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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι αναγκαίο εργαλείο για την 

ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών. 

Επί τριάντα και πλέον χρόνια (1982 έως 2014) ακυρώθηκαν αλλεπάλληλες απόπειρες 

της πολιτείας να θεσμοθετήσει και να υλοποιήσει την  αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2014 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σ’ 

ολόκληρη την επικράτεια η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης μέχρι και τη 

βαθμίδα των διευθυντών σχολικών μονάδων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

Π.Δ.152. Βασική ερευνητική υπόθεση της παρούσας έρευνας αποτελεί η διατύπωση 

ότι κατά την εφαρμογή του Π.Δ.152 η αντίδραση των εκπαιδευτικών και των 

συνδικαλιστικών τους φορέων δημιούργησε σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή της 

αξιολόγησης και τελικά από ένα σημείο και έπειτα οδήγησε στην αναστολή και την 

αναβολή της. Υπάρχει, ωστόσο, πλέον μια σημαντική εμπειρία για πρώτη φορά στον 

τομέα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, η οποία  δημιουργεί ένα υπόβαθρο 

και μια κουλτούρα, η οποία κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε 

μια πιο δεκτική στάση προς την αξιολόγηση, τουλάχιστον σε επίπεδο στελεχών. Ως 

ερευνητική μέθοδος συλλογής δεδομένων επιλέχτηκε η ημιδομημένη συνέντευξη και 

ως πληθυσμός-στόχος οι δώδεκα Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τόσο ως 

αξιολογούμενοι όσο και ως αξιολογητές. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων 

και τη μετατροπή των προφορικών, μαγνητοφωνημένων κειμένων σε γραπτά κείμενα 

(απομαγνητοφώνηση και καταγραφή) εφαρμόστηκε στα κείμενα η ανάλυση 

περιεχομένου. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η ιδέα της αξιολόγησης έγινε 

περισσότερο αποδεκτή από τα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας της εκπαίδευσης 

και η αποδοχή μειώνεται όσο χαμηλότερα ιεραρχικά είναι η βαθμίδα που βρίσκεται ο 

εκπαιδευτικός, ενώ σταδιακά η αξιολόγηση συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου και με την τάση των εκπαιδευτικών για αυτοβελτίωση. Οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή του Π.Δ. 152 έφερε τους 

εκπαιδευτικούς σε επαφή με μια πρωτόγνωρη διαδικασία, νίκησε το φόβο για την 

αξιολόγηση και μετέβαλε τις αντιλήψεις πολλών, ενώ σηματοδότησε μια νέα περίοδο 

προβληματισμών, αναλύσεων, διαλόγου για τη διαδικασία αποτίμησης του 

εκπαιδευτικού έργου. Ωστόσο, μια αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας δεν πρόλαβε να 
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εμπεδωθεί, ενώ παράλληλα  διατυπώθηκε η ανάγκη να υπάρξει μια μεταβατική 

πιλοτική φάση της αξιολόγησης, ενδεχομένως και σε εθελοντική βάση. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Περιφερειακών Διευθυντών έκρινε το Π.Δ. 

152 ως ένα καλό νομοθέτημα, επισημάνθηκαν όμως και κάποιες διατάξεις που 

παρουσίαζαν αστοχίες και έχρηζαν διορθώσεων, όπως η αξιολόγηση των τυπικών 

προσόντων, η εκατόβαθμη κλίμακα βαθμολόγησης, κάποιες επικαλύψεις κριτηρίων, 

ή επίσης πολλές διατάξεις γενικές και ομοιόμορφες, προκειμένου να αξιολογηθούν 

πολύμορφα και απολύτως διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. 

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ότι η προηγηθείσα επιμόρφωση έγινε μέσα σε 

ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και σ’ ένα κλίμα συγκρουσιακό και δραματικά 

αντίθετο προς την επιχειρούμενη αξιολόγηση. Για το λόγο αυτό τόσο ο χώρος, όσο 

και οι συνθήκες και οι στόχοι θεωρήθηκαν ανεπαρκείς για μια τόσο πρωτόγνωρη και 

σημαντική καινοτομία, ενώ ικανοποιητικό κρίθηκε το επιμορφωτικό υλικό.  

Η σοβαρότερη δυσκολία για την εφαρμογή του Π.Δ.152, που επισήμαναν οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές, ήταν οι πιεστικές χρονικές προθεσμίες σε συνδυασμό με 

τη μεγάλη γραφειοκρατία και το διοικητικό φόρτο της διεκπεραίωσης του έργου, με 

έναν τεράστιο όγκο παραδοτέου υλικού. Επιπλέον, οι Περιφερειακοί Διευθυντές 

περιέγραψαν τις αντιδράσεις των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών, που 

είχαν σαφώς σταθεί αρνητικά απέναντι στην επιχειρούμενη αξιολόγηση και 

προσπάθησαν να τη  ματαιώσουν με φραστικές διαφωνίες αλλά και πρακτικές 

αντιδράσεις και κινητοποιήσεις, δημιουργώντας ένα κλίμα αντίθεσης και 

ενεργοποιώντας τις εμπεδωμένες επί δεκαετίες αντιλήψεις ότι μέσω της αξιολόγησης 

επιχειρείται ο έλεγχος, η συμμόρφωση και η τιμωρία των εκπαιδευτικών.  

Είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι αυτή η πρώτη φορά της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου, που έμεινε στη μέση, δημιούργησε κουλτούρα αξιολόγησης. 

Υπάρχει, όμως, πλέον μία σημαντική εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου, μία γνώση στηριγμένη στην πρακτική εφαρμογή, τουλάχιστον 

σε επίπεδο στελεχών, και μία παρακαταθήκη για νέες ζυμώσεις στο μέλλον. Υπ’ αυτή 

την έννοια επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση εργασίας 
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ABSTRACT 
The evaluation of the educational process is a necessary tool for providing 

teachers with the necessary feedback in order for them to improve their teaching 

practices. For more than thirty years (1982 to 2014), several unsuccessful attempts 

have been made by the state to establish and to implement a system of teacher 

evaluation.  However, things seemed to change when, during the summer of 2014, in 

accordance with the provisions of the Presidential Decree 152, the evaluation of the 

education executives, including school head teachers, commenced for the first time 

throughout the territory. The basic research hypothesis of this study is that the 

reaction of the teachers and their trade unions created serious difficulties to the 

implementation of the evaluation which, eventually, was postponed and, finally, 

suspended. It is for the first time, however, that an important piece of experience has 

been gained in the field of the evaluation of the teaching process which, under certain 

circumstances, could lead in the future to a more receptive attitude towards 

evaluation, at least among education executives.  

The method which was used for collecting data is the semi-structured 

interview, while the target population was the twelve Regional Education Directors of 

that time who had a dual role in the process, as they did not only evaluate, but they 

were also evaluated. After the interviews were completed and the recorded, oral 

conversations were transcribed, the written texts were analyzed using content 

analysis.  

The findings of the research show that the idea of evaluation is more 

acceptable among the higher levels in the education hierarchy, while this acceptance 

is decreasing when moving from higher to lower levels. Also, the evaluation is 

gradually linked to the improvement of the quality of the educational process as well 

as with the tendency of the teachers to self-improve. The interviewees expressed the 

attitude that the implementation of the Presidential Decree 152 brought teachers in 

front of an unprecedented process, helped them defeat the fear of evaluation and led 

many of them change their perceptions, while it marked a new period of reflection, 

analysis, and dialogue concerning  the evaluation of the educational process. 

However, a change of attitude towards evaluation, which is considered crucial, has 

not been established. At the same time, there has been revealed a need for a 

transitional pilot phase of evaluation, possibly on a voluntary basis. The 

overwhelming majority of the interviewees consider the Presidential Decree 152 as a 
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good piece of legislation. However, they proposed a number of modifications and 

corrections to it, such as the way formal qualifications are evaluated, the grading 

scale, and some criteria which seem to overlap. The interviewees also proposed the 

need for some general and uniform provisions which need to apply in order for the 

evaluation process to cater for the different educational contexts. In addition, it was 

pointed out that the relevant training of the evaluators took place within a tight period 

of time, in a hostile environment which was not compatible with the attempted 

innovation. For this reason both, the site and the circumstances, as well as the goals 

were considered insufficient for such an unprecedented and significant innovation, 

while the training material was judged to be satisfactory. The most serious difficulty 

in applying Presidential Decree 152, as was noted by the interviewees, was the tight 

deadlines, combined with the great bureaucracy and the administrative burden of the 

whole process, which required a huge volume of material to be produced and 

submitted.  

In addition, the interviewees described the reactions of the teachers' trade 

unions, who had clearly stood up against the attempted evaluation and tried to cancel 

it in practice using slogans as well as practical reactions and mobilizations, creating a 

climate of contradiction and activating the decades-old perceptions according to 

which the evaluation is a tool for the government to make teachers compliant, to 

control them and to punish them. 

It is difficult to claim that this first attempt of the evaluation of the educational 

process, which has remained in the middle, has created an evaluation culture. There 

is, however, an important piece of experience which has been gained, some 

knowledge which is based on practical application, at least at the executive level, and 

a reserve for new fermentations in the future. In this sense, the original research 

hypothesis was confirmed. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους 

ανθρώπους που συνέβαλαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην ολοκλήρωση της 

ερευνητικής αυτής εργασίας. 

Αρχικά, ευχαριστώ θερμά την Επιβλέπουσα Καθηγήτρια, κα Αναστασία 

Αθανασούλα Ρέππα, για την όλη μας συνεργασία και την συμβολή της στο τελικό 

αποτέλεσμα, καθώς και τα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής. Απευθύνω επίσης 

ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους του διδάσκοντες  του Μ.Π.Σ. για τις γνώσεις που 

μας μετέδωσαν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω και στους συναδέλφους 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης της υπό εξέταση χρονικής περιόδου 2013-

14, οι οποίοι πρόθυμα συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και κατέθεσαν τις απόψεις και 

τις εμπειρίες τους από την πρώτη εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργου βάσει του ΠΔ152.  

Τέλος,  ευχαριστώ από βάθος καρδιάς όλη μου την οικογένεια για την στήριξη 

και την κατανόηση που μου έδειξε τις ατέλειωτες ώρες που δαπάνησα για το πόνημα 

αυτό.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία που αναφέρεται και συνοδεύει κάθε 

ορθολογικά και συστηματικά σχεδιασμένο εγχείρημα, αφού μας δείχνει αν 

ακολουθούμε την πορεία που έχουμε χαράξει, μας προειδοποιεί για τυχόν αστοχίες ή 

παρεκκλίσεις, ώστε να τις διορθώσουμε έγκαιρα, και τελικά καθορίζει το βαθμό που 

έχουμε πετύχει τους αρχικούς σκοπούς και στόχους μας. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι αναγκαίο εργαλείο για την 

ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Διευρύνει τη γνώση μας για το 

επιτελούμενο έργο, οδηγεί στην ορθολογική λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων και 

δημιουργεί προϋποθέσεις πρωτοβουλιών, επαγγελματικής εξέλιξης και βελτίωσης 

των εκπαιδευτικών και του έργου τους. 

Στην Ελλάδα οι θεσμικές ρυθμίσεις, που αφορούν στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, ακολούθησαν τις κοινωνικοπολιτικές περιπέτειες της χώρας και 

συνοδεύτηκαν από πλήθος αντιπαραθέσεων των εμπλεκομένων. Η πολιτεία 

επιχείρησε πολλές φορές να σχεδιάσει την αξιολόγηση, με τη θέσπιση σειράς 

νομοθετημάτων τα οποία κατά την πάροδο των χρόνων και τη μεταβολή των 

συνθηκών, που παράγεται το εκπαιδευτικό έργο, εξελίσσονται και περιλαμβάνουν  

μορφές αξιολόγησης, τρόπους και κριτήρια πιο φιλικά και πιο ορθολογικά, όπως είναι 

η αυτοαξιολόγηση, η ολιστική προσέγγιση του εκπαιδευτικού έργου ή η λεπτομερής 

περιγραφή των κριτηρίων και των  δεικτών αξιολόγησης. Ωστόσο, κάθε νομοθετική 

ρύθμιση έπεφτε στο κενό, διότι συναντούσε τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, που εξέφραζε τις επιφυλάξεις της προς μια ισοπεδωτική και ελεγκτική 

διαδικασία.  

Το 2014 υπό την πίεση της δεινής οικονομικής κρίσης  και συνακόλουθα τις 

υποδείξεις των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόστηκε σ’ ολόκληρη την 

επικράτεια μια πρώτη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου για τα υψηλόβαθμα και 

μεσαία στελέχη της εκπαίδευσης. Το εγχείρημα συνάντησε πολλές δυσκολίες και 

έμεινε μετέωρο στο επίπεδο των διευθυντών σχολικών μονάδων. Αποτελεί όμως μια 

πρώτη γενικευμένη απόπειρα να εφαρμοστεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

και αξίζει να μελετηθεί συστηματικά. 
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1.2 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η ιδιαίτερη σημασία του εγχειρήματος είναι ότι πρόκειται να διερευνηθούν οι 

απόψεις, οι εμπειρίες, οι στάσεις  υποκειμένων, που συμμετείχαν ενεργά στην πρώτη 

εφαρμογή (εφαρμογή του ΠΔ152, το 2014) σ’ ολόκληρη την επικράτεια μιας  

διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, ως αξιολογούμενοι αρχικά και 

εφεξής οι ίδιοι ως αξιολογητές, καθώς επίσης ότι η αξιολογική διαδικασία έλαβε 

χώρα εντός ενός κοινωνικού πλαισίου, που δε χαρακτηρίζεται από κουλτούρα 

αξιολόγησης, διότι επί αρκετές δεκαετίες δεν εφαρμόστηκε στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα συστηματική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται 

ουσιαστικά για μια μελέτη που επιχειρεί να εντοπίσει τις δυσκολίες των στελεχών 

εκπαίδευσης να αξιολογηθούν και να αξιολογήσουν, αλλά ταυτόχρονα να 

διερευνήσει κατά πόσο αυτή η πρώτη εφαρμογή της αξιολόγησης δημιούργησε μια 

παρακαταθήκη εμπειριών και μετέβαλε έστω και στο ελάχιστο την κουλτούρα των 

εκπαιδευτικού σώματος σχετικά με το θέμα αυτό. 

 
 
1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια: 

Στην εισαγωγή διατυπώνεται αδρομερώς η προβληματική της έρευνας, 

δηλαδή η σημασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, οι διαχρονικές 

ματαιώσεις της νομοθετικής πρόβλεψης της πολιτείας για αξιολόγηση στην 

εκπαίδευση, η εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το 

ΠΔ152 για πρώτη φορά σ’ όλη την επικράτεια και μέχρι τη βαθμίδα των διευθυντών 

σχολικών μονάδων, ο σκοπός της έρευνας και η σημασία να εξαχθούν ερευνητικά 

θεμελιωμένα συμπεράσματα γι’ αυτή την πρώτη εφαρμογή. 

Μετά την Εισαγωγή, στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό 

πλαίσιο της έρευνας, δηλαδή η εννοιολόγηση της αξιολόγησης, του εκπαιδευτικού 

έργου και συναφών θεματικών κατηγοριών, γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή στις 

αλλεπάλληλες προσπάθειες της πολιτείας για τη θέσπιση συστήματος αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου και τις αντίστοιχες ματαιώσεις της εφαρμογής τους, 

παρουσιάζεται ο θεσμός των Περιφερειακών Διευθυντών και ο ρόλος τους στην 

πρόσφατη εφαρμογή της αξιολόγησης και, τέλος, γίνεται συνοπτική παρουσίαση των 

ερευνητικών δεδομένων που αφορούν την εκπαιδευτική αξιολόγηση στη χώρα μας. 



13 
 

Έτσι, συνδέεται ο σκοπός της παρούσας έρευνας με τις αντίστοιχες ερευνητικές 

υποθέσεις. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας. Συγκεκριμένα 

δίνεται ο προσανατολισμός της έρευνας σε ποιοτικά δεδομένα και τεκμηριώνεται η 

επιλογή των ημιδομημένων συνεντεύξεων ως ερευνητικού εργαλείου. Περιγράφονται 

τα χαρακτηριστικά του δείγματος, η πιλοτική έρευνα, οι περιορισμοί και, τέλος, 

παρουσιάζεται ο τρόπος παρουσίασης , επεξεργασίας και ερμηνείας των δεδομένων 

με την ανάλυση περιεχομένου των κειμένων των συνεντεύξεων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εκτίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται κατά θεματική κατηγορία, σύμφωνα με το θεωρητικό 

πλαίσιο και τους θεματικούς άξονες της συνέντευξης. Ακολουθείται ιεράρχηση από 

τις πιο συχνές στις λιγότερο συχνά εμφανιζόμενες απαντήσεις και διατυπώνονται 

κάποιες ερμηνευτικές παρατηρήσεις. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο εκτίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας με την 

ερμηνεία τους. Γίνεται επισήμανση κάποιων ιδιαίτερων απόψεων και εξάγονται 

γενικότερα και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται νέα ερευνητικά ερωτήματα που 

προκύπτουν, συναφή προς την παρούσα μελέτη, και διατυπώνονται και κάποιες 

προτάσεις για τις μελλοντικές εκπαιδευτικές επιλογές. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αξιολόγηση  εκπαιδευτικού έργου 

Η αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί ένα από τα πιο καυτά και 

πολυσυζητημένα ζητήματα για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ταυτόχρονα αποτελεί 

μια χρόνια εκκρεμότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Συνεπώς, η 

διεύρυνση και εμβάθυνση του προβληματισμού για το θέμα αυτό και κυρίως η 

νηφάλια επιστημονική διερεύνησή του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και επιβεβλημένη. 

Η σημασία της έννοιας «αξιολόγηση»  συγχέεται με άλλους συναφείς  όρους, 

όπως μέτρηση, εκτίμηση, βαθμολογία, αποτίμηση, λογοδοσία και, επιπλέον, ο 

ορισμός της εξαρτάται από το είδος και το μοντέλο αξιολόγησης, που κάθε φορά 

υιοθετείται. Από την πληθώρα ορισμών, που προτείνονται για την αξιολόγηση στην 

εκπαίδευση, μπορούμε να πούμε ότι πιο γενικός και χρήσιμος για την παρούσα 

έρευνα είναι εκείνος που ορίζει ότι η αξιολόγηση αποτελεί βασική διαδικασία 

συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και βοηθά στον εντοπισμό 

στοιχείων απαραίτητων για την βελτίωση του αξιολογούμενου, είτε πρόκειται για το 

εκπαιδευτικό σύστημα, είτε για τη σχολική μονάδα  είτε για το παραγόμενο έργο είτε 

για οποιονδήποτε άλλο παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κατσαρού και 

Δεδούλη, 2008, κεφ. 6, σελ. 115). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία της 

αξιολόγησης δεν είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες διοικητικές και εκπαιδευτικές 

διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος ή της εκπαιδευτικής μονάδας, αλλά 

συναρτάται οργανικά με τη διαδικασία του προγραμματισμού της εκπαιδευτικής 

δράσης, την εξελικτική πορεία και την υλοποίησή της,  καθώς και με θέματα 

οργάνωσης και ηγεσίας. Αποτελεί ένα είδος απολογισμού και αποτίμησης του έργου 

που υλοποιήθηκε, καθώς και μια διαδικασία ανατροφοδότησης και βελτίωσης του 

κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου «δε συνιστά αυτοσκοπό αλλά απόληξη και στοιχείο συνεκτικής υφής της 

εκάστοτε διαδικασίας διοικητικού χαρακτήρα» (Κουτούζης, 2008 ). 

