33 έως 35.
Κατά την πρώτη επιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 3
του άρθρου 30, το κριτήριο της αξισλόγησης των υποψηΦίων, σύμφωνο με
την παρ. 2 του άρθρου 32, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6. Κοτάτην πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) στη διαδικασία επιλογής γιο
θέσεις διευθυντών Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) ή Πειραματικών Σχολείων
)ΠΕΙ.Σ.) δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα όσοι εμπίπτουν στο πεδίο
εψαρμογής της περ. στ) της παρ. ό του άρθρου 31, ακόμη και αν η θητεία
τους και εν γένει η υπηρεσία τους δεν έχει αξισλσγηθεί, με εξαίρεση την
περίπτωση μη αξιολόγησης της θητείας ή υπηρεσίος τους γιο τον λόγο ότι
έχουν απόσχει από την αξισλογική διαδικασία και β( στους τελικούς
πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται σι
υποψήψιοι Που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τριάντα επτά (37)
αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.
7. Το εδάψιο δεύτερο και τρίτο της παρ. ΙΙ του άρθρου 31 δεν
εφαρμόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης των περ.
α’ και β’ της παρ. 4.
8. Η ισχύς Των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και
Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία παρατάθηκε έως την κύρωση των
νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με το
άρθρο 53 του ν. 4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
9. Κενές ή κενούμενες Θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.
πληρούνται με επιλογή τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου
εκτός εκείνων που αψορούν στα συμβούλια επιλογής. Συμβούλια επιλογής
των εν λόγω διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα οριζόμενα στο
άρθρο 26 του ν. 4547/2018, όπως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κατά
την έναρξη ισχύος Του παρόντος, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1)
Συντονιστής Εκπαιδευτικού ‘Εργου που Προέρχεται από την οικείο βαθμίδα
εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδιο βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί
με
οργανική Θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη του δευτέρου εδαψίου
ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόψαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω συμβούλια παύουν να επιλέγουν τους
διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αψότου συγκροτηθούν τα
συμβούλια επιλογής που είναι αρμόδιο για την επιλογή των διευθυντών
σχολικών μονάδων καιτων Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
10. Η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ. που επιλέγονται,
σύμψωνο με την παρ. 9, λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη
υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που Θα επιλεγούν,
σύμψωνο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα συμβούλια επιλογής
των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37.
11. Οι παρ. 9 και ΙΟ εψαρμόζονται και στις περιπτώσεις προκηρύξεων
θέσεων ή πρσσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση
θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που έχουν εκδοθεί Κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, κατά
τον ίδιο χρόνο, η διαδικασία επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων
και Ε.Κ.
12. Οι Θέσεις διευθυντών, προισταμένων και υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.
κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρσύνται με επιλογή σύμΦωνα με τον
παρόντα νόμο, μετην επιψύλαξη του επόμενου εδαψίου. Κατά την Πρώτη
εΦαρμογή του παρόντος, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του
άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως
Πρόεδρο,
β) έναν )1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε
αυτή, μετον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,
γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, σι οποίοι: γα) υπηρετούν με οργανική Θέση στη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και γβ) έχουν: ) ο πρώτος τουλάχιστον εικσσαετή
και σι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην
οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε Θέση στελέχους της

-

Τα μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Για την εφαρμογή του στοιχείου ι) της
υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική
θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης
Των περ. α) έως γ) ή στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την
εψαρμογή του στοιχείου ι) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιμώνται
όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, ον δεν υπάρχουν υποψήψιοι με
διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη
εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
υποψηφίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζοντοι από τους εκπαιδευτικούς
με τουλάχιστον εικοσαετή και δεκοπεντοετή εκπαιδευτική υπηρεσία
αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση
Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.».

εκπαίδευσης των περ. α) έως γ)και οτ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή
) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήψιοι Που πληρούν την προύπόθεση της
υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου 1).
Το μέλος της περ. β) επιλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με βάση τα ακαδημαϊκά του προσόντα. Αν δεν εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από υποψηψίους του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλος της
περ. β), μετον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος,
εκπαιδευτικός που υπηρετεί με οργανική θέση στις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία
στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους
της εκπαίδευσης των Περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου
30, με κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και το χρόνια της υπηρεσίας
σε θέση στελέχους εκπαίδευσης Κατά τα παραπάνω. Εάν δεν υπάρχουν
υποψήφιοι που πληρούν την προύπόθεση της υπηρεσίας σε θέση
στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαψίου, ως μέλος
επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαψέροντος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον
τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εμπειρία, και αν δεν
υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, σ υποψήφιος με τη
μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
υποψηψίους, ως μέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός με τουλάχιστον
εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία Που υπηρετεί με οργανική θέση σε
Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.
Το μέλη της περ. γ) επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαψέροντος. Για την εψαρμογή του στοιχείου ) της υποπερ. γβ) της Περ.
γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της
υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως
κ) της παρ. 2 του άρθρου 30. Για την εψαρμογή του στοιχείου ί) της ίδιας
υποπερίπτωσης προτιμώνται όσοι έχουν διοικητική εμπειρία ή, ον δεν
υπάρχουν υποψήφιοι με διοικητική εμπειρία, προτιμώνται υποψήφιοι με
τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
υποψηΦίους, τα μέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς με
τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπεντοετή εκπαιδε υτική υπηρεσία
αντίστοιχα που υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση
Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.
13. Το συγγραψικό και ερευνητικό έργο των υποψηψίων διευθυντών,
προισταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών
Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. αποτιμάται με τις
αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2
του άρθρου 33 από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του
παρόντος.»

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2002
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων <Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
και άλλες διατάξεις»

Α.
Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με:
το προσοντολόγιο εκπαιδευτικών συγκεκριμένου κλάδου,
τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (θέσπιση
ειδικών προθεσμιών για τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων ή των
συντελεστών βαρύτητας μαθημάτων), σε περίπτωση ίδρυσης ή συγχώνευσης
σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων,
τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης στελεχών εκπαίδευσης.
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των ατομικών
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται
για την καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, από την ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που
βρίσκονται σε εξέλιξη και, σε κάθε περίπτωση, έως το οριζόμενο χρονικό
διάστημα.
-

-

-

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται επί του προϋπολογισμού
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Φορέας Γενικής
Κυβέρνησης), δαπάνη από τη δυνατότητα παράτασης των ατομικών
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται
στον Τομέα καθαριότητας.

Η εν λόγω δαπάνη, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου,
γιατο χρονικό διάστημα μέχρι την 31η032023, ανέρχεται στο ποσό 292 χιλ.
ευρώ Περίπου.
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
ΙΜΓΤΡΊΟ ΚΑ1{ΑΤΖΑ
2311.2022 15:39

Δημήτριος Καρατζάς

Ε Ι ΔΙ ΚΗ Ε ΚΘ ΕΣ Η
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

\Χ1 Ί

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός
ασψαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες
διατάξεις»

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης), δαπάνη από
τη δυνατότητα παράτασης των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που
απασχολείται στον Τομέα καθαριότητας.
Η εν λόγω δαπάνη, γιατο χρονικό διάστημα μέχριτην
ανέρχεται στο ποσό 292 χιλ.
ευρώ περίπου και Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του ανωτέρω
Πανεπιστημίου.

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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