Πριν προχωρήσουμε σε επιμέρους διευκρινίσεις για τα μοντέλα αξιολόγησης, 

τα είδη και τις μορφές της, θα ήταν χρήσιμο να προσδιορίσουμε την έννοια 

«εκπαιδευτικό έργο»,  μια έννοια που χρησιμοποιείται στη χώρα μας συστηματικά 

από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, στην προσπάθεια να υπάρξει ένας εννοιολογικός 
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επαναπροσδιορισμός των διαδικασιών αξιολόγησης στην εκπαίδευση, μετά την 

κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή το1982. Ο προβληματισμός, που 

δημιουργήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα, οδήγησε στη διατύπωση μιας σειράς 

ορισμών για το εκπαιδευτικό έργο, οι οποίοι άλλοτε επικεντρώνονται στον 

εκπαιδευτικό και στη δράση που εκδηλώνεται μέσω της παιδαγωγικής του 

αλληλεπίδρασης (Γκότοβος, 1986) και άλλοτε εστιάζουν στο εκπαιδευτικό σύστημα 

(Κασσωτάκης, 1992). Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου (1993) εκπαιδευτικό έργο 

είναι «ένα σύνολο ενεργειών και προσπαθειών προκειμένου να εκτελεστεί και να 

επιτευχθεί ορισμένη εργασία στο χώρο του σχολείου». Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό 

το εκπαιδευτικό έργο επιτελείται σε τρία επίπεδα, στο επίπεδο του εκπαιδευτικού 

συστήματος, ως αποτέλεσμα  συνολικά της λειτουργίας του, στο επίπεδο της 

σχολικής μονάδας ή ιδρύματος, ως αποτέλεσμα των σχεδιασμένων   δραστηριοτήτων 

τους και τέλος στο επίπεδο της σχολικής τάξης, ως αποτέλεσμα των ενεργειών 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού. Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το εκπαιδευτικό 

έργο είναι το αποτέλεσμα συντονισμού και συνέργειας όλων των θεσμικών 

παραγόντων που πραγματώνουν την εκπαιδευτική πράξη. Τέτοιοι παράγοντες 

εντοπίζονται σ’ όλες τις παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, από την 

εκπαιδευτική νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα ως τον εκπαιδευτικό και το 

μαθητή. Κατά συνέπεια, το έργο που παράγεται στην εκπαίδευση προκύπτει από το 

συντονισμό όλων των επιμέρους παραγόντων, την υλικοτεχνική υποδομή, τα 

προγράμματα, τα εγχειρίδια, την οργάνωση και την ηγεσία, την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, την επιστημονική και παιδαγωγική τους επάρκεια και την εργασιακή 

τους κουλτούρα. Το αποτέλεσμα, λοιπόν, της εκπαιδευτικής πράξης επηρεάζεται σε 

μικρό ή μεγάλο βαθμό από ένα πλήθος συνιστώσες. 

Έχοντας, λοιπόν, προσδιορίσει τον όρο εκπαιδευτικό έργο μπορούμε εκ νέου 

να εστιάσουμε στην αξιολόγηση του έργου αυτού, διερευνώντας τα μοντέλα 

αξιολόγησης, που προτείνει η σύγχρονη βιβλιογραφία (Κατσαρού και Δεδούλη, 2008, 

σ. 116-122). Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες ταξινομήσεις για την 

εκπαιδευτική αξιολόγηση, ωστόσο με κριτήριο το αν η αξιολόγηση είναι 

προσανατολισμένη στον έλεγχο του αποτελέσματος ή στην ανατροφοδότηση και 

βελτίωση της διαδικασίας, δύο είναι οι κύριες κατευθύνσεις : η τεχνοκρατική 

αντίληψη και η ανθρωπιστική . 

     Σύμφωνα με την πρώτη, η αξιολόγηση νοείται ως μηχανισμός ελέγχου 

στην εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια του οποίου εξετάζεται και αποτιμάται η 
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καταλληλόλητα, η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα των διάφορων 

παραγόντων της εκπαίδευσης και των προϊόντων της. Διερευνάται σε ποιο βαθμό 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, που είχαν αρχικά τεθεί, με κριτήρια σαφή και μετρήσιμα. 

Το τεχνοκρατικό μοντέλο υποστηρίζει μια αξιολόγηση παραδοσιακή, όπου ανώτερα 

ιεραρχικά κλιμάκια, φορείς ή άτομα αξιολογούν κάποιον ιεραρχικά κατώτερο με 

κριτήρια που απορρέουν από τους προκαθορισμένους στόχους. Με τέτοιου είδους 

αξιολόγηση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου 

και στους παράγοντες   της εκπαίδευσης που πετυχαίνουν κατά τον καλύτερο τρόπο 

τους στόχους που έχουν προκαθορισθεί.  

     Στον αντίποδα της παραδοσιακής τεχνοκρατικής αντίληψης του 

εκπαιδευτικού έργου και  σε συνάρτηση  με την έμφαση στην πο ιό τητα της 

εκπαίδευσης, αναπτύχθηκε ένα ανθρωπιστικό – πλουραλιστικό μοντέλο αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου. Αντί των παραδοσιακών μορφών ελέγχου των 

αποτελεσμάτων του σχολείου σε σχέση με προσχεδιασμένα κεντρικά πρότυπα, το 

ενδιαφέρον μεταφέρεται στη διαδικασία, στις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων 

και στα νοήματα που  δημιουργούνται (Χατζηγεωργίου, 2004, σ. 257 κ. εξ.). Η 

αξιολόγηση επιδιώκει να εντοπίσει τα δυνατά σημεία αλλά και τις ελλείψεις του 

αξιολογούμενου,  με σκοπό την ερμηνεία τους και στη συνέχεια τη διατύπωση 

τρόπων βελτίωσής του. Έτσι, η κάθε εκπαιδευτική πραγματικότητα περιγράφεται και 

ανατροφοδοτείται με τα πορίσματα της αξιολόγησης, πράγμα που συντελεί στη 

βελτίωσή της (Παπαναούμ – Τζίκα,  1985, σ. 37 κ. εξ.). Σήμερα στο διεθνή και 

κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο η αξιολόγηση στοχεύει στο να λειτουργεί ως μοχλός 

βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και γενικότερα του 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε στα διάφορα είδη 

αξιολόγησης, όπως  κατατάσσονται στη βιβλιογραφία (Δεφανάρα, 2014, 

Κασσωτάκης, 1997, Σολομών, 1999, Ανδρέου, 2003 κ.α.). Με κριτήριο τη σχέση, 

που έχει ο αξιολογητής με τον εκάστοτε αξιολογούμενο, μπορούμε να ορίσουμε την 

αξιολόγηση ως εξωτερική ή εσωτερική. Όταν ο αξιολογητής δεν έχει σχέση με τον 

αξιολογούμενο και τοποθετείται εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, εφαρμόζεται 

εξωτερική αξιολόγηση. Ο χαρακτήρας της εξωτερικής αξιολόγησης είναι συνήθως 

ιεραρχικός και υποστηρίζεται (Ανδρέου, 2003) ότι διέπεται από τα στοιχεία της 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας που διαθέτει συνήθως ένας ουδέτερος παρατηρητής, 

ιεραρχικά ανώτερος και ειδικός  σε θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από την άλλη 
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μεριά, ο ίδιος ο αξιολογούμενος, ως άτομο ή ως οργανισμός, είναι δυνατόν να 

αξιολογήσει το ίδιο του το έργο, οπότε πρόκειται για εσωτερική αξιολόγηση ή 

αυτοαξιολόγηση. Για την περίπτωση της σχολικής μονάδας,  η αυτοαξιολόγηση είναι 

μια διαδικασία συστηματικής, συλλογικής και δημοκρατικής αυτοπαρατήρησης και 

διερεύνησης ό λων των μεταβλητών της σχο λικής  ζωής,  ώστε να αποκτηθεί 

εμπεριστατωμένη γνώση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου (Δεφανάρα, 2014, 

Σολομών, 1998). 

Τέλος,  οφείλουμε να αναφέρουμε ότι με κριτήριο το χρόνο που 

πραγματοποιείται η αξιολόγηση, προτείνεται  μια διαφορετική κατάταξη της σε τρία 

στάδια (Κουτούζης, 2008, σ. 24 κ. εξ.). Το πρώτο αφορά την «προκαταρτική 

αξιολόγηση», δηλαδή την αποτύπωση της αρχικής κατάστασης, πριν τη  έναρξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το δεύτερον ονομάζεται «ενδιάμεση ή διαμορφωτική 

αξιολόγηση” και διενεργείται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Στόχος είναι να καταγράφουν τυχόν αδυναμίες ή παρεκκλίσεις του 

έργου, ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να 

επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το τρίτο στάδιο αφορά την «τελική ή 

αθροιστική ή απολογιστική αξιολόγηση», που διενεργείται μετά το πέρας της 

εκπαιδευτικής περιόδου. Στόχος της είναι να μετρήσει τα αποτελέσματα, ώστε να 

καταγράψει τις δυσκολίες και τα προβλήματα και να δώσει μια τελική εκτίμηση του 

παραχθέντος εκπαιδευτικού έργου. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία συνδέεται με τη 

δυνατότητα ανασχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωσή της. 

    Έχοντας, λοιπόν, ορίσει τους όρους αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, 

αξίζει να διερευνήσουμε τη θεσμοθέτηση και την υλοποίηση της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τις τελευταίες δεκαετίες. 

 
 
2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

        Η ιστορία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα χωρίζεται σε 

δυο φάσεις: από την ίδρυση και οργάνωση του Ελληνικού κράτους ως τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, οπότε κυριαρχεί ο «Επιθεωρητισμός» και στη συνέχεια από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 ως τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του εικοστού 

πρώτου αιώνα, η οποία χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του κράτους να 

θεσμοθετήσει και να εφαρμόσει ένα σύστημα αξιολόγησης, ενώ βρίσκει σοβαρό 
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αντίλογο κι αντίδραση από τους εκπαιδευτικούς και τα συνδικαλιστικά τους όργανα 

(Θεριανός, 2007, Ανδρέου, 1999, Ζαμπέτα, 1994, Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου 

1994, Αθανασούλα –Ρέππα, 2006, Σολομών, 1998, Δεφανάρα, 2014  κ.α.). 

     Από το 1830 που διορίστηκαν οι πρώτοι επιθεωρητές, ο θεσμός σχετίστηκε με την 

εποπτεία και τη διοίκηση της εκπαίδευσης και υπήρξε ο μακροβιότερος θεσμός, όπως 

αναφέρουν οι Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994), από τη σύσταση του 

ελληνικού κράτους μέχρι το 1982. Ο επιθεωρητής ασκούσε τον έλεγχο της σχολικής 

και κυρίως της διδακτικής διαδικασίας. Ουσιαστικά προσδιορίζει με προσωπική 

εποπτεία το βαθμό εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής, επισείοντας ταυτόχρονα 

την αντίστοιχη τιμωρία ή ανταμοιβή. Το πλαίσιο των καθηκόντων των επιθεωρητών 

αφορούσε τον έλεγχο της διοίκησης, της διδακτικής, της παιδαγωγικής στάσης των 

εκπαιδευτικών με ποικιλία διαβαθμίσεων και καθηκόντων,  όπως την  τήρηση 

ωραρίου, την εργατικότητα, την ευσυνειδησία, τη γενικότερη συμπεριφορά του 

εκπαιδευτικού (Δεφανάρα, 2014, σ. 45 κ. εξ.).  Επιπλέον, οι εκθέσεις αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών, που συντάσσονταν από τους επιθεωρητές, συνδέθηκαν με τη 

μισθολογική εξέλιξη και την υπηρεσιακή προαγωγή των εκπαιδευτικών κι όχι με την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του έργου της (Αθανασούλα – Ρέππα, 2007, σ.32 κ. 

εξ.). 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κοινωνικοπολιτικές  συνθήκες, μέσα στις οποίες 

αναπτύχθηκε ο επιθεωρητισμός, δημιούργησαν  ένα ασφυκτικό ελεγκτικό  πλαίσιο 

για τους εκπαιδευτικούς και άκαμπτες, στατικές, γραφειοκρατικές διαδικασίες στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Έτσι, ο επιθεωρητισμός θεωρήθηκε μοχλός πολιτικής 

χειραγώγησης και ιδεολογικού πειθαναγκασμού από τη  μεριά της κρατικής εξουσίας. 

Οι αιφνίδιες  επισκέψεις στα σχολεία (Ζαμπέτα, 1994), ο έλεγχος της εξωσχολικής 

συμπεριφοράς  των εκπαιδευτικών αλλά και η θέσπιση δυνατότητας απόλυσης των 

εκπαιδευτικών, που επιδεικνύουν ανυπακοή στις κρατικές εντολές,  δημιουργεί 

έντονη δυσαρέσκεια και αντίδραση (Θεριανός, 2007). Διογκώνονται οι σχέσεις 

δυσπιστίας, οι εντάσεις και η καταδίκη του θεσμού των επιθεωρητών. Το αρνητικά  

φορτισμένο κλίμα και η σύνδεση της αξιολόγησης με τον έλεγχο, τη συμμόρφωση, τη  

νομιμοφροσύνη, την καταπίεση και το διωγμό οδήγησαν στη δημιουργία αρνητικών 

συνδηλώσεων για τον όρο εκπαιδευτική αξιολόγηση, οι οποίες δεν έχουν αρθεί μέχρι 

σήμερα «έστω κι αν από το 1982και μετά καταργήθηκε ο επιθεωρητισμός» ως θεσμός  

αξιολόγησης στην Ελλάδα. (Αθανασούλα – Ρέππα, 2007, σ. 33). 
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       Η κατάργηση του θεσμού των επιθεωρητών και συνακόλουθα της σύνταξης 

υπηρεσιακών εκθέσεων για τους  εκπαιδευτικούς συμβαίνει στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980. Με την ψήφιση του Ν 1304 / 1982 διχοτομούνται οι διαδικασίες 

αξιολόγησης και τη  μεν διοικητική ευθύνη της αξιολόγησης αναλαμβάνει ο 

διευθυντής  εκπαίδευσης, ενώ την επιστημονική και παιδαγωγική αξιολόγηση ο 

σχολικός σύμβουλος (ΠΔ 214, Ν 1304/83 : παρατίθενται στο παράρτημα). Παρόλου 

που ο θεσμός  του Σχολικού Συμβούλου είχε τη δυνατότητα να μετατρέψει την 

αξιολόγηση σε επιστημονική και συμβουλευτική εποπτεία, συνοδευόμενη από 

διαδικασίες επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού σώματος, κατηγορήθηκε από τους 

συνδικαλιστικούς φορείς ως κομματικά ελεγχόμενος και  κατ’ επέκταση η 

αξιολόγηση ως διαβλητή διαδικασία (Ζαμπέτα, 1994). 

      Η ίδια αντίδραση προς την αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού έργου εκδηλώθηκε 

απ’ τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις διατάξεις 

του Ν 1566/85 για την αξιολόγηση καθώς και του σχεδίου ΠΔ του 1988. Η 

Διδασκαλική Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

υποστηρίζουν ότι οι διατάξεις για την αξιολόγηση συνεχίζουν την ίδια κατάσταση και 

τις ίδιες αντιλήψεις του παρελθόντος και απορρίπτουν τις σχετικές θεσμικές 

ρυθμίσεις. Έτσι, η αξιολόγηση δεν προχωρά (Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου, 1994, 

σελ. 291 κ. εξ.). 

Νέα προσπάθεια της πολιτείας για θεσμοθέτηση της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου σημειώνεται το 1992 με το Ν2043 και θεσπίζεται νέο σύστημα 

αξιολόγησης με το  ΠΔ320/93. Κι αυτή τη φορά η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης κατηγορεί  το Υπουργείο Παιδείας για επαναφορά του επιθεωρητισμού 

και απαιτεί τη μη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος (Δεφανάρα, 2014, 

Μαστροδήμος, 2013). 

Η θέσπιση του Ν 2525/1997 φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της 

αξιολόγησης, συνδέει τη διαδικασία με την αποτίμηση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και προβλέπει τη σύσταση Σώματος Μονίμων 

Αξιολογητών. Και αυτή η θεσμική απόπειρα για διενέργεια αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου μένει κενό γράμμα. Στη συνέχεια με την ΥΑ Δ2/1938/1998 

ρυθμίζονται θέματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας   και ορίζεται η 

δημιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων με μέλη επτά 

εκπαιδευτικούς αναγνωρισμένου κύρους ή Σχολικούς Συμβούλους. Επιπλέον, το 

ΠΔ140/1998 προβλέπει ότι για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων  εκπαιδευτικών 
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απαραίτητη είναι η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης παιδαγωγικής και διδακτικής 

επάρκειας από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον αντίστοιχο  Σχολικό 

Σύμβουλο.  Και πάλι όμως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιδρούν και ζητούν την 

ακύρωση του θεσμικού πλαισίου, ενώ πιέζουν τους συλλόγους  διδασκόντων να 

απέχουν από την αυτοαξιολόγηση (Αθανασούλα –Ρέππα, 2007, σ. 35 κ. εξ.). 

       Στη συνέχεια, μετά από διακοπή των προσπαθειών για κάποιο χρονικό 

διάστημα, η πολιτεία θεσπίζει  για άλλη  μια φορά διατάξεις για την αξιολόγηση  

τόσο του εκπαιδευτικού όσο και της σχολικής μονάδας (Ν 2986/2002). Με το νόμο 

αυτό επιχειρείται εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, διαμορφωτική και τελική. 

Πρόκειται για μια «ολιστική» θεώρηση του θεσμού που εκτείνεται σ’ όλο το φάσμα 

των εκπαιδευτικών παραγόντων και διαδικασιών.Ωστόσο, για μια άλλη φορά, η 

εφαρμογή του νόμου ακυρώθηκε λόγω των αντιδράσεων των συνδικαλιστικών 

φορέων των εκπαιδευτικών (Καπαχτσή, 2008, Μαστροδήμος, 2013). Βέβαια, το 

σύστημα των προτεινόμενων ρυθμίσεων για την αξιολόγηση έχει φτάσει πια σε καλό 

επίπεδο οργάνωσης, λόγω των συνεχών νομοθετήσεων, διαλόγου, αντιπαραθέσεων, 

ακυρώσεων και επαναπροσδιορισμών του πλαισίου. Όμως η σχεδιασμένη 

αξιολόγηση δεν υλοποιείται και επιπλέον, λόγω των εκλογών και της κυβερνητικής 

αλλαγής του 2004, μένει μετέωρη (Αθανασούλα – Ρέππα, 2007). 

    Το 2010 το Υπουργείο Παιδείας  στα πλαίσια του «Νέου Σχολείου», θέτει 

στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής  διαδικασίας το μαθητή και, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο προγραμματισμός και η 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, προτείνει την αξιολόγηση, συνδέοντάς την με  

την αξιοκρατία στην εκπαίδευση. (Ν3848/2010 και εγκύκλιος 37100/Γ1-31/3/2010). 

Με τις νέες διατάξεις το νίζεται η αυτο νο μία της  σχο λικής μονάδας και θεσπίζεται 

σύστημα «Αυτοαξιολόγησής»  της. Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών, όμως, στην 

πιλοτική εφαρμογή της  Α.Ε.Ε. (Αυτοαξιολόγησης)  ήταν εξαιρετικά περιορισμένη 

(Μαστροδήμος, 2013). 

    Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η πολιτεία επιχειρεί σε 

τακτά    διαστήματα να θεσμοθετήσει  ένα σύστημα αξιολόγησης, αλλά το εγχείρημα 

δεν ακολουθείται από την αντίστοιχη εφαρμογή. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

προετοιμάζονται, δεν επιμορφώνονται και δεν καλούνται να συνδιαμορφώσουν το 

θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγησή τους. Επιπλέον, οι εμπειρίες  του παρελθόντος  

και οι συνακόλουθες  αρνητικές νοοτροπίες, οι ιδεολογικές  αντιλήψεις, οι 

καχυποψίες και η δυσπιστία χαρακτηρίζουν τον τρόπο αντίδρασης του εκπαιδευτικού 
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κόσμου στην αξιολόγηση. Οι  εκπαιδευτικοί αρνούνται τον ελεγκτικό χαρακτήρα της 

αξιολόγησης και βάζουν ερωτήματα σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης, τους 

φορείς, τα κριτήρια και τις μεθόδους της. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των 

εκπαιδευτικών    διατυπώνουν έντονες ενστάσεις και αμφισβητούν τη δυνατότητα να 

εφαρμοστεί ένα αξιόπιστο και αξιοκρατικό σύστημα, που να προωθεί τη 

συλλογικότητα, τη συμμετοχή και την αυτονομία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου παραμένει ανοικτή ως θέμα και μετέωρη ως 

διαδικασία. Για το λόγο αυτό, πολύ εύστοχα η Αθανασούλα – Ρέππα (2007) την 

περιγράφει  με τον όρο «σισύφεια προσπάθεια». 

Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στο σημείο αυτό για το συνδικαλιστικό λόγο σχετικά 

με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, δηλαδή για τον τρόπο πουοι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών αντιμετώπισαν και 

επιχειρηματολόγησαν διαχρονικά για την αξιολόγηση, και των οποίων οι αντιδράσεις 

ματαίωναν κάθε φορά την εφαρμογή των διατάξεων περί αξιολόγησης, που θέσπιζε η 

πολιτεία. Τόσο η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ), όσο και η Ομοσπονδία 

Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) αντέδρασαν σε κάθε απόπειρα εφαρμογής 

μέτρων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, δίνοντας στο προτεινόμενο θεσμικά 

μοντέλο αξιολόγησης τους χαρακτηρισμούς: «ελεγκτικό, συγκεντρωτικό, 

γραφειοκρατικό, αυταρχικό, αναξιόπιστο, μη έγκυρο, μη αποδεκτό κ.ο.κ.» 

(Κωνσταντίνου, 2013, σ.77 κ. εξ.). Σ’ όλες τις προσπάθειες της πολιτείας να 

ενεργοποιήσει την αξιολόγηση (1985, 1991, 1997, 2002, 2010) οι συνδικαλιστικοί 

φορείς εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιβολή «ιδεολογικών ελέγχων στην 

εκπαιδευτική λειτουργία και στη μεταβολή των εκπαιδευτικών σε πειθήνια 

εκτελεστικά όργανα κυβερνητικών επιλογών και εντολών.» (Κωνσταντίνου, 2013, σ. 

85). Ωστόσο, μέσα από το συνδικαλιστικό λόγο δεν έγινε δυνατόν να εκφραστεί πέρα 

από την αντίθεση και την αντίδραση, μια πειστική αντιπρόταση, αφού ο λόγος είναι 

ασαφής και γενικός (Παπακωνσταντίνου, 1993, σελ.161) και κατ’ επέκταση δεν 

μπόρεσε να εκφραστεί ένα εναλλακτικό σύστημα αξιολόγησης, με σφαιρική 

αντιμετώπιση όλων των πτυχών και παραγόντων του εκπαιδευτικού έργου, η οποία 

θα ήταν δυνατόν να έχει την αποδοχή των αξιολογούμενων. 

Από τη άλλη μεριά η πολιτεία επιχειρεί να συμπλεύσει με τις απόψεις και τις 

πρακτικές των υπολοίπων μελών της ΕΕ (Ρουσσάκης και Πασιάς, 2006) και να 

συνδέσει την ποιότητα στην εκπαίδευση με την αξιολόγηση, θέτοντας ως πολιτική 

προτεραιότητα την ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου. Έτσι,  για άλλη μια φορά, το 
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2013 θεσπίζει το ΠΔ152 που συνοδεύεται από μια σειρά υπουργικές αποφάσεις και 

εγκυκλίους (157723/Γ1, 157842/Γ1) και μαζί με τους Ν.3848/2010 και 4024/2011 

εναρμονίζουν την ελληνική νομοθεσία περί αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου με 

τις γενικές κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. 

Στα πλαίσια αυτά ακολουθεί, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, μια σύντομη επιμορφωτική περίοδος των στελεχών, που ορίζεται από το 

νομικό πλαίσιο να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης. Τον Αύγουστο του 

2014 ξεκινά η εφαρμογή του Π.Δ.1 5 2 και για πρώτη φο ρά σ’ όλη την επικράτεια 

αξιολογούνται εκπαιδευτικοί, κατά κατιούσα σειρά ιεραρχίας. Στις κατά τόπους 

εκπαιδευτικές περιφέρειες αξιολογείται ο Περιφερειακός Διευθυντής, τα στελέχη της 

διοίκησης και τα στελέχη της καθοδήγησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

Π.Δ.152. Τόσο κατά τη διαδικασία επιμόρφωσης όσο και κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών οργανώνουν 

σθεναρή αντίδραση. Μέχρι το τέλος του 2014 η αξιολόγηση συνεχίστηκε μέχρι τα 

μεσαία εκπαιδευτικά στελέχη, δηλαδή τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι 

οποίοι κατέθεσαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα φάκελο παρουσίασης του 

εκπαιδευτικού τους έργου, αξιολογήθηκαν, αλλά δεν έλαβαν τελικά γνώση του 

αποτελέσματος της διαδικασίας. Στη συνέχεια, η στάση του Υπουργείου Παιδείας 

υπαγορεύτηκε από την προσπάθεια αποφυγής πολιτικού κόστους, η διαδικασία 

ανεστάλη επ’ αόριστον και, έτσι, στη μακροχρόνια σειρά των ματαιώσεων 

θεσμοθετημένων νομοθετημάτων εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προστέθηκε άλλη μια 

ημιτελής προσπάθεια.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι διάφοροι ερευνητές (Κωνσταντίνου, 2013, 

Μαστροδήμος, 2013, Δεφανάρα, 2014) επισημαίνουν ότι το Π.Δ. 152/2013 είναι το 

αναλυτικότερο νομοθετικό κείμενο στη μακρά σειρά των νομοθετημάτων για την 

εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ελλάδα. Τόσο η βαρύτητα των διάφορων κριτηρίων 

αξιολόγησης όσο και η κατανομή τους σε διαφορετικά πεδία προσδιορίζονται 

επακριβώς με ποσοστά. Επιχειρείται η αξιολόγηση να καλύψει όλες τις 

δραστηριότητες του εκπαιδευτικού έργου με πληθώρα στοιχείων σχετικών με το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, το σχεδιασμό τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας, την αξιολόγηση των μαθητών, την υπηρεσιακή συνέπεια, επάρκεια, την 

επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Αναστασίου, 2014, σ. 

63-75). Το σχήμα αξιολόγησης που προτείνεται είναι ιεραρχικό και η κάθε βαθμίδα 

αξιολογείται από τους ιεραρχικά προηγούμενους, ενώ αξιολογεί τους ιεραρχικά 
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επόμενους. Η αξιολόγηση ασκείται από δύο αξιολογητές, αφενός για την υπηρεσιακή 

και αφετέρου για την εκπαιδευτική δράση του κάθε αξιολογούμενου, κατανεμημένη 

σε πέντε κατηγορίες, δεκαπέντε κριτήρια με αρκετές παραμέτρους το καθένα. Οι 

κλίμακες βαθμολόγησης είναι τέσσερις: «ελλιπής» (από 0 έως 30), «επαρκής» (από 

31 έως 60), «πολύ καλός» (από 61 έως 80)και «εξαιρετικός» από (81 έως 100). Σε 

γενικές γραμμές «πολύ καλός»  κρίνεται ο εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες, ενώ εξαιρετικός θεωρείται ο εκπαιδευτικός που εισάγει καινοτομίες 

και διατυπώνει καινοτόμες προτάσεις. 

Εν κατακλείδι, από το 1982 μέχρι σήμερα, έχουν αποχωρήσει από την ενεργό 

υπηρεσία οι εκπαιδευτικοί που είχαν γνωρίσει τον «επιθεωρητισμό» και έχουν 

διοριστεί νέοι εκπαιδευτικοί χωρίς τις εμπειρίες ενός αυταρχικού συστήματος 

αξιολόγησης. Παρ’ όλ’ αυτά, με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση και όλα όσα 

εκθέσαμε παραπάνω, οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις της πολιτείας για 

αξιολόγηση συνάντησαν σθεναρή αντίσταση εκ μέρους της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Αναβολές, καθυστερήσεις, αντιπαραθέσεις και παλινδρομήσεις έχουν 

ακυρώσει αλλεπάλληλες απόπειρες της πολιτείας για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

 Επί τριάντα και πλέον χρόνια (1982 έως 2014) εκφράστηκε η 

κατηγορηματική αντίθεση των εκπαιδευτικών σε κάθε μορφή αξιολόγησης. Με την 

πάροδο, όμως, των χρόνων, την άμβλυνση των αναμνήσεων του επιθεωρητισμού, την 

πιλοτική εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και τις κατευθύνσεις  

που έρχονται από τα όργανα άσκησης  ευρωπαϊκής πολιτικής, η θεσμοθέτηση ενός 

νέου πλαισίου αξιολόγησης έφεραν την εκπαιδευτική κοινότητα πιο κοντά στην 

εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών. Έτσι, το καλοκαίρι του 2014 πραγματοποιείται για 

πρώτη φορά σ’ ολόκληρη την επικράτεια η αξιολόγηση των στελεχών της 

εκπαίδευσης μέχρι και τη βαθμίδα των διευθυντών σχολικών μονάδων, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ152 . Οι διαδικασίες αυτές και οι εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών, που αξιολόγησαν και αξιολογήθηκαν, αποτελούν ένα νέο κεφάλαιο, 

που αξίζει να μελετηθεί.  

 

 
2.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Η αξιολόγηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σχετίζεται με την 

εποπτεία  και τη διοίκηση της εκπαίδευσης (Ανδρέου, 1999). Μια σύντομη 
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ανασκόπηση της πρώτης φάσης της σχετικής βιβλιογραφίας (Ανδρέου και 

Παπακωνσταντίνου, 1994, Ζαμπέτα, 1994, κ. α.) σε συνάρτηση με τα θεσμικά 

κείμενα  και τις αντίστοιχες διοικητικές πρακτικές αναδεικνύει την τάση επιτήρησης, 

ομογενοποίησης και ελέγχου των εκπαιδευτικών από τους αρμόδιους της αξιολογικής 

διαδικασίας. Επί πολλές δεκαετίες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εδραιώθηκε ο 

επιθεωρητισμός και κυριάρχησε ο διοικητικός ελεγκτικός και τιμωρητικός 

χαρακτήρας των επιθεωρητών και ασκήθηκε πίεση και αυταρχικός πειθαναγκασμός 

στους εκπαιδευτικούς (Νούτσος, 1986, Ζαμπέτα, 1994, κ.α.). Οι έλεγχοι, οι πιέσεις 

και οι αυταρχικές πρακτικές των επιθεωρητών κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης 

οδήγησαν  τους εκπαιδευτικούς και τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις σε 

αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Η αντικατάσταση των επιθεωρητών με τους σχολικούς 

συμβούλους (Ν 1304/83) δεν είχε σημαντικά αποτελέσματα στα ζητήματα 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, διότι οι εκπαιδευτικοί απέρριψαν δια 

στόματος των συνδικαλιστικών τους φορέων κάθε επιχειρούμενη οποιουδήποτε 

τύπου αξιολόγηση (Μαυρογιώργος, 2003, Ανδρεαδάκης, 2008). Ακόμα και η 

μετατόπιση της εστίασης της αξιολόγησης από την ατομική προς τη μακροσκοπική 

εκτίμηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού συστήματος (σχέδιο Π.Δ./1988, Π.Δ. 

320/1993) απορρίπτεται από τους εκπαιδευτικούς.  

Η πολιτεία, ωστόσο, όπως ήδη έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

εξακολουθεί να θεσμοθετεί κανόνες αξιολόγησης (Ν.3848/2010), δίνοντας έμφαση 

στη «βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης». Οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, από τη μεριά τους, αντιτίθενται στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών, 

θεωρώντας ότι ο τελικός στόχος ακόμα και της (αυτο)αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας θα οδηγήσει στην άσκηση προσωπικού ελέγχου στον εκπαιδευτικό και για 

το λόγο αυτό θέτουν στο επίκεντρο της αμφισβήτησης τους στόχους, τους φορείς 

υλοποίησης, τα κριτήρια και τις μεθόδους αξιολόγησης (Σολομών, 1998). Πυρήνας 

κάθε αξιολογικής διαδικασίας υποστηρίζεται ότι είναι ο ιδεολογικός και πολιτικός 

έλεγχος, η συμμόρφωση των εκπαιδευτικών και οι ασφυκτικές εργασιακές σχέσεις 

(Θεριανός, 2007). Οι αντιδράσεις αυτές παρόλη την συνεχή θέσπιση νόμων για την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ακύρωσαν στην πράξη κάθε αξιολογική 

διαδικασία (Κουτούζης, 2008).  

Πολλαπλές μελέτες και έρευνες των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με 

την αξιολόγηση επισημαίνουν ότι η στάση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου κινείται μεταξύ της αποδοχής της υπό προϋποθέσεις και της 
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άρνησης, ενώ είναι αξιοσημείωτη η δυσπιστία προς τους φορείς που θα κληθούν να 

αξιολογήσουν, αναδεικνύοντας συνακόλουθα το έλλειμμα αξιοκρατικών διαδικασιών 

γενικότερα στη δημόσια διοίκηση (Κασιμάτη,  Γιαλαμά, 2003, Φυριππή,  

Κρεμμυδιώτη, 2005,   Ανδρεαδάκη, Μαγγόπουλου, 2005, Αθανασίου, Γεωργούση, 

2006, Γκανάκα, 2007, Ζουγανέλη,  κ. συν., 2009). Ανάμεσα στις ερευνητικές μελέτες 

ιδιαίτερη σημασία για την παρούσα εργασία έχουν οι πιο πρόσφατες ερευνητικές 

προσπάθειες, που αφορούν στο πιο πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο για την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση, το Π.Δ.152, που έτυχε και μιας πρώτης απόπειρας εφαρμογής, όπως 

περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Σύμφωνα με μια πρό σφατη έρευνα (Δεφανάρα, 2014), η οποία εξετάζει τις 

απόψεις Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων για το νέο πλαίσιο αξιολόγησης, που 

θεσπίζει η πολιτεία με το  Π.Δ.152, οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την αξιολόγηση με τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και το ζήτημα της λογοδοσίας της εκπαιδευτικής 

κοινότητας προς τους γονείς και την κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα είδος 

μετατόπισης της γνώμης των εκπαιδευτικών προς μια πιο θετική στάση για την 

αξιολόγηση. Προετοιμάζεται, λοιπόν, σιγά σιγά μια τάση αποδοχής της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου. Από την άλλη μεριά, οι ερωτηθέντες, σε μεγάλα ποσοστά, 

θέτουν το ζήτημα της ανασφάλειας και του άγχους που δημιουργεί η αξιολόγηση, 

αναφέρουν την πιθανότητα να πληγούν οι συναδελφικές σχέσεις των εκπαιδευτικών 

και αναγνωρίζουν τον κίνδυνο σύνδεσης της αξιολόγησης με την προαγωγή και τη 

μισθοδοσία των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, σε μεγάλο ποσοστό ζητούν περισσότερη 

επιμόρφωση και διορθωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, όπου εντοπίζουν σοβαρές 

αδυναμίες. 

    Σε μια άλλη ερευνητική προσέγγιση η Αναστασίου (2015) καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση, που προωθεί το ΠΔ152, δεν είναι ανατροφοδοτική, 

διότι δεν προβλέπονται διατάξεις σχετικά με το πώς θα βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί , 

που κατά την αξιολόγηση θα κριθούν μη επαρκείς. Επίσης αναφέρεται στο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον των σχολείων και στην ετερογένεια των σχολικών 

τάξεων, στοιχεία που φαίνονται ξεκομμένα κι ανεξάρτητα από  την απόδοση και την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Τέλος η ίδια ερευνήτρια διαπιστώνει ότι τα 

κριτήρια που προβλέπονται για την αξιολόγηση είναι συχνά ασαφή και με 

δυσδιάκριτες διαφοροποιήσεις. Τα επιχειρήματα, που αναπτύσσουν οι ερωτηθέντες 

εκπαιδευτικοί για το νέο πλαίσιο αξιολόγησης συνδέονται με την κυρίαρχη αντίληψη 

ότι ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της λειτουργίας της εκπαίδευσης 
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και η συμμόρφωση των καθηγητών.  Ωστόσο, τα νέα αυτά ερευνητικά δεδομένα 

δείχνουν και κάτι διαφορετικό: ότι, πλέον, οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την αξιολόγηση 

με την έννοια της βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου και έχουν μια πιο θετική στάση 

στη σύνδεση της ανατροφοδότησης και αξιολόγησης, στην προσαρμογή των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται απ’ τα 

προβλεπόμενα του ΠΔ152  και στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ 

αξιολογητών και αξιολογούμενων. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα συμπεράσματα των ερευνητών για τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση (Κασσωτάκης, 2005,  Γκανάκας, 2007, 

Ζουγανέλη, 2009, Κασιμάτη και Γιαλαμάς, 2003 κ. α), μπορούμε να διακρίνουμε δυο 

τάσεις: «υπέρ» της αξιολόγησης τάσσονται οι εκπαιδευτικοί που συνδέουν την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με τις έννοιες της αυτογνωσίας, των κινήτρων, 

της επιμόρφωσης, της αναβάθμισης, του κύρους και της αναγνώρισης των 

εκπαιδευτικών και του έργου τους, ενώ «κατά» της αξιολόγησης τάσσονται οι 

εκπαιδευτικοί που τη  συνδέουν με το άγχος, την αναξιοκρατία, την ανασφάλεια, τον 

έλεγχο, τον κομματισμό, τη σκοπιμότητα  και την υποκειμενικότητα. Επιπρόσθετα,   

τα επίσημα συνδικαλιστικά όρ γανα των εκπαιδευτικών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ συνδέουν 

την αξιολόγηση με τον έλεγχο και τη συμμόρφωση, τη γραφειοκρατία και τον 

αυταρχισμό (Κωνσταντίνου, 2013). 

Εστιάζοντας, εφεξής, στο Π.Δ.152 και την εφαρμογή των διατάξεών του το 

2014, μπορούμε να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ένα σύστημα 

αξιολόγησης, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σ’ ολόκληρη την επικράτεια, μετά 

τη μεταπολίτευση, σε μια αρκετά εκτεταμένη ιεραρχικά κλίμακα, που περιλαμβάνει 

ικανό αριθμό στελεχών. Συνεπώς, αξίζει να ερευνηθούν κάποιες πτυχές της 

διαδικασίας αυτής και να αναζητηθούν συγκεκριμένα ερευνητικά  αποτελέσματα. Με 

την  παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να διερευνηθεί η συλλογική εμπειρία,  οι 

αντιλήψεις και απόψεις των αξιολογητών και αξιολογηθέντων, η όποια κουλτούρα 

αξιολόγησης προέκυψε και γενικότερα τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης γενικής 

εφαρμογής της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, όπως τα προσδιορίζουν οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί. 
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2.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

   Είναι κοινά παραδεκτό ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης στη χώρα μας 

ασκείται κατά τρόπο συγκεντρωτικό, ιεραρχικό και γραφειοκρατικό. Η  ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές της εκπαιδευτικής 

πολιτικής και  οι αποφάσεις της διαχέονται κλιμακωτά προς όλα τα όργανα διοίκησης 

της εκπαίδευσης σε περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο (Ανδρέου, 1999, 

Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου, 1994, Αθανασούλα – Ρέππα, 2008, Κουτούζης, 

2008). Αντίστοιχα, η απόδοση λόγου και ευθυνών γίνεται και πάλι ιεραρχικά εκ των 

κάτω προς τα άνω. Ο Διευθυντής  της  σχολικής μονάδας λογοδοτεί στο Διευθυντή 

Εκπαίδευσης, αυτός με τη σειρά του στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης κι 

αυτός τέλος στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ανάλογα, λοιπόν, με τη δομή και 

τα περιθώρια που παρέχονται για λήψη αποφάσεων και άσκηση εξουσίας, το 

διοικητικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται συγκεντρωτικό, αφού οι αποφάσεις λαμβάνονται 

κεντρικά και διοχετεύονται για υλοποίηση στα περιφερειακά όργανα διοίκησης με 

μια πυραμιδοειδή διάταξη. 

   Ωστόσο, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών πολιτικών εντός  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μετά τη 

δεκαετία του ‘80 εμφανίζονται ποικίλες μεταρρυθμιστικές τάσεις, υπαγορευμένες από 

τις ραγδαίες τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της εποχής της 

παγκοσμιοποίησης (http://www.eurydice.org). Η επιδίωξη  αύξησης της 

αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών μελών της Ε.Ε οδήγησε   

πολλές χώρες να αναθεωρήσουν την κατανομή αρμοδιοτήτων των διοικητικών 

οργάνων της εκπαίδευσης, προς την κατεύθυνση της αύξησης της αυτονομίας των 

τοπικών φορέων (Eurydice,2000 στον προαναφερθέντα ιστότοπο). Η παραδοχή ότι το 

σχολείο ως υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί υπό συνθήκες αυτονομίας και 

αυτοπροσδιορισμού συνδέθηκε με την ανάπτυξη μιας ρητορικής για την ενδυνάμωση 

των πολιτών, για την  απόδοση ευθύνης στις τοπικές κοινωνίες, για την ενεργό 

συμμετοχή στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων των τοπικών φορέων. Με άλλα 

λόγια μια από τις κυρίαρχες τάσεις στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια είναι αυτή 

που αφορά στην αποκέντρωση ενός μέρους της ευθύνης και των αποφάσεων από την 

κεντρικά της διοίκησης της εκπαίδευσης προς το περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο  

διοίκησης, βασισμένη στην πολιτική ανάγκη αύξησης της περιφερειακής και τοπικής 

αυτονομίας . 

http://www.eurydice.org/�
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   Ήδη στη χώρα μας έχουν συσταθεί (Π.Δ.51/1987 και Ν.2503/97) δεκατρείς 

ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης, οι  Περιφέρειες, πράγμα που ουσιαστικά 

ακολουθεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση για αποκεντρωμένες διοικητικές  δομές, οι 

οποίες έχουν την δυνατότητα άσκησης πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο , 

επιλύοντας τα προβλήματα των πολιτών, άμεσα, χωρίς σπατάλη χρόνου και με 

πληρέστερη αντίληψη των ειδικών τοπικών συνθηκών. Αφού, λοιπόν, η περιφέρεια 

αποτέλεσε την ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διο ίκησης το υ Κράτους,  με το 

Ν.2817/200 ιδρύονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην έδρα κάθε Περιφέρειας, οι οποίες, χωρίς να 

συνδέονται με καμία ιεραρχική σχέση με τις Περιφέρειες, υπάγονται απευθείας στον 

Υπουργό Παιδείας. Ο Ν 2986/2002 στο άρθρο 1 προβλέπει ότι οι ΠΔΕ «αποτελούν 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα αποσυμπίεσης του υπερσυγκεντρωτισμού των διοικητικών 

αρμοδιοτήτων που διέκρινε έως τότε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

    Επικεφαλής των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, 

που είναι μετακλητοί υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί  που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που ορίζονται και παύονται από τον εκάστοτε Υπουργό 

Παιδείας . Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ασκούν τη διοίκηση, τον 

έλεγχο και την εποπτεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των λοιπών 

Εκπαιδευτικών δομών της Περιφέρειάς τους σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών  

Διευθυντών Εκπαίδευσης  καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση  

Φ353.1/324/105657/Δ1(ΦΕΚ1340/16-10-2002 τ. β’). Σύμφωνα με την εισηγητική 

έκθεση του Ν2986/2002, σκοπός της θεσμοθέτησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης είναι η επίτευξη εκπαιδευτικής αποκέντρωσης και η ενοποίηση, σε 

επίπεδο περιφέρειας, της διοίκησης και της επιστημονικής και παιδαγωγικής 

καθοδήγησης των εκπαιδευτικών. Παράλληλα η κεντρική διοίκηση αποφορτίζεται 

από γραφειοκρατικές διαδικασίες , ενώ μειώνεται ο χρόνος επίλυσης  

ενδοπεριφερειακών θεμάτων.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι μετά τη θεσμοθέτηση των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, δεν έγιναν  σημαντικές ερευνητικές 

μελέτες αναφορικά με τη εξέλιξη του θεσμού, το βαθμό υλοποίησης των 
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αποκεντρωτικών πολιτικών, το αν οι διοικητικές αρμοδιότητες των Περιφερειακών 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης βοήθησαν ή δυσχέραναν τη λειτουργία των σχολικών 

μονάδων. Μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ένα έλλειμμα 

ερευνών (Κοντογιάννη, 2014, σ. 54-61), ενώ η μελέτη του θεσμού σε σχέση με την 

αποκεντρωτική τάση δείχνει ότι οι ΠΔΕ επέφεραν βέβαια κάποιες  αλλαγές στη 

διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά είναι απαραίτητες νέες θεσμικές 

ρυθμίσεις (Κοντογιάννη, 2014). Συγκεκριμένα, η μεταφορά αρμοδιοτήτων στις ΠΔΕ 

δεν αφορά ουσιαστικούς τομείς άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής, οι αποφάσεις 

εκπορεύονται από το Υπουργείο, το οποίο συλλέγει στοιχεία μέσω των ΠΔΕ αλλά δε 

συνδιαμορφώνει μαζί τους τις πολιτικές του. Τέλος ο ρόλος των ΠΔΕ στη διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού και της επίλυσης προβλημάτων των υφιστάμενων δομών είναι 

αποσπασματικός και παραμένει διαμεσολαβητικός (Κοντογιάννη, 2014, σ. 154-163). 

 Βέβαια, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρούσα ερευνητική 

μελέτη είναι ότι στον ιδρυτικό νόμο των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

(Ν 2986/2002) θεσπίζεται και η εκπαιδευτική αξιολόγηση, δηλαδή η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο την αναβάθμιση όλων των 

συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανατροφοδότηση της διδακτικής 

πράξης. Με βάση τα  θεσπισθέντα στο νόμο αυτόν, η αξιολόγηση εκκινείται σε κάθε 

περιφέρεια από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αξιολογεί ως 

προς το διοικητικό σκέλος τους Προϊσταμένους Επιστημονικής Καθοδήγησης, τους 

Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης. Έτσι, ο θεσμός του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συνδέεται με τη διαδικασία της αξιολόγησης 

σε ένα πλαίσιο ιεραρχικά δομημένο, όπως ήδη εκτενώς έχουμε αναφέρει.  

 Στο ίδιο περίπου πλαίσιο κινείται και το υπό εξέταση Π.Δ.152, για  το οποίο, 

πριν την εφαρμογή του, εφαρμόστηκε αρχικά επιμόρφωση των αξιολογητών, πριν 

από την άσκηση του αξιολογικού τους έργου και στη συνέχεια η αξιολόγηση κάθε 

στελέχους, πριν προχωρήσει στην αξιολόγηση των υφισταμένων του. Κατά συνέπεια, 

οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, αρχικά επιμορφώθηκαν   από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τη διαδικασία της αξιολόγησης βάσει 

του Π.Δ.152, στη συνέχεια σχεδίασαν,  προγραμμάτισαν, επόπτευσαν, συντόνισαν 

και υλοποίησαν επιμορφωτικά προγράμματα για την αξιολόγηση σύμφωνα με το 

καθοδηγητικό πλαίσιο του ΙΕΠ για τα ανώτερα και μεσαία στελέχη της εκπαίδευσης 

έως το βαθμό του υποδιευθυντή. Τέλος, οι Περιφερειακοί Διευθυντές αξιολογήθηκαν 

από δυο Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας και τον Πρόεδρο του ΙΕΠ, 
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σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα κριτήρια του Π.Δ.152 και εφεξής αξιολόγησαν για το 

διοικητικό έργο και το έργο της αξιολόγησης (επιμόρφωση για την αξιολόγηση) τους 

ιεραρχικά υφιστάμενους τους, Προϊστάμενους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης, Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊσταμένους 

ΚΕΔΔΥ και ΚΠΕ της περιφέρειας ευθύνης τους. 

Συμπερασματικά, κατά την εφαρμογή του Π.Δ.152 το καλοκαίρι 2014 και 

εξής, οι Περιφερειακοί Διευθυντές ανέλαβαν την ευθύνη υλοποίησης μιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής που είχε θεσμοθετήσει η κεντρική  διοίκηση, συντόνισαν και 

εφάρμοσαν τις διατάξεις  του Π.Δ.152 για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 

επιμορφώθηκαν, επιμόρφωσαν, αξιολογήθηκαν και αξιολόγησαν. Ευρισκόμενοι, 

λοιπόν, στο επίκεντρο της αξιολογικής διαδικασίας έχουν διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο κι έχουν αποκομίσει σημαντική γνώση για το όλο εγχείρημα. Για το λόγο αυτό 

στην παρούσα εργασία αποτελούν τον πληθυσμό- στόχο της ερευνάς μας. 

Από  όσα έχουν αναλυθεί προηγουμένως, τόσο για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, όσο και για την εφαρμογή του Π.Δ.152 το 2014 σ’ όλες τις 

Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας, γίνεται φανερό ότι οι Περιφερειακοί 

Διευθυντές Εκπαίδευσης  έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία τόσο ως αξιολογούμενοι 

όσο και ως αξιολογητές. Επομένως, μια σε βάθος περιγραφή των εμπειριών τους, 

κατά την άσκηση αυτών των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους, και επιπλέον των 

απόψεών τους που δομήθηκαν κατ’ επίδραση αυτών των εμπειριών, θεωρούμε ότι 

μπορεί να καλύψει τις κύριες περιοχές της έρευνάς μας. Πρόκειται για υποκειμενικές 

εμπειρίες, που η καταγραφή και η ανάλυση τους, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα 

να ελέγξουμε την εγκυρότητα των υποθέσεών μας και να προχωρήσουμε ένα βήμα 

πιο  πέρα την επιστημο νική μας γνώση για ο  θέμα της εφαρμο γής της αξιο λό γησης 

του εκπαιδευτικού έργου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

 
2.5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Αφορμή της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας αποτέλεσε το γεγονός της 

πρώτης εφαρμογής  του  Προεδρικού Διατάγματος 152 (δημοσιευμένου στο ΦΕΚ 

240/2013), για τη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, τον Αύγουστο του 2014, όπως ήδη έχουμε αναφέρει. Στόχος, λοιπόν, 

και κύριο ερευνητικό ζητούμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η 



31 
 

διερεύνηση των στάσεων, των εμπειριών, των πρακτικών και των πεποιθήσεων 

δείγματος αξιολογητών και αξιολογηθέντων εκπαιδευτικών, κατά την πρώτη αυτή 

εφαρμογή αξιολογικής διαδικασίας. Πρόκειται για την αξιολόγηση όλων των 

ανώτερων και μεσαίων στελεχών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή 

των διοικητικών στελεχών του Υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ, των 

Περιφερειακών Διευθυντών, των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης, των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των 

Διευθυντών και Προϊσταμένων σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικών δομών (Κ.Π.Ε., 

Κ.Δ.Α.Υ., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ΚΕ.ΣΥ.Π., Σ.Σ.Ν.), οι οποίοι, αφού επιμορφώθηκαν με 

σύντομες σχετικά διαδικασίες, αξιολογήθηκαν από τους ιεραρχικά ανωτέρους, που 

προέβλεπε το ΠΔ152, και στη συνέχεια αξιολόγησαν τους υφισταμένους τους 

σύμφωνα πάλι με τις αντίστοιχες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος. Η 

διαδικασία ολοκληρώθηκε με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στους 

αξιολογηθέντες μέχρι και το επίπεδο των Διευθυντών Εκπαίδευσης και Σχολικών 

Συμβούλων, ενώ ανεστάλη για τους ιεραρχικά επόμενους, Διευθυντές σχολικών 

μονάδων, στους οποίους δεν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους. 

Με την παρούσα έρευνα αποτυπώνονται οι εμπειρίες της πρώτης αυτής εφαρμογής 

της αξιολόγησης σ’ ολόκληρη την επικράτεια και οι εξ αυτής απορρέουσες απόψεις 

των στελεχών, που αξιολογήθηκαν και αξιολόγησαν, σε σχέση με το ζήτημα της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ανθρώπινου δυναμικού και του συναφούς με αυτό 

εκπαιδευτικού του έργου.  

Βασική ερευνητική υπόθεση της παρούσας έρευνας αποτελεί η διατύπωση ότι 

κατά την εφαρμογή του Π.Δ.152 η αντίδραση των εκπαιδευτικών και των 

συνδικαλιστικών τους φορέων δημιούργησε σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή της 

αξιολόγησης και τελικά από ένα σημείο και έπειτα οδήγησε στην αναστολή και την 

αναβολή της. Υπάρχει, ωστόσο, πλέον μια σημαντική εμπειρία για πρώτη φορά στον 

τομέα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, η οποία  δημιουργεί ένα υπόβαθρο 

και μια κουλτούρα, η οποία κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε 

μια πιο δεκτική στάση προς την αξιολόγηση, τουλάχιστον σε επίπεδο στελεχών. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Επειδή η παρούσα έρευνα στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και 

κατανόηση απόψεων, παραδοχών, εμπειριών και στάσεων υποκειμένων που 

συμμετείχαν στην αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού, που για πρώτη φορά 

πραγματοποιήθηκε σ’ ολόκληρη την επικράτεια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

επιλέχτηκε ως ερευνητική μέθοδος συλλογής δεδομένων η ημιδομημένη συνέντευξη 

(Κυριαζή, 2005, Κελπανίδης, 1999). Έχει καταρτιστεί ένας οδηγός ερωτημάτων 

αναφορικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την εφαρμογή του ΠΔ152, αλλά 

υπάρχει μεγάλη ευελιξία ως προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς τη τροποποίηση 

του περιεχομένου τους ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως προς την προσθαφαίρεση 

ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση. Προκειμένου, δηλαδή, να συλλέξουμε 

πληροφορίες για τις απόψεις και τις εμπειρίες των Περιφερειακών Διευθυντών 

χρησιμοποιήσαμε την ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία έχει το πλεονέκτημα να 

ζητούμε διευκρινίσεις κάθε φορά που κάποια δήλωση εγείρει το ενδιαφέρον μας, 

επιτρέποντας έτσι μια διερεύνηση πιο  βαθιά από εκείνη που επιτυγχάνεται μέσω ενός 

ερωτηματολογίου (Φίλιας, 2004, Κυριαζή, 2005, Cohen και Manion, 1994). Κατά τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης κατέστη δυνατό να εδραιωθεί μια σχέση με τους 

ερωτώμενους, ώστε να αντλούνται γνήσιες πληροφορίες για τις πραγματικές τους 

πεποιθήσεις και στάσεις. Η καταγραφή των πληροφοριών έγινε με μαγνητοφώνηση 

και στη συνέχεια  απομαγνητοφώνηση και γραφή σε συνεχή λόγο.  

Δείγμα της απομαγνητοφώνησης και γραφής μιας από τις συνεντεύξεις 

υπάρχει  στο   Παράρτημα. Έτσι, γίνεται φανερό πως οι ερωτώμενοι είχαν τη 

δυνατότητα να απαντήσουν, όπως ήθελαν, με τη θεματική καθοδήγηση της 

ερευνήτριας, ώστε να κατασκευάσουν οι ίδιοι τους τύπους πιθανών αντιδράσεων 

πάνω  σε κάθε επιμέρους θέμα (Φίλιας, 2004, σελ.135), εν προκειμένω  στην  

εκπαιδευτική αξιολόγηση που εφαρμόστηκε το 2014. Η έρευνα έχει ποιοτικό 

προσανατολισμό γι’ αυτό και επιδιώκεται με ένα ευέλικτο και ανοιχτό σχήμα 

συνέντευξης να δώσει ο ερωτώμενος τις δικές του περιγραφές και ερμηνείες. Η 

συνέντευξη παίρνει τη μορφή συζήτησης, καθώς οι ερωτήσεις μεταβάλλονται, 

διορθώνονται και προστίθενται κατά την αλληλεπίδραση ερευνητή και ερωτώμενων. 

Οι  απαντήσεις συμβάλλουν στη διαμόρφωση των ερωτήσεων που ακολουθούν. 
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Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνιολογικής έρευνας (Κυριαζή, 2005, σ. 

122-127) αναγκαία είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του ερευνητή 

και του ερωτώμενου, κάτι που συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους. 

Κυρίαρχο ρόλο στην παρούσα έρευνα έχει η ιδιότητα της ερευνήτριας, ως πρώην  

Περιφερειακής Διευθύντριας, πράγμα που δημιουργεί εξ αρχής φιλική ατμόσφαιρα με 

τους υπόλοιπους  Περιφερειακούς Διευθυντές, που διετέλεσαν συνεργάτες της 

ερευνήτριας το κρίσιμο χρονικό διάστημα της εφαρμογής του Π.Δ.152. Έτσι, οι 

ερωτώμενοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και ειλικρινώς και συχνά δόθηκαν προφορικές 

διευκρινίσεις για το είδος της έρευνας και τη σημασία αυτής της θετικής 

ανταπόκρισης των συμμετεχόντων. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που οι απαντήσεις δεν 

ήταν κατανοητές υπήρχε η δυνατότητα να ζητηθούν εξηγήσεις και επιπρόσθετα 

στοιχεία.  

 

 
3.2 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Επειδή συχνά προκύπτουν προβλήματα κατά τη διεξαγωγή μιας τέτοιου 

είδους ποιοτικής έρευνας, τα οποία δεν  προβλέφθηκαν κατά τη συγκρότηση των 

θεματικών αξόνων της συνέντευξης, εφαρμόσαμε αρχικά ένα είδος πιλοτικών 

συνεντεύξεων σε ερωτώμενους, που είχαν χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνους που 

συμμετείχαν στην τελική έρευνα, ώστε να έχουμε ένα πρώτο δείγμα απαντήσεων. Η 

δοκιμαστική αυτή έρευνα μας διευκολύνει στο να τροποποιήσουμε κάποια στοιχεία 

σχετικά με την κατανόηση του στόχου της έρευνας από τους ερωτώμενους, τη ροή 

και την έκταση των ερωτήσεων καθώς  και το χρόνο που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση μιας συνέντευξης. Συνολικά έγιναν δυο πιλοτικές συνεντεύξεις, στις 

οποίες ερωτώμενοι ήταν δυο Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης που συμμετείχαν στην αξιολόγηση με το Π.Δ.152 το 2014 αρχικά ως 

αξιολογούμενοι και εφεξής ως αξιολογητές, όπως ακριβώς και οι Περιφερειακοί 

Διευθυντές. Έτσι, βελτιώθηκαν τα ερωτήματα των συνεντεύξεων και ρυθμίστηκαν 

διάφορες παράμετροι για την απρόσκοπτη και καλύτερη υλοποίηση των 

συνεντεύξεων με τους Περιφερειακούς Διευθυντές. 

 



34 
 

3.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Τα δεδομένα συλλέγονται, όπως προαναφέρθηκε, μέσω των συνεντεύξεων, 

προκειμένου να καταγραφούν ποικίλες προσωπικές εμπειρίες, πολιτικές απόψεις και 

νοήματα. Τα κείμενα εν συνεχεία απομαγνητοφωνούνται και  αναλύονται με τη 

μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Προκειμένου να αποδοθεί νόημα στα εμπειρικά 

δεδομένα, γίνεται ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση και θεωρητικοποίηση των 

δεδομένων με στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, που είτε είχαν 

διατυπωθεί από πριν είτε  προκύπτουν από τα δεδομένα κατά την διάρκεια της 

ερευνητικής προσπάθειας. Επειδή το θέμα των απόψεων και των στάσεων διαφόρων 

ομάδων εκπαιδευτικών αναφορικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έχει 

ποσοτικά ερευνηθεί και υπάρχουν πολλά στατιστικά δεδομένα δημοσιευμένα σε 

διάφορες έρευνες, το ενδιαφέρον στην παρούσα μελέτη εστιάζει στη σε βάθος 

ανάλυση των φαινομένων και όχι στην ποσοτικοποίησή τους και στην αναγωγή τους 

σε στατιστικά δεδομένα. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων και τη 

μετατροπή των προφορικών, μαγνητοφωνημένων κειμένων σε γραπτά κείμενα 

(απομαγνητοφώνηση και καταγραφή) εφαρμόστηκε στα κείμενα η ανάλυση 

περιεχομένου.  

Η ανάλυση περιεχομένου είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την 

ανάλυση    γραπτών κειμένων, ώστε να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα (Κυριαζή, 

2005, σ. 285 κ. εξ.).Τα κείμενα εξετάζονται όχι επιλεκτικά, αλλά στην ολότητά τους. 

Αναζητούνται σ’ αυτά κανονικότητες, επαναλαμβανόμενα θεματικά  μοτίβα και σιγά 

σιγά δημιουργούνται οι θεματικές κατηγορίες μέσα από συστηματική ανάλυση του 

κειμένου. Κωδικοποιείται, λοιπόν, ο γραπτός λόγος και συσχετίζεται με τα θέματα 

του θεωρητικού πλαισίου και τα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν  το υπό έρευνα 

κοινωνικό φαινόμενο. Στην παρούσα έρευνα το σύστημα κωδικοποίησης 

σκιαγραφήθηκε εκ των προτέρων από τους θεματικούς άξονες της συνέντευξης, αλλά 

προστέθηκαν κι άλλες εννοιολογικές  κατηγορίες, που επιβλήθηκαν ακολούθως από 

τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν απ’ τις συνεντεύξεις. Η εφαρμογή τη ανάλυσης 

έγινε στα πλαίσια μιας παραγωγικής  λογικής. Η θεωρία για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, για τις συνεχείς αλλά ατελέσφορες απόπειρες  εφαρμογής  της, 

για τη θέσπιση του Π.Δ. 152 και το ρόλο των Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής αξιολόγησης το 2014 αναλύθηκε 

διεξοδικά και τέθηκαν τα ερωτήματα. Ωστόσο, κατά την επόμενη φάση, οι 
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εννοιολογικές  κατηγορίες εμπλουτίστηκαν και επεκτάθηκαν κατά τη διαδικασία των 

συνεντεύξεων, πράγμα που οριστικοποιείται με αναλυτική πλέον επαγωγή κατά την 

καταγραφή των συμπερασμάτων. 

 Μονάδα καταγραφής στην έρευνα μας αποτελεί το γενικό θέμα που 

αναπτύσσεται από τον ερωτώμενο σε σχέση με τους γενικούς άξονες της συνέντευξης 

που ετοιμάστηκαν από την ερευνήτρια. Οι διάφορες κατηγορίες απαντήσεων 

συσχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας και το σκοπό της.  

Περισσότερες προεκτάσεις δίνονται κατά το ερμηνευτικό στάδιο, κατά το οποίο 

εξάγουμε τα συνολικά συμπεράσματα καθώς επίσης μέσα από ένα γενικότερο 

ερευνητικό σχεδιασμό, επισημαίνουμε και κάποια λανθάνοντα νοήματα και 

συμπληρωματικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι αποκλειστικά 

περιγραφικά, σε μια προσπάθεια ανεύρεσης συσχετισμών και ελέγχου των 

υποθέσεων. 

 

 
3.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΣΤΟΧΟΥ 

Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας  είναι εννέα Περιφερειακοί Διευθυντές 

εκπαίδευσης από τους συνολικά  δώδεκα που αξιολογήθηκαν και αξιολόγησαν βάσει 

του Π.Δ.152 το 2014, πλην της ερευνήτριας πο υ υπήρξε επίσης Περιφερειακή 

Διευθύντρια αλλά διεξάγει την παρούσα έρευνα. Τα υποκείμενα της έρευνας 

υπηρετούσαν κατά την περίοδο της αξιολόγησης στις εκπαιδευτικές περιφέρειες της 

επικράτειας ως Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Συνολικά συλλέχτηκαν δεδομένα μέσω εννέα συνεντεύξεων. Πρόκειται 

για εκείνους τους Περιφερειακούς Διευθυντές που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας 

για να υποβληθούν σε συνέντευξη. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι Περιφερειακοί Διευθυντές που 

υπηρετούσαν το 2014 και κλήθηκαν να εφαρμόσουν το Π.Δ. 152 διέθεταν όλοι 

ισχυρούς τίτλους σπουδών και συγκεκριμένα ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματος και αρκετοί είχαν διδακτορικό τίτλο, σε αναλογία περίπου ένας προς 

τρεις. Επιπλέον, όλοι είχαν μακροχρόνια θητεία σε θέσεις ευθύνης στη διοίκηση ή 

στην καθοδήγηση και αρκετοί από αυτούς είχαν ενεργό συμμετοχή στο 

συνδικαλισμό, εκλεγμένοι σε υψηλές θέσεις εκπροσώπησης του κλάδου, όπως για 

παράδειγμα στο Προεδρείο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Μάλιστα, λόγω 
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της ιστορικοπολιτικής συγκυρίας της συγκυβέρνησης τριών κομμάτων, Νέας 

Δημοκρατίας, Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και Δημοκρατικής Αριστεράς, 

οι Περιφερειακοί Διευθυντές αυτής της περιόδου ορίστηκαν ως μετακλητοί 

υπάλληλοι με πολιτικές υπαγωγές και στους τρεις αυτούς πολιτικούς χώρους, πράγμα 

που συνιστά μια ιδεολογική διαφοροποίηση και έναν πλουραλισμό στο τελικό σώμα. 

Το δεδομένο αυτό αντανακλάται και στη συγκρότηση του πληθυσμού των 

ερωτώμενων της παρούσας έρευνας.      

Αρχικά, τα προς συζήτηση θέματα, όπως καταγράφονται παρακάτω, στους 

Άξονες της Συνέντευξης, εστάλησαν ηλεκτρονικά σε όλους τους Περιφερειακούς 

Διευθυντές, που υπηρετούσαν στις Περιφέρειες της επικράτειας την περίοδο 

Αυγούστου Δεκεμβρίου 2014, και ταυτόχρονα με μια συνοδευτική επιστολή τους 

δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, τα 

ερευνητικά εργαλεία, την τήρηση της ανωνυμίας και τη χρήση των δεδομένων για τη 

συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Τρεις από τους Περιφερειακούς Διευθυντές για 

διαφορετικούς προσωπικούς λόγους ο καθένας (ασθένεια, απουσία στο εξωτερικό 

κ.λπ.) δεν ανταποκρίθηκαν. Έτσι, συγκροτήθηκε το σώμα κειμένου εννέα 

συνεντεύξεων, οι οποίες για τις ανάγκες της παρουσίασης και ανάλυσης των 

δεδομένων της έρευνάς μας αριθμήθηκαν από το 1 έως το 9 με τυχαίο τρόπο και 

ονοματίστηκαν με τα στοιχεία Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9. Μετά από τη χρήση 

αυτής της κωδικοποίησης στο εξής θα γίνεται αναφορά στο λόγο των συνεντεύξεων 

με τη χρήση της παραπάνω κωδικοποιημένης ονομασίας. 

 
 

 
3.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η εφαρμογή του Π.Δ.152 τον Αύγουστο του 2014 αφορούσε υψηλόβαθμα και 

μεσαία  εκπαιδευτικά στελέχη όλης της επικράτειας. Ωστόσο, η πρόσβαση  του 

ερευνητή σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες είναι εξαιρετικά δύσκολη, δαπανηρή 

και χρονοβόρα. Επιπρόσθετα, πρέπει να τονισθεί ότι η προσωπική εμπλοκή της 

ερευνήτριας στις διαδικασίες εφαρμογής της αξιολόγησης σύμφωνα με το Π.Δ.152, 

κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με συγκεκριμένους ρόλους, αξιολογητή και 

αξιολογούμενου, αποτελεί μια ειδική παράμετρο που επηρεάζει τόσο τη διατύπωση 

των ερωτημάτων όσο και τη διεξαγωγή της έρευνας. 
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Οφείλουμε ακόμη να λάβουμε υπόψη ότι η συνέντευξη είναι είδος 

επικοινωνίας κατά το οποίο η μια πλευρά υποκινεί κι ερωτά και  η άλλη αποδέχεται 

και απαντά. Έτσι, δημιουργείται μια αλληλεπίδραση που μπορεί να υποθάλπει 

μηχανισμούς   ταύτισης, εκλογίκευσης, υπακοής, συμμόρφωσης (Φίλιας, 2004, σ. 

135-36), που ενδέχεται να συσκοτίσουν την αλήθεια. Στη συγκεκριμένη έρευνα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ερευνήτρια είναι μια ομόβαθμη συνάδελφος των 

ερωτώμενων κατά  το κρίσιμο χρονικό διάστημα της εφαρμογής του Π.Δ.152, 

πράγμα που δημιουργεί αφενός κλίμα οικειότητας, αφετέρου  όμως ενδεχομένως μια 

υπόρρητη τάση   να δοθούν οι ‘αναμενόμενες’ απαντήσεις, λόγω κοινών παραδοχών 

και εμπειριών. Ωστόσο, η χρονική απόσταση από τα κρίσιμα γεγονότα και το υψηλό 

επιστημονικό και διοικητικό κύρος των ερωτώμενων υποκειμένων θεωρούμε ότι 

διασφαλίζουν συνθήκες αξιοπιστίας και αντικειμενικότητας.  

Στόχος του ερευνητικού εγχειρήματος είναι να χρησιμοποιήσει από 

μεθοδολογική σκοπιά ένα διαδικαστικά αντικειμενικό σύνολο μεθόδων  συλλογής κι 

ανάλυσης του υλικού, ώστε να ελαχιστοποιήσει την εκούσια προκατάληψη, και να 

δώσει επαρκείς και λογικές εξηγήσεις στα κοινωνικά γεγονότα που ερευνά. 

Από πρακτική σκοπιά αντικειμενική δυσκολία για τη συλλογή υλικού υπήρξε 

η συνέντευξη με τα υποκείμενα, που διαμένουν μακριά από τον τόπο της 

ερευνήτριας. Τα προβλήματα αυτά ξεπεράστηκαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας, με 

ηλεκτρονικές επαφές, τηλεδιάσκεψη και άλλες μορφές συνομιλίας. 

 

 
 
3.6  ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

1. Αντιλήψεις γενικά για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

2. Εφαρμογή του Π.Δ.152. Προηγήθηκε Επιμορφωτική Διαδικασία; Ποια 

είναι η άπο ψή σας για το είδος,  τους επιμορφωτές, το επιμορφωτικό υλικό, τη 

διάρκεια και τα  αποτελέσματά της; 

3. Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής 

του ΠΔ152; 

4. Η εφαρμογή του Π.Δ.152 δημιούργησε κάποια κουλτούρα 

αξιολόγησης στον εκπαιδευτικό κόσμο έστω και σε επίπεδο στελεχών; 

5. Κριτική του Π.Δ.152. Ποιες διατάξεις του Π.Δ.152 θεωρείτε 

προβληματικές, δηλαδή δημιούργησαν δυσκολίες στην εφαρμογή τους; 
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6. Ποιες θεωρείτε αρνητικές πτυχές της εφαρμογής του Π.Δ.152; Τι σας 

δημιούργησε προβλήματα κατά την εφαρμογή της αξιολόγησης τόσο αναφορικά 

με τη δική σας λογοδοσία, όσο και σε σχέση με την αξιολόγηση των υφισταμένων 

σας; 

7. Αντίθεση των εκπαιδευτικών στη διαδικασία. Επίδραση της 

συνδικαλιστικής επιχειρηματολογίας κατά της εφαρμογής του Π.Δ.152. 

Περιγράψτε συνοπτικά τη στάση των συνδικαλιστικών φορέων στο ζήτημα της 

εφαρμογής του ΠΔ152 σε συνάρτηση με τις δυσκολίες που αυτό δημιούργησε στο 

έργο σας. 

8. Περιγράψτε τις αντιλήψεις σας  γενικά για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή του Π.Δ.152. 

Διατυπώστε όποιες προτάσεις κρίνετε ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν και να 

διευκολύνουν μια επόμενη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 

 
4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

4.1.1 Αντιλήψεις  γενικά για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως 

διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή του ΠΔ152 

Στο πρώτο υποκεφάλαιο αυτού του μέρους της μελέτης μας θα εξεταστούν οι 

αντιλήψεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης αναφορικά με την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά την εφαρμογή 

της αξιολόγησης σύμφωνα με το Π.Δ. 153.   Διερευνήθηκαν πρώτα πρώτα οι 

διαφοροποιήσεις στις απόψεις τους ως αξιολογητών και αξιολογουμένων σε μια 

γενική και ολιστική προσέγγιση του θέματος της αξιολόγησης. Παρουσιάστηκαν οι 

μεταβολές των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών λόγω αυτής της πραγματικής και 

δεδομένης εμπειρίας αξιολόγησης, όπως τις αντιλήφθηκαν και τις κατανόησαν οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. Διατυπώθηκε επίσης η άποψη ότι η 

εφαρμογή της αξιολόγησης στο μέλλον απαιτεί να προηγηθεί μια μεταβατική φάση, 

κατά την οποία να γίνει πρώτα μια πιλοτική εφαρμογή, δοκιμαστικά ή εθελοντικά ή 

ακόμα και απλά διαδικαστικά χωρίς την αναμονή κρίσιμων αποτελεσμάτων, με στόχο 

την εξοικείωση του εκπαιδευτικού σώματος με τη διαδικασία. Άλλες φωνές πάλι 

υπογράμμισαν την ανάγκη συνδιαμόρφωσης ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που θα προκύπτει κυρίως από τις προτάσεις του 

εκπαιδευτικού κόσμου, θα προβλέπει εξωτερικούς αξιολογητές με γνώσεις και 

εμπειρία και θα εμπλέκει γονείς, μαθητές και τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα σημαντική 

επίσης αναδείχθηκε η στόχευση της αξιολόγησης η οποία συνδέθηκε με την 

ανάπτυξη κινήτρων, τη βελτίωση των ιδίων των εκπαιδευτικών αλλά και τη βελτίωση 

του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Τέλος, αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη, νέα 

πρόταση κατά την οποία η αξιολόγηση συνδέθηκε με τη “Διοίκηση μέσω στόχων”, 

δηλαδή με την αποκεντρωμένη αλλά συγκεκριμένη στοχοθεσία κάθε εκπαιδευτικής 

δομής και εφεξής την αποτίμηση της επίτευξης των συγκεκριμένων στόχων. 
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Ειδικότερα, ακολουθούν επτά θεματικές υποκατηγορίες, στις οποίες εκτίθενται 

επιμέρους απόψεις των Περιφερειακών Διευθυντών, όπως διατυπώθηκαν κατά τη 

διαδικασία της συνέντευξης. 

 

4.1.1.1 Διαφοροποίηση των αντιλήψεων των αξιολογητών και αξιολογουμένων 

Στο πρώτο εισαγωγικό τμήμα τη συνέντευξης συζητήθηκαν οι αντιλήψεις των 

Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευση για την αξιολόγηση και ο τρόπος που οι 

αξιολογητές αλλά και οι αξιολογούμενοι, σύμφωνα με το Π.Δ. 152, μετέβαλαν τις 

απόψεις τους μετά από την εμπειρία της εφαρμογής. Κυρίαρχη ιδέα που προκύπτει 

από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων είναι η αναγνώριση της δυσκολίας 

του εγχειρήματος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Τα υποκείμενα της 

έρευνας διαπιστώνουν στην πράξη ότι η αξιολόγηση είναι μια δύσκολη και σύνθετη 

διαδικασία, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και στο πεδίο εφαρμογής, με σοβαρές 

επιπτώσεις. Επιπλέον η ρητορική που αναπτύχθηκε από τους συνδικαλιστικούς 

φορείς δημιούργησε μια αρνητική στάση στο σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου, η 

οποία είναι παγιωμένη κα συνδέεται με μια φοβική αντίληψη, που αποτελεί και θα 

αποτελεί τροχοπέδη για ενδεχόμενη επαναφορά της αξιολόγησης. Η φοβικότητα αυτή 

αναστέλλει τις δυνατότητες εφαρμογής νεωτερισμών και εγκλωβίζει τη σχολική ζωή 

σε μια καθημερινή ρουτίνα.  

Ακολουθούν αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών, που αναφέρονται στο παραπάνω θέμα.  

 

Σ1     Μέχρι τώρα θεωρητικά γνωρίζαμε πέντε πράγματα για την αξιολόγηση. Έχουν 

μεταβληθεί οι αντιλήψεις μας στο πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό το έργο. Δεν 

είναι απλή δουλειά. 

Σ6 …ένας ικανός αριθμός στελεχών αντιλήφθηκε τις δυσκολίες, σε τεχνικό επίπεδο 

και επίπεδο εφαρμογής, καθώς και τις παράπλευρες επιπτώσεις λόγω κακής χρήσης 

της εφαρμογής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης… 

Σ5  Δυστυχώς, για χρόνια ακόμη η αξιολόγηση θα θεωρείται ως αντι-εκπαιδευτική 

ενέργεια, αφού η κατασυκοφάντησή της ως διαδικασίας εμπεδώθηκε στέρεα στη 

συνείδηση των εκπαιδευτικών. Η όποια προσπάθεια εφαρμογής της θα οπλίζει 
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αντανακλαστικά τους μη κυβερνητικούς συνδικαλιστές και θα δημιουργείται έκρηξη 

στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Σ3  Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη φοβική αντίληψη τόσο 

για την αξιολόγηση όσο και για μία σειρά νεωτερισμών όταν καθημερινά βλέπουμε 

ότι το σχολείο φθίνει και απλοποιείται έτσι ώστε να στεγάζει μαθητές και 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν μόνο να ασχολούνται με τη μικρή καθημερινότητα 

τους και όχι να κάνουν πράγματα για την εκπαίδευση. 

 

4.1.1.2 Μεταβολή των αντιλήψεων των  εκπαιδευτικών 

Η πρώτη εφαρμογή της αξιολόγησης έφερε τον εκπαιδευτικό κόσμο σε επαφή 

με μια πρωτόγνωρη διαδικασία και σταδιακά μετέβαλε τις αντιλήψεις πολλών, 

σύμφωνα με τις απόψεις που διατύπωσαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, 

που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. Παρόλο που στην προηγούμενη ενότητα 

διαπιστώθηκε η δυσκολία του εγχειρήματος και η αρνητική στάση του εκπαιδευτικού 

κόσμου, ωστόσο η ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των Περιφερειακών 

Διευθυντών αποκαλύπτει ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης δημιούργησε σιγά σιγά 

αλλά σταθερά μια αποδοχή της ιδέας της αξιολόγησης, μια ωρίμανση στον 

εκπαιδευτικό κόσμο ότι με κάποιον τρόπο πρέπει να αποτιμάται το έργο τους και να 

βελτιώνεται το παραγόμενο εκπαιδευτικό προϊόν.  

Ακολουθούν αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών, όπου καταγράφονται οι αντίστοιχες απόψεις. 

 

Σ6   Είναι πλέον πολύ πιο εύκολο να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση οποιαδήποτε 

προσπάθεια για την εφαρμογή αξιολόγησης και του εκπαιδευτικού έργου και της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο ώριμες και μεγαλύτερο 

μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού θέλει την εφαρμογή αξιολόγησης. 

Σ2  Νομίζω καταρχήν ότι θα πρέπει να ξεκινήσει οπωσδήποτε ένας τρόπος 

αξιολόγησης έστω κι αν είναι διαφορετικός από αυτόν, από το ΠΔ 152. Αν και θεωρώ 

ότι ήταν ολοκληρωμένη πρόταση αυτή. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει, γιατί ήδη οι 

εκπαιδευτικοί είχαν αρχίσει σιγά σιγά να αποδέχονται τη κουλτούρα αξιολόγησης και 



42 
 

να αποδέχονται όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες θα βελτίωναν και το δικό τους 

εκπαιδευτικό έργο αλλά και θα βελτίωναν και αυτά που προσλάμβαναν οι μαθητές. 

 

4.1.1.3 Αναγκαιότητα μιας μεταβατικής πιλοτικής φάσης προετοιμασίας στην 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της βελτίωσης των συνθηκών εφαρμογής της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της διατύπωσης προτάσεων που θα 

διευκόλυναν τη διαδικασία, οι Περιφερειακοί Διευθυντές διατύπωσαν με έμφαση την 

ανάγκη να υπάρξει μια μεταβατική πιλοτική φάση προετοιμασίας της αξιολόγησης. Η 

ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων αναδεικνύει ως κυρίαρχη αντίληψη την 

πρόταση μιας πιλοτικής εφαρμογής πριν την οριστική αξιολόγηση. Το στοιχείο αυτό 

συνδέεται γενικότερα με τη μεθοδολογία εισαγωγής καινοτομιών που πάντοτε 

προβλέπει μια δοκιμαστική εφαρμογή. Έτσι, λοιπόν, προτείνεται η δοκιμαστική 

διετής εφαρμογή, ενδεχομένως σε εθελοντική βάση με στόχο την εξοικείωση όλων με 

τη διαδικασία και την αποβολή του φόβου, της άγνοιας ή της αμηχανίας, που 

αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί. Μέσα από μια πιλοτική εφαρμογή, μια δοκιμαστική 

περίοδο, η αξιολόγηση  μπορεί να εγκαθιδρυθεί στην εργασιακή ρουτίνα, να δώσει τη 

δυνατότητα προετοιμασίας και επιμόρφωσης, να αποβληθούν παγιωμένες αρνητικές 

αντιλήψεις και τελικά να δημιουργηθεί ένα πιο δεκτικό περιβάλλον για την εφαρμογή 

μιας ουσιαστικής αξιολογικής διαδικασίας.  

Εφεξής παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των 

Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. 

 

Σ1  … η λύση που θα μπορούσε να δοθεί και τη προτείναμε ουσιαστικά σε κάποιες 

συναντήσεις ήταν να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος δυο χρόνων, δοκιμαστικής 

εφαρμογής ή εθελοντικής εφαρμογής και όχι άμεση εφαρμογή σε όλους.  

Σ3     …θα έλεγα ότι ένα μέτρο καινούριο, είναι η πεποίθησή μου αυτή, πρέπει πάντα 

να έχει μία πιλοτική εφαρμογή 

Σ3   Θα πρέπει δηλαδή για ένα διάστημα η αξιολόγηση να έχει ίσως, κατά τη γνώμη 

μου, διαδικαστικού τύπου χαρακτήρα, μια διαδικασία διαδικαστικού τύπου έτσι ώστε 

να είναι... ανεκτή από όλους, προκειμένου να μην εφαρμοστεί καθόλου, ποτέ. Να 
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εξοικειωθούνε όλοι, να μην υπάρχει αυτός ο φόβος. Και μετά, όπως υπάρχει στο 

δημόσιο που δεν διαμαρτύρεται κανένας και μετά αφού αυτό αποκτήσει διαδικαστικό 

χαρακτήρα να κάνουμε εκείνες τις ποιοτικές παρεμβάσεις που θα μας βγάζουν 

εκείνους τους ανθρώπους που θα μας βγάζουν τους ανθρώπους που χρειάζονται 

επιμόρφωση παραπάνω, τους ανθρώπους που είναι εξαιρετικά ταλέντα στη διοίκηση 

ή στο  παιδαγωγικό  κομμάτι και το υς ο πο ίους θα θέλο υμε για στελέχη της 

εκπαίδευσης και οτιδήποτε άλλο 

Σ9   Για εμένα το σημαντικό είναι να ξεκινήσει για να προχωρήσει σιγά –σιγά, για 

να…  μέρος ρουτίνας για τον εκπαιδευτικό, να μη δίνει πια σημασία, ούτε και να 

φοβάται. Το κομμάτι, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλη προσοχή και 

θεωρώ ότι είναι ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία της, είναι το κομμάτι της 

προετοιμασίας. Δε μπορούμε να πάμε και να πούμε ξανά ότι σε δύο μήνες γίνεται 

αυτό. Να κρύβουμε δηλαδή ότι θα γίνει η αξιολόγηση. Είναι καλύτερα, δηλαδή, να 

πούμε ότι θα γίνει η αξιολόγηση και σας το λέμε από τώρα και ξεκινάμε τις ενέργειες 

τις προκαταρκτικές από τώρα και ας πάρει ακόμα και ένα και ενάμιση και δύο χρόνια. 

Αλλά χρειάζεται μεγάλη προετοιμασία. 

 

4.1.1.4 Αναγκαιότητα συνδιαμόρφωσης  νομοθετικού πλαισίου για την 

Αξιολόγηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και την πολιτική ηγεσία 

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στους  Περιφερειακούς  Διευθυντές σχετικά με 

την ευκολότερη αποδοχή των διατάξεων της πολιτείας για την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση ανέδειξαν και μια άλλη πτυχή σχετικά με τα αντίστοιχα νομοθετήματα. 

Κάποια υποκείμενα της έρευνας περιέγραψαν την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα 

πλαίσιο πιο συγκεκριμένο, πιο απλό, πιο φιλικό στη χρήση έτσι ώστε να γίνεται 

κατανοητό και να διευκολύνει τις διαφανείς διαδικασίες. Το πλαίσιο αυτό θα ήταν 

αναγκαίο να συνδιαμορφωθεί με προτάσεις από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η 

επεξεργασία προτάσεων, θέσεων και συγκεκριμένων αξιολογικών κριτηρίων από 

τους αξιολογούμενους δημιουργεί προϋποθέσεις αποδοχής και διευκόλυνσης της 

εφαρμογής της αξιολόγησης. Στο σημείο αυτό τονίζεται η ανάγκη να διατυπωθεί και 

από τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών μια εναλλακτική πρόταση, η 

οποία μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο συναίνεσης και στη συνέχεια να διευκολύνει 

την εφαρμογή μιας νέας αξιολόγησης.  
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Ακολουθούν σχετικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών. 

 

Σ1… Αλλά φαντάζομαι ότι ως ένα βαθμό θα έπρεπε να υπάρχει και μία συναίνεση ή 

μία εναλλακτική πρόταση από τους συνδικαλιστικούς φορείς και όχι μόνο αφορισμός. 

Σ8   …εάν συμμετείχαν οι αξιολογούμενοι με προτάσεις στη διαμόρφωση του 

Προεδρικού Διατάγματος να πείθονται περισσότερο στη συνέχεια… Η εμπλοκή των 

αξιολογούμενων στα κριτήρια της αξιολόγησης. Όταν ερωτώνται, τότε δέχονται 

καλύτερα αυτό που έχουν ¨συνδιαμορφώσει¨ …τα κριτήρια στα οποία θέλουν να 

αξιολογηθούν.  

Σ3   μια πιο κατανοητή διαδικασία, πιο συγκεκριμένη, πιο μαζεμένη, πιο διαφανής, 

πιο αποδεκτή 

 

4.1.1.5 Σκιαγράφηση ενός νέου προφίλ των αξιολογητών 

Ο λόγος των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης που αποτυπώθηκε στις 

συνεντεύξεις εστίασε και σε ένα πιο ειδικό θέμα της εφαρμογής της αξιολόγησης, το 

θέμα της επιλογής των αξιολογητών. Σύμφωνα με την ανάλυση των συνεντεύξεων 

προκύπτει ότι οι αξιολογητές μπορεί να είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες, εξωτερικοί 

αξιολογητές, οι οποίοι μπορούν να προσδώσουν αξιοπιστία και κύρος στη διαδικασία. 

Επιπλέον, σύμφωνα με άλλον Περιφερειακό Διευθυντή, στο έργο της αξιολόγησης 

μπορεί να συμμετέχει η τοπική κοινωνία, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, των 

γονέων και της μαθητικής κοινότητας, συμπληρώνοντας έτσι τους αξιολογητές, που 

ορίζονται από το νόμο. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των 

αξιολογητών προτείνεται να είναι μεγαλύτερης διάρκειας και, προκειμένου να έχουν 

το απαραίτητο κύρος, θα πρέπει να κατέχουν τίτλους σπουδών και προσόντα 

μοριοδοτούμενα τουλάχιστον όμοια προς τα προσόντα των αξιολογούμενων. Έτσι, 

γίνεται φανερό ότι το προφίλ των αξιολογητών είναι μια σημαντική παράμετρος για 

την εγκυρότητα της αξιολογικής διαδικασίας αλλά και για την αύξηση της αποδοχής 

της από τον εκπαιδευτικό κόσμο.  

Ακολουθούν σχετικά αποσπάσματα από τις  συνεντεύξεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών. 
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Σ4  …νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι άνθρωποι που να 

μπορούν να την κάνουν [την αξιολόγηση]. Για να διασφαλιστεί περισσότερο και η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα της αξιολόγησης και το κύρος. Έτσι ώστε να υπάρχει 

και αποδοχή ευρύτερη του έργου αυτού… 

Σ7   …αποκεντρωμένες διαδικασίες σε επίπεδο τοπικό κάτω από μετρήσιμους δείκτες 

και με την υποστήριξη εξωτερικών αξιολογητών … εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας , 

γονέων, μαθητών, τοπικής αυτοδιοίκησης 

Σ4  Πιο λεπτομερής και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας επιμόρφωση αξιολογητών. 

..μεγαλύτερη και καλύτερη ενημέρωση της εκπ/κης κοινότητας ότι δεν υπάρχουν 

ποσοστά και ποσοστώσεις στους βαθμούς αξιολόγησης, διότι υπήρχε σκόπιμη 

διαστρέβλωση… 

Σ4  Να μπει διάταξη, που να μην επιτρέπει κανέναν να αξιολογεί ανεξάρτητα τη θέση 

που κατέχει, εάν δεν έχει τουλάχιστον τα προσόντα του αξιολογούμενου. Ν’ 

αλλάξουν τα ποσοστά βαθμολόγησης σε πολλές κατηγορίες π.χ.  ν’ αυξηθεί το 

ποσοστό βαθμολογίας των Δ/ντων Εκπ/σης στους Δ/ντες σχολείων. Να μην 

βαθμολογούν τους Δ/ντες εκπ/σης οι προϊστάμενοι Επιστημονικής καθοδήγησης. Οι 

υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρέπει να αξιολογούνται και από τους Δ/ντες 

Εκπ/σης. 

 

4.1.1.6 Στόχευση της Αξιολόγησης 

Η στόχευση της αξιολόγησης φαίνεται να έχει απασχολήσει σοβαρά τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Η ανάλυση των συνεντεύξεων τους 

ανέδειξε ότι συνδέουν την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με τη διαδικασία της 

βελτίωσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παραγομένων αποτελεσμάτων του 

σχολείου προς όφελος των μαθητών. Παρόλο που μπαίνει ενδεικτικά το ζήτημα του 

αν η αξιολόγηση αποτιμά αυτό που προτίθεται να αποτιμήσει, ο λόγος των 

Περιφερειακών Διευθυντών εκφράζει την επιθυμία να συνδεθεί η αξιολόγηση με τη 

διαδικασία βελτίωσης τόσο του ίδιου του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα αναγνωρίσει τα 

δυνατά και τα αδύνατά του σημεία, όσο και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, 

δηλαδή του εκπαιδευτικού αγαθού που προσφέρεται στους μαθητές. Ουσιαστικά 

γίνεται η σύζευξη της  αξιολόγησης με τη βελτίωση της παραγόμενης παιδείας.  
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Εφεξής παρατίθενται αποσπάσματα από τις σχετικές αναφορές των 

Περιφερειακών Διευθυντών. 

 

Σ1  … να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε η αξιολόγηση να είναι εφαλτήριο, να είναι 

υποστηρικτικός μηχανισμός για να κινητοποιήσει τον εκπαιδευτικό να αυτοβελτιωθεί. 

Σ7   Η αξιολόγηση και η αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου πρέπει να αποσκοπούν στη 

βελτίωση της παιδείας και όχι της βαθμολόγησης των εκπαιδευτικών .  

Σ2  Νομίζω καταρχήν ότι θα πρέπει να ξεκινήσει οπωσδήποτε ένας τρόπος 

αξιολόγησης έστω κι αν είναι διαφορετικός από αυτόν, από το Π.Δ. 152. Αν και 

θεωρώ ότι ήταν ολοκληρωμένη πρόταση αυτή. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει, γιατί ήδη 

οι εκπαιδευτικοί είχαν αρχίσει σιγά σιγά να αποδέχονται τη κουλτούρα αξιολόγησης 

και να αποδέχονται όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες θα βελτίωναν και το δικό 

τους εκπαιδευτικό έργο αλλά και θα βελτίωναν και αυτά που προσλάμβαναν οι 

μαθητές. 

Σ9   Αρκεί η αξιολόγηση να αποτυπώνει πραγματικά αυτό που θέλει να αποτυπώσει, 

αυτό που θέλει να μετρήσει… 

 

4.1.1.7 Σύνδεση της αξιολόγησης με τη Διοίκηση μέσω στόχων 

Η ανάλυση περιεχομένου που εφαρμόστηκε στο λόγο των Περιφερειακών 

Διευθυντών ανέδειξε και μια μεμονωμένη, πλην όμως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, 

άποψη για την αξιολόγηση. Διατυπώθηκε, δηλαδή, η ιδέα ότι η αξιολόγηση δε μπορεί 

να είναι ενιαία και κεντρικά σχεδιασμένη και να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σ’ όλη την 

επικράτεια, διότι οι συνθήκες που λειτουργούν οι διάφορες εκπαιδευτικές δομές 

ποικίλουν ουσιαστικά από τόπο σε τόπο. Έτσι, πρέπει να προηγηθεί μια 

αποκεντρωμένη χάραξη στρατηγικής από κάθε εκπαιδευτική δομή, με δικούς της 

στόχους και προτεραιότητες, εναρμονισμένες με το κοινωνικοοικονομικό της  

πλαίσιο και εφεξής να εξεταστεί κατά πόσον επιτεύχθηκαν αυτοί οι συγκεκριμένοι 

στόχοι. Πρόκειται ουσιαστικά για το μοντέλο “Διοίκησης μέσω Στόχων”, που 

διευκολύνει τη διενέργεια αξιολόγησης, εφόσον οι σαφώς προσδιορισμένοι στόχοι 

είναι δυνατόν να ελεγχθούν για την επίτευξή τους. Η πρόταση αυτή, αν και εκτέθηκε 
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εν συντομία, αποτελεί μια ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα άποψη, που δημιουργεί ένα 

νέο πεδίο στοχασμού και προοπτικών.  

Παρακάτω παρατίθενται κάποια σημεία του λόγου του Περιφερειακού 

Διευθυντή, που εξέφρασε αυτές τις απόψεις. 

 

Σ7    Η αξιολόγηση γίνεται βάσει συγκεκριμένων στόχων και έργου που ανατίθεται 

και αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί . Όταν δεν έχει 

διαμορφωθεί η στοχοθεσία και πρόβλεψη μετρήσιμων δεικτών σε όλα τα επίπεδα των 

εκπαιδευτικών και στελεχών, δεν είναι δυνατόν να γίνει αξιολόγηση. Άλλους στόχους 

και επιχειρησιακό σχέδιο έχει η Βαρβάκειος και άλλο σχέδιο κι στόχους η Τήλος . 

Έτσι, λοιπόν, ο καθένας λειτουργεί με προσωπικούς στόχους χωρίς στρατηγική και 

πλαίσιο με αποτέλεσμα παρεξηγήσεις και αυθαιρεσίες. 

Σ7   …αποκεντρωμένες διαδικασίες σε επίπεδο τοπικό κάτω από μετρήσιμους δείκτες 

και με την υποστήριξη εξωτερικών αξιολογητών … εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας , 

γονέων, μαθητών, τοπικής αυτοδιοίκησης… μπορώ να σας πω στόχους τόσο απλούς 

για να γίνει ουσιαστική αξιολόγηση αυτά όμως προϋποθέτουν βούληση για καλύτερο 

σύγχρονο σχολείο και όχι απλά για καλούς εκπαιδευτικούς γιατί έχουμε καλούς 

γιατρούς αλλά χάλια σύστημα υγείας , καλούς μηχανικούς και χάλια πόλεις, καλούς 

εκπαιδευτικούς και χάλια παιδεία... 

 

4.2  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Στο δεύτερο υποκεφάλαιο αυτού του μέρους  της μελέτης μας θα εξεταστούν οι 

απαντήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης  αναφορικά με την 

επιμόρφωση που προηγήθηκε της εφαρμογής της αξιολόγησης. Στο Π.Δ. 152 γίνεται 

ρητή πρόβλεψη για επιμόρφωση των αξιολογητών, η οποία προηγείται της κάθε 

διαδικασίας αξιολόγησης. Οι αξιολογητές όφειλαν να ολοκληρώσουν έναν κύκλο 

επιμορφωτικών διαδικασιών σχετικών με τα προβλεπόμενα (διαδικασίες, κριτήρια, 

κλίμακες) στο Π.Δ. 152 και στη συνέχεια να προβούν στην εφαρμογή του. Το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης έγινε από το Ι.Ε.Π. στο Υπουργείο Παιδείας, όπου το 

παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη, Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές 

Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Για το 

επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα οι απόψεις των περισσότερων Περιφερειακών 
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Διευθυντών συμφωνούν ότι ήταν ανεπαρκές ως προς τη διάρκεια και έλαβε χώρα 

μέσα σ’ ένα κλίμα έντονων αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων με τους 

εκπαιδευτικούς και συνδικαλιστές, πράγμα που μείωνε την αποτελεσματικότητά του. 

Για τους επιμορφωτές η άποψη των Περιφερειακών Διευθυντών ήταν σχετικά θετική 

ενώ για το επιμορφωτικό υλικό οι απόψεις διίστανται. Για άλλους θεωρήθηκε 

αναλυτικό και αρκετό για να καλύψει τα κενά που άφησε η επιμόρφωση, ενώ άλλοι 

το θεώρησαν ανεπαρκές, χωρίς τις αναγκαίες διευκρινήσεις για όλα τα ανακύπτοντα 

θέματα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ασφυκτική πίεση χρόνου η οποία συμπίεσε τη 

διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας και επηρέασε την αποτελεσματικότητά της.  

Ειδικότερα, για τις επιμέρους διαστάσεις της διαδικασίας επιμόρφωσης, οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους με σαφήνεια και 

πληρότητα και οι απαντήσεις τους ταξινομήθηκαν σε πέντε υποθέματα, τα οποία 

παρουσιάζονται και αναλύονται εφεξής. 

 

4.2.1 Είδος  

Η γενικότερη διερεύνηση της άποψης των Περιφερειακών Διευθυντών για την 

επιμορφωτική διαδικασία εστίασε αρχικά στο είδος της επιμόρφωσης, υπό την έννοια 

της περιγραφής όλης της διαδικασίας ως προς το χώρο, τις συνθήκες, τους στόχους 

και την επάρκειά της. Στις  απαντήσεις των υποκειμένων της έρευνας αποτυπώνεται 

ξεκάθαρα η άποψη ότι η επιμόρφωση για μια καινοτομία, που εφαρμοζόταν πρώτη 

φο ρά και σ’ ένα χώρο  απρό θυμο  να την αποδεχτεί, ήταν ανεπαρκής. Ο χώρος που 

επελέγη θεωρήθηκε ακατάλληλος διότι οι επιμορφούμενοι ήταν πολλοί και δεν ήταν 

δυνατόν να δημιουργηθούν συνθήκες αλληλεπίδρασης, δηλαδή ερωτήσεων και 

εκτενούς διαλόγου για την περαιτέρω διερεύνηση κι αποσαφήνιση των ζητημάτων. 

Εκφράστηκε η άποψη ότι το εγχείρημα ήταν από πλευράς Υπουργείου Παιδείας 

πρόχειρα οργανωμένο, σαν μια τυπική διαδικασία, χωρίς να ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες μιας τέτοιας επιχειρούμενης αλλαγής. 

Επιπλέον, ο λόγος των Περιφερειακών Διευθυντών γίνεται δραματικός, όταν 

περιγράφονται οι συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες έλαβε χώρα η επιμόρφωση. 

Επισημαίνεται με έμφαση ότι η εκπαιδευτική κοινότητα με τους συνδικαλιστικούς 

φορείς, αντιδρώντας στην επιχειρούμενη αξιολόγηση, εκδήλωσε την αντίθεσή της με 

έντονο τρόπο και η διαδικασία της επιμόρφωσης έγινε σημείο έντονων 
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αντιπαραθέσεων, συγκρούσεων ή και επιθέσεων. Τα επεισόδια γύρω από το χώρο της 

επιμόρφωσης δημιούργησαν κλίμα έντασης και ουσιαστικά ακύρωναν την ουσία της 

διαδικασίας. Έτσι η σύντομη, βιαστικά προετοιμασμένη, σε ακατάλληλο χώρο και 

υπό ακατάλληλους όρους επιχειρούμενη επιμόρφωση των στελεχών, 

πραγματοποιήθηκε μετά από επεισόδια και εντάσεις, πράγμα που μείωσε αισθητά τη 

σημασία της. Το κλίμα αυτό μεταφέρθηκε στη συνέχεια στις περιφέρειες, όπου 

ακολούθησε η επιμόρφωση των διευθυντών σχολικών μονάδων και για τη διαδικασία 

αυτή το Υπουργείο Παιδείας μείωσε τις πιέσεις και έδωσε τη δυνατότητα εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης. Πάντως, η πλειοψηφία των Περιφερειακών Διευθυντών 

θεωρεί ότι η επιμορφωτική διαδικασία έγινε υπό συνθήκες αφόρητης έντασης και δεν 

απέδωσε αρκετά, ενώ υπάρχουν και κάποιες φωνές που θεωρούν ότι η επιμόρφωση 

αυτή ήταν ικανοποιητική και κάλυψε όλες τις πτυχές του Προεδρικού Διατάγματος, 

που επρόκειτο να εφαρμοστεί.  

Ακολουθούν σχετικά αποσπάσματα του λόγου των Περιφερειακών 

Διευθυντών. 

 

 

Σ7 …  η επιμορφωτική διαδικασία, οι επιμορφωτές και το εκπαιδευτικό υλικό ήταν 

τελείως ανεπαρκή για ένα τόσο σοβαρό θέμα… 

Σ4    Προηγήθηκε επιμορφωτική διαδικασία…σε ακατάλληλη  αίθουσα με μεγάλο 

αριθμό επιμορφούμενων, χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμορφωτών και 

επιμορφούμενων…ήταν σαν μια εντελώς τυπική διαδικασία. 

Σ5   Η Επιμορφωτική Διαδικασία ήταν ελλειμματική και, θα υποστήριζα, ως έναν 

βαθμό και εκ του προχείρου. Έγινε δε κάτω από συνθήκες έντασης και 

αντιπαράθεσης με τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποίησαν κομματικά το όλο 

εγχείρημα. 

Σ3    Αλλά κι εκείνη η εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό με τα ταξί και με τα ΜΑΤ, 

νο μίζω ό τι από  μό νη της ακύρωνε μία διαδικασία.  Και δεν θέλω να πω ό τι την 

ακύρωνε μόνο η εμμονή του υπουργείου να συνεχίσουμε την επιμόρφωση αλλά και η 

μεγάλη εμμονή των συνδικαλιστών να την αναστείλουν με όποιο κόστος και με έναν 

απέραντο και απίστευτο λαϊκισμό. 
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Σ9   Προηγήθηκε κάποια επιμόρφωση για τα στελέχη της εκπαίδευσης που είναι οι 

σχολικοί σύμβουλοι, οι διευθυντές εκπαίδευσης και οι περιφερειακοί διευθυντές κάτω 

στην Αθήνα.  Η επιμόρφωση αυτή δεν έγινε με τις καλύτερες συνθήκες, διότι οι 

συνδικαλιστές είχαν διαμορφώσει ένα κλίμα με στόχο να αποκλείσουν το Υπουργείο 

Παιδείας και σε πολλές των περιπτώσεων ασκήθηκε bulling, καθώς  οι συνδικαλιστές 

έδρασαν με πολύ καλό τρόπο και γνωρίζω και έχω δει με τα μάτια μου περιπτώσεις, 

όπου οι συνδικαλιστές επιτέθηκαν σε ταξί τα οποία μετέφεραν ανθρώπους, που 

πρόκειται να επιμορφωθούν, όπως διευθυντές εκπαίδευσης μέσα στο Υπουργείο. 

Σ9  … στο σημείο αυτό οι εντολές οι οποίες δόθηκαν από το Υπουργείο κεντρικά 

ήταν ότι η επιμόρφωση να γίνει, όχι πάση θυσία αλλά εκεί που μπορούσε να γίνει… 

και πάντα σε εθελοντική βάση να γίνει. Όπου υπήρχαν επεισόδια ή απέκλειαν 

συνδικαλιστές την είσοδο και την πρόσβαση των διευθυντών, η επιμόρφωση δεν 

έγινε, χωρίς να δημιουργηθεί κανενός είδους πρόβλημα, καμία ένταση, τουλάχιστον 

στη δική μου Περιφέρεια. 

Σ8  Το είδος της επιμόρφωσης ήταν  ικανοποιητικό. Κάλυψε όλες τις πλευρές του 

Προεδρικού Διατάγματος… 

 

4.2.2. Επιμορφωτές  

Η ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων των Περιφερειακών 

Διευθυντών Εκπαίδευσης   φέρνει στο προσκήνιο και το θέμα των επιμορφωτών που 

υλοποίησαν την επιμόρφωση, η οποία προηγήθηκε της εφαρμογής του Π.Δ. 152. Στο 

σημείο αυτό παρατηρείται διάσταση γνωμών και διαφοροποίηση των εκτιμήσεων. 

Για κάποιους Περιφερειακούς Διευθυντές οι επιμορφωτές ήταν αναποτελεσματικοί, 

διότι το περιεχόμενο του λόγου τους ήταν γενικόλογο και επιδόθηκαν σε φλυαρία, 

αντί μιας πιο ουσιαστικής παρουσίασης των θεμάτων. Κάποιοι άλλοι διατύπωσαν την 

άποψη ότι η ομάδα έργου, που κάλυψε τις επιμορφωτικές διαδικασίες για την 

εφαρμογή του Π.Δ. 152, έκανε ό,τι μπορούσε μέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που 

λειτούργησε και σ’ αυτή τη φιλότιμη προσπάθεια ανταποκρίθηκαν θετικά και οι 

επιμορφούμενοι. Τέλος διατυπώθηκε και η άποψη ότι οι επιμορφωτές κάλυψαν όλα 

τα ζητήματα που αφορούσαν την εφαρμογή του Π.Δ. 152 και συνεπώς η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία.  
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Ακολουθούν σχετικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών. 

 

 

Σ2   …έγινε φιλότιμη προσπάθεια απ’ όλη την ομάδα του επιμορφωτικού έργου 

καθώς και από τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν μέρος στην επιμόρφωση… 

Σ8   Οι επιμορφωτές κάλυψαν όλα τα πεδία. 

Σ5 Οι επιμορφωτές ουσιαστικά αναφέρονταν σε γενικότητες και ήταν υπέρμετρα 

φλύαροι, αλλά πρακτικά αναποτελεσματικοί. 

 

4.2.3 Επιμορφωτικό υλικό  

Στις συνεντεύξεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης  έγινε 

εκτενής αναφορά στο Επιμορφωτικό Υλικό που διανεμήθηκε σ’ όσους 

παρακολούθησαν την επιμορφωτική διαδικασία. Το υλικό αυτό περιείχε τις διατάξεις 

του Π.Δ. 152, λεπτομερείς παρουσιάσεις των κριτηρίων αλλά και των κλιμάκων 

αξιολόγησης και είχε ως στόχο την κάλυψη ερωτημάτων και αποριών που δεν είχαν 

λυθεί και απαντηθεί κατά τη διαδικασία της επιμόρφωσης.  

Η πλειονότητα των υποκειμένων της έρευνας εξέφρασε την άποψη ότι το 

επιμορφωτικό υλικό, που διανεμήθηκε στους επιμορφούμενους, ήταν ικανοποιητικό, 

περιείχε αναλυτικές πληροφορίες τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε διάφορες 

προτεινόμενες εφαρμογές της αξιολόγησης. Έτσι, τις ελλείψεις της επιμορφωτικής 

διαδικασίας μπορούσε κανείς να τις καλύψει με επεξεργασία των θεμάτων, που 

περιγράφονταν στο επιμορφωτικό υλικό, ή ακόμα και με επιμέρους συζήτηση και 

μελέτη με τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαδικασία.  

Αρκετοί Περιφερειακοί Διευθυντές επισημαίνουν επιπρόσθετα ότι κάποια 

σημεία παρέμειναν αδιευκρίνιστα και συχνά ήταν δύσκολο να αποσαφηνιστούν. 

Διατυπώθηκε, μάλιστα, η άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχουν εκτενέστερες 

πληροφορίες για τις ρούμπρικες και θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες μελέτες 

περίπτωσης. Τέλος ένας Περιφερειακός Διευθυντής λαμβάνοντας υπόψη τη 

σπουδαιότητα και το μέγεθος της επιχειρούμενης καινοτομίας, διατύπωσε την άποψη 
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ότι το επιμορφωτικό υλικό ήταν δυσανάλογα σύντομο προς τις απαιτήσεις του 

εγχειρήματος και συχνά εμπεριείχε ασάφειες. 

Ακολουθούν αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών σχετικά με τα θέματα που αναφέραμε. 

Σ8   … τη μικρή διάρκεια της επιμόρφωσης την κάλυψε το επιμορφωτικό υλικό εκ 

των υστέρων που ήταν αρκετό… 

Σ4  Το επιμορφωτικό υλικό ήταν ικανοποιητικό και έδινε πολλές απαντήσεις σε πάρα 

πολλά σημεία...ίσως έπρεπε να έχει περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα. 

Σ1 …βαρύτητα δόθηκε στο επιμορφωτικό υλικό το οποίο ήταν αρκετά καλό, μπορώ 

να πω και πάρα πολύ αναλυτικό. Και βοήθησε πάρα πολύ αποκρυσταλλώνοντας και 

τη φιλοσοφία και τους στόχους της αξιολόγησης. Και βέβαια τη διαβάθμιση και όλες 

τις αποχρώσεις των διαφόρων πεδίων και ρουμπρικών έτσι ώστε να προετοιμαστεί 

καλύτερα ένας αξιολογητής για την εφαρμογή του. 

Σ6    Το επιμορφωτικό υλικό ήταν ικανοποιητικό. 

Σ9    …εγώ θεωρώ ότι στο χρονικό διάστημα που γνωρίζω ότι ετοιμάστηκε αυτή η 

αξιολόγηση, το υλικό που είχαμε στα χέρια μας ήταν τουλάχιστον αξιοπρεπές …να 

μη πω καλό. Γιατί πράγματι ήταν σε θεωρητικό κομμάτι, υπήρχαν οι μελέτες  

περίπτωσης με θεωρητικό κομμάτι και, πάνω από όλα, αυτό που μου έκανε 

προσωπικά εντύπωση είναι ότι τα κριτήρια δεν δεχόταν πολλές παρερμηνείες.   

Σ3   Εκείνο το θερμό καλοκαίρι, για το οποίο λέμε, έγιναν 2 ή 3 επιμορφωτικές 

συναντήσεις και μας δόθηκε το απαραίτητο υλικό στο υπουργείο, με το τρόπο που 

έγινε, με τη μαζικότητα που έγινε και είναι αλήθεια ότι αφού τελείωναν αυτές οι 

συναντήσεις είχαμε αρκετά ερωτήματα ακόμα και προσπαθούσαμε να τα λύσουμε 

μεταξύ μας. 

Σ3   Στις περισσότερες περιπτώσεις έδειχνε μία επάρκεια και σε άλλες περιπτώσεις 

θα ήθελα να είναι και λίγο πιο συγκεκριμένο με τις ρούμπρικες 

Σ2   …άφησε αρκετές πτυχές οι οποίες ήταν αναπάντητες 

Σ5Το επιμορφωτικό υλικό ήταν δυσανάλογο με την επιχειρούμενη σημαντική 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κι όχι πάντα ξεκάθαρο 
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4.2.4 Διάρκεια  

Ιδιαίτερη μνεία στο λόγο των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης 

γίνεται στη διάρκεια της επιμορφωτικής διαδικασίας. Όλοι διατύπωσαν την άποψη 

ότι η επιμόρφωση δεν είχε την απαιτούμενη χρονική διάρκεια. Οι επιμορφωτικές 

διαδικασίες χαρακτηρίζονται σύντομες, πράγμα που ανάγεται στην πολιτική πίεση να 

ξεκινήσει η αξιολόγηση άμεσα και που επίσης είχε τη συνέπεια να μην υπάρχει 

χρόνος να εμπεδωθούν οι αρχές και οι τρόποι εφαρμογής της αξιολόγησης. Έτσι, 

διατυπώνεται η άποψη ότι ο χρόνος θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερος και οι 

διαδικασίες αναλυτικότερες για να είναι πιο αποτελεσματικές.  

Ακολουθούν σχετικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις. 

 

Σ5 Η διάρκειά της ήταν μικρή και δεν ολοκληρώθηκε καν, εξαιτίας της πολιτικής 

αλλαγής. 

Σ4 Ήταν πολύ σύντομη 

Σ1  Τώρα, όσον αφορά τη δια ζώσης επιμόρφωση αυτή ήταν πάρα πολύ σύντομη, δεν 

βοήθησε μπορώ να πω και ιδιαίτερα… και του σύντομου χρονικού διαστήματος που 

επιλέχθηκε για να ολοκληρωθεί 

Σ6 Θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διάρκεια με αναλυτικότερες, μικρότερες 

θεματικές ενότητες. 

Σ2   Θεωρώ ότι ήταν σχετικά σύντομη η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης για 

το λόγο μάλλον ότι έπρεπε να ξεκινήσει το έργο πάρα πολύ γρήγορα 

Σ3 …  παρότι επιστημονικά στηριζόταν σωστά, δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο να 

εμπεδωθεί… 

Σ8    Η διάρκεια ίσως να ήταν μικρή. Να χρειαζόταν περισσότερη επιμόρφωση. 

 

4.2.3 Αποτελέσματα της επιμόρφωσης 

Στη συζήτηση για την επιμόρφωση εξετάστηκε και το θέμα της 

αποτελεσματικότητάς της. Καθώς η επιμόρφωση εφαρμόστηκε πιεστικά, σύντομα και 

υπό συνθήκες έντασης, τα αποτελέσματά της χαρακτηρίζονται από τους 
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Περιφερειακούς Διευθυντές ανεπαρκή έως και ανύπαρκτα. Κάποιοι θεωρούν ότι 

έμειναν πολλά σημεία αδιευκρίνιστα και αναπάντητα και ταυτόχρονα οι αξιολογητές 

δεν είχαν το αναγκαίο θεωρητικό οπλοστάσιο για να αναλάβουν το δύσκολο έργο της 

αξιολόγησης.  

Από την άλλη μεριά κάποιοι Περιφερειακοί Διευθυντές διατύπωσαν την 

άποψη ότι, μετά από τις παρακολουθήσεις των επιμορφωτικών διαδικασιών και τις 

αλληλεπιδράσεις επιμορφωτών και επιμορφούμενων, ήταν πια ξεκάθαρο ποιο έργο 

ακριβώς αναλάμβανε ο κάθε αξιολογητής και ποιες ήταν οι αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντά του. Επιπρόσθετα, η θεωρητική ενασχόληση με το ζήτημα της 

αξιολόγησης άρχισε να εγκαθιδρύει ένα είδος κουλτούρας αξιολόγησης, δηλαδή ένα 

είδος αποδοχής της γενικής ιδέας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.  

Στη συνέχεια παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα των συνεντεύξεων των 

Περιφερειακών Διευθυντών. 

 

Σ5  …δεν μπορούμε να μιλούμε για αποτελέσματα 

Σ4 Τα αποτελέσματα της επιμορφωτικής διαδικασίας ήταν μικρά, αφήνοντας πολλά 

ερωτηματικά στους επιμορφούμενους. 

Σ6 Τα αποτελέσματα {της επιμόρφωσης} άφηναν αρκετά κενά, με αποτέλεσμα το 

τελικό προϊόν να μην έχει την συνοχή που απαιτούνταν για την επιτυχία του 

εγχειρήματος 

Σ3   Όλη η επιμορφωτική διαδικασία όπως έγινε, με βάση και τη πίεση του χρόνου, 

νομίζω ότι είχε αρκετά κενά και δεν είχε θωρακίσει τόσο καλά ούτε τους αξιολογητές 

ούτε και τους αξιολογούμενους. 

Σ6  Στα θετικά προσμετράται ότι άρχισε να … η κουλτούρα της αξιολόγησης 

Σ2   Νομίζω ότι στο τέλος... γνωρίζαμε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει ο 

αξιολογούμενος αλλά και ο αξιολογητής 

 

4.3 ΘΕΤΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ152 

Στο τρίτο υποκεφάλαιο αυτού του μέρους της μελέτης μας εξετάζονται μια σειρά 

από απόψεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης  αναφορικά με την 
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εφαρμογή του Π.Δ. 152, δηλαδή συζητείται το ζήτημα της εφαρμογής της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των θετικών αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν γενικότερα από τη διαδικασία αυτή. Τα ερωτήματα αφορούσαν κυρίως τις 

γενικές εκτιμήσεις γύρω από το τι προέκυψε μετά την πρώτη αυτή εφαρμογή του 

Π.Δ. 152 και την καταγραφή των πρώτων διαπιστώσεων. Οι απαντήσεις των 

περισσότερων  καταδεικνύουν ένα είδος θετικής αποτίμησης, παρόλες τις δυσκολίες 

που καταγράφονται.  

Ειδικότερα οι Περιφερειακοί Διευθυντές θεωρούν ότι και μόνο το ότι για πρώτη 

φορά μετά από δεκαετίες εφαρμόστηκε μια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Το επίτευγμα αυτό συνδέεται και με την εξάλειψη 

του φόβου για την αξιολόγηση, που διακατείχε τόσο τους αξιολογητές όσο και τους 

αξιολογούμενους, μολονότι κατά την εφαρμογή εκδηλώθηκαν φαινόμενα έντονων 

αντιπαραθέσεων και επιχειρήθηκε ο στιγματισμός, δηλαδή η αρνητική αντιμετώπιση, 

όλων των εμπλεκομένων. Η πρώτη φορά της εφαρμογής της αξιολόγησης συνδέθηκε 

επίσης με την αποφασιστικότητα του Υπουργείου Παιδείας και εκτιμήθηκε η 

πολιτική  βούληση να εφαρμοστεί ο θεσμός της αξιολόγησης που χρόνια ολόκληρα 

ήταν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων των εκπαιδευτικών και της πολιτικής 

ηγεσίας, αλλά δεν υπήρχε το πολιτικό θάρρος να υλοποιηθεί. Επίσης, η πρώτη αυτή 

εφαρμογή ενός πλαισίου αξιολόγησης έδωσε το έναυσμα στους εκπαιδευτικούς να 

αποδεχτούν ότι πλέον ωρίμασε η προοπτική της δικής τους αξιολόγησης και υπήρξε, 

σύμφωνα με το λόγο ενός Περιφερειακού Διευθυντή, “προπομπός” της περαιτέρω 

εφαρμογής. Διαφαίνεται από το λόγο των Περιφερειακών Διευθυντών  ότι το 

εκπαιδευτικό σώμα μπήκε σε μια φάση διαβούλευσης και αναστοχασμού για την 

υποχρέωση της λογοδοσίας και της αποτίμησης των πεπραγμένων.  

Πέραν αυτής της γενικότερης θετικής αλλαγής περιγράφονται επίσης από τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές και άλλες επιμέρους θετικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα 

από πολλούς συνδέεται η εφαρμογή της αξιολόγησης με μια κινητοποίηση του 

εκπαιδευτικού κόσμου για αυτοβελτίωση. Γνωρίζοντας οι εκπαιδευτικοί ότι πρόκειται 

να αξιολογηθούν με έναν τρόπο συστηματικό και με συγκεκριμένα κριτήρια, 

κινήθηκαν αμέσως προς μια κατεύθυνση βελτίωσης της επαγγελματικής τους 

εικόνας. Πρώτα πρώτα περιγράφεται μια προσπάθεια των εκπαιδευτικών να 

συμμετέχουν σε επιμορφώσεις, να επιζητούν την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών και να εντατικοποιούν την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Παράλληλα 
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αναφέρεται μια μεταβολή και θετική αλλαγή εντός του σχολείου, όπου οι 

εκπαιδευτικοί ενέτειναν τις προσπάθειές τους για συμμετοχή σε σχολικές δράσεις, 

συνεργασίες και διάχυση καλών πρακτικών, τα οποία ήδη υπήρχαν στα σχολεία, αλλά 

εντατικοποιήθηκαν και προβλήθηκαν προς τα έξω, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του 

έργου του σχολείου. Η εντατικοποίηση των εκπαιδευτικών ενόψει της αξιολόγησης, 

σύμφωνα και με άλλον Περιφερειακό Διευθυντή, αύξησε το δυναμισμό και την 

ένταση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου και στις 

εργασίες που διεκπεραιώνει η διεύθυνσή του, καθώς οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν 

περισσότερα καθήκοντα και έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για το έργο που εκπονείται 

για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Από την άλλη μεριά, οι ίδιοι οι διευθυντές, 

οποιασδήποτε βαθμίδας, γνωρίζοντας ότι πρέπει να παρουσιάσουν το έργο τους για 

να αξιολογηθούν, προέβησαν, σύμφωνα με την άποψη μιας Περιφερειακής 

Διευθύντριας, σε πιο συστηματικό προγραμματισμό και καλύτερη οργάνωση της 

δουλειάς τους, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα, όταν τους ζητηθεί, να 

παρουσιάσουν το έργο τους με επαρκή τεκμηρίωση. 

Εφεξής ακολουθούν αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών που προβάλλουν τα πρώτα γενικά θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής 

της αξιολόγησης σύμφωνα με το Π.Δ. 152. 

 

Σ8    Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ήταν η εφαρμογή του.  Ότι καταφέραμε στην 

Ελλάδα για πρώτη φορά να εφαρμόσουμε την αξιολόγηση στην  εκπαίδευση.  

Σ3   Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα είναι ότι νικήσαμε τον φόβο μας. Δηλαδή 

καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία μία αξιολόγηση. Θα έλεγα ότι θα 

μπορούσε από κάποιους να χαρακτηριστεί ως μία τραυματική εμπειρία γιατί είχε και 

μετέπειτα παρεπόμενα αυτή. Δηλαδή το μεγαλύτερο αρνητικό στοιχείο της 

αξιολόγησης αυτής ήταν ο στιγματισμός και των αξιολογούμενων και των 

αξιολογητών. 

Σ1  Για μια χώρα που για αρκετά χρόνια, παραπάνω από 30 ή καθόλου, δεν είχε 

τέτοια εμπειρία αξιολόγησης, σίγουρα κάτι καλό θα υπήρχε. Μόνο ότι για πρώτη 

φορά εφαρμόστηκε ένα τέτοιο πράγμα, είχε κάποιο θετικό αντίκτυπο 

Σ5  Καταρχάς το "θάρρος" μιας κυβέρνησης να εφαρμόσει το θεσμό που χρόνια ήταν 

μεν στο προσκήνιο, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει εφαρμογή του.  



57 
 

Σ9    Βέβαια, πρέπει  να πω ότι το μεγαλύτερο κέρδος από το Π.Δ.152 είναι ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πλέον πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα για 

αξιολόγηση. Και πραγματικά ίσως το Π.Δ.152 να είναι ο προπομπός της 

αξιολόγησης… 

Σ7    …σα διαδικασία δημιούργησε προβληματισμό και συζητήσεις με αποτέλεσμα 

τον προβληματισμό όλων σχετικά με τη λογοδοσία των πεπραγμένων μας και … τους 

τομείς που απαιτείται να βελτιωθούμε  

Σ4  Καταρχήν το κυρίαρχο θετικό ήταν ότι ξεκίνησε επιτέλους νομοθετημένα η 

εφαρμογή της αξιολόγησης… με την εξαγγελία του Π.Δ. 152 ξεκίνησαν πάρα πολλοί 

να επιμορφώνονται και να παρακολουθούν άμεσα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά 

προγράμματα που είχαν σχέση με το αντικείμενο της θέσης που κατείχαν. Επίσης 

πάρα πολλοί ξεκίνησαν εντατικά μαθήματα ξένων γλωσσών, διότι έβλεπαν την 

μεγάλη έλλειψη προσόντων που είχαν εκείνη τη στιγμή 

Σ2     Θεωρώ ότι όντως προέκυψε θετικό αποτέλεσμα. Εγώ θα δω πρακτικά στα 

σχολεία ότι και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί πρώτον, προσπάθησαν να ανεβάσουν 

την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Δεύτερον, άρχισαν να συνεργάζονται μεταξύ τους 

μέσα στη σχολική μονάδα έτσι ώστε να διαχέουν τις καλές πρακτικές, οι οποίες 

υπήρχαν, από τον έναν εκπαιδευτικό στον άλλον ώστε να παρουσιάσουν όσο γίνεται 

καλύτερο έργο. 

Σ9   Για εμένα το μεγαλύτερο θετικό πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι 

ξαφνικά και μόνο με το άκουσμα της λέξης ¨αξιολόγηση¨ το σύνολο των 

εκπαιδευτικών που ήταν αμέτοχο στο σχολείο, πραγματικά αμέτοχο, με αφημένο ένα 

διευθυντή να κάνει ό,τι μπορεί, μέσα σε ελάχιστες μέρες μετατράπηκε σε ένα 

εκπαιδευτικό προσωπικό που ενδιαφερόταν για το σχολείο, ρωτούσε το διευθυντή 

εάν υπήρχε εξτρά δο υλειά,  πο ύ θα μπορούσε να συμμετέχει, πού θα μπορούσε να 

βοηθήσει και, εξ όσων γνωρίζω, οι περισσότεροι διευθυντές είπαν ότι πραγματικά 

εξεπλάγησαν και δε πίστευαν στα μάτια τους.  

Σ8   Από τη εμπειρία μου και σαν αξιολογούμενη και σαν αξιολογήτρια διαπίστωσα 

ότι όλοι προσπάθησαν να οργανώσουν το έργο τους, να κάνουν προγραμματισμό και 

να συγκεντρώσουν όλα αυτά που έκαναν ενώ πρώτα ήταν ανοργάνωτα. Οργάνωσαν 

όλοι περισσότερο τη δουλειά τους. 



58 
 

Σ6 …{αναγνωρίστηκε} η αναγκαιότητα εφαρμογής {της Αξιολόγησης} σε 

μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού 
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4.4  ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΟΥΛΤΟΎΡΑΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ 

Στο τέταρτο υποκεφάλαιο αυτού του μέρους της μελέτης μας παρουσιάζονται 

και αναλύονται οι θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικά με τη 

δημιουργία «κουλτούρας αξιολόγησης». Διατυπώθηκαν, δηλαδή, ερωτήματα για το 

αν και κατά πόσο αυτή η πρώτη, σύντομη αλλά σημαντική εφαρμογή ενός 

θεσμοθετημένου πλαισίου αξιολόγησης δημιούργησε ένα είδος αποδοχής της 

αξιολόγησης, μια εμπεδωμένη αντίληψη της αναγκαιότητας της λογοδοσίας και μια 

βιωμένη ετοιμότητα για εφαρμογή αξιολογικών διαδικασιών. Στα ερωτήματα αυτά οι 

απαντήσεις των  Περιφερειακών Διευθυντών διχάζονται, κάποιοι απαντούν με 

σαφήνεια θετικά, ενώ κάποιοι άλλοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. 

Στην πρώτη ομάδα εμφανίζονται απαντήσεις, που καταφάσκουν με απόλυτο 

τρόπο ότι δημιουργήθηκε κουλτούρα αξιολόγησης μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 152. 

Σύμφωνα με τη γνώμη κάποιων Περιφερειακών Διευθυντών η πρώτη αυτή εφαρμογή 

του Π.Δ. 152 ενεργοποίησε και προβλημάτισε τους εκπαιδευτικούς γύρω από  το 

ζήτημα της λογοδοσίας τους. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην μέχρι τότε έλλειψη μιας 

τέτοιας διαδικασίας και επισημαίνεται η έναρξη μιας νέας περιόδου αναστοχασμού 

για το εκπαιδευτικό έργο. Επίσης, υποστηρίζεται ότι η αξιολόγηση βρήκε μεγαλύτερη 

αποδοχή από τα στελέχη, ενώ η αποδοχή αυτή μειώνεται όσο χαμηλότερη ιεραρχικά 

είναι η βαθμίδα, που βρίσκεται ο εκπαιδευτικός. Η εφαρμογή των διαδικασιών 

αξιολόγησης εξαρτάται, επίσης, από το μέτρο της κατανόησης του στόχου της, ότι 

δηλαδή στόχος ήταν η βελτίωση των εκπαιδευτικών μέσα από μια προτεινόμενη 

στοχευμένη επιμόρφωση, που θα κάλυπτε τις διαπιστωμένες αδυναμίες του καθενός. 

Αυτό το στοιχείο μαζί με την επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης με περιοδικό 

τρόπο θα μπορούσε να οδηγήσει, σύμφωνα με τη γνώμη κάποιων Περιφερειακών 

Διευθυντών στην αποβολή του άγχους και την αποδόμηση του φόβου, εφόσον η 

αξιολόγηση θα έμπαινε ως ρουτίνα πια στη σχολική ζωή. Τέλος, εκφράστηκε η 

άποψη ότι η πρωτόγνωρη εμπειρία της αξιολόγησης, τόσο για τους αξιολογητές όσο 

και για τους αξιολογούμενους, δημιούργησε μια τεχνογνωσία και μια εμπειρική βάση, 

η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως αρχή για μια νέα σχετική συζήτηση 

και μια παρακαταθήκη του εκπαιδευτικού κόσμου. 

Στη δεύτερη ομάδα, κατατάσσονται οι απαντήσεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών που θεωρούν ότι δε δημιουργήθηκε κουλτούρα αξιολόγησης στον 
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εκπαιδευτικό κόσμο μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 152. Οι περισσότεροι, που 

υποστηρίζουν αυτή την άποψη, θεωρούν ότι οι αιτίες της μη δημιουργίας κουλτούρας 

αξιολόγησης ανάγονται στη μικρή χρονική διάρκεια που είχαν οι διαδικασίες αυτές 

και στη μικρή έκταση της αξιολόγησης, που αφορούσε μόνον τα στελέχη. 

Διατυπώνεται η άποψη ότι ο χρόνος ήταν εντελώς ανεπαρκής για να εμπεδωθεί η 

γνώση της διαδικασίας, να κατανοηθούν οι στόχοι και να δημιουργηθεί αλλαγή 

νοοτροπίας στον εκπαιδευτικό κόσμο. Αντίθετα, σύμφωνα με άλλον Περιφερειακό 

Διευθυντή, σε κάποιες περιπτώσεις η εφαρμογή της αξιολόγησης επιβεβαίωσε τους 

φόβους των εκπαιδευτικών και δημιούργησε συνειρμούς βαθμολόγησης, επιτείνοντας 

την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών. 

Ακολούθως παρατίθενται αποσπάσματα του λόγου των Περιφερειακών 

Διευθυντών, που αναφέρονται στη δημιουργία ή όχι κουλτούρας αξιολόγησης. 

Επειδή οι απόψεις διχάζονται, παραθέτουμε αρχικά κάποια αποσπάσματα που 

τοποθετούνται θετικά στο παραπάνω θέμα και κατόπιν κάποια αποσπάσματα που 

καταγράφουν αρνητική άποψη. 

 

Σ4   Βεβαίως δημιούργησε κουλτούρα αξιολόγησης στον εκπ/κο κόσμο και 

ταυτόχρονα του ενεργοποίησε, τον προβλημάτισε και αύξησε σημαντικά το έργο και 

την προσφορά του.  Ιδιαίτερα όμως δημιούργησε κουλτούρα αξιολόγησης σε όλα τα 

στελέχη της εκπ/σης που ήταν μεγαλύτερη στις υψηλές θέσεις  ευθύνης, κάπως 

μικρότερη στις χαμηλές θέσεις ευθύνης και πιο μικρή στους εκπ/κους. 

Σ6  Σίγουρα ναι… κάποια κουλτούρα αξιολόγησης. 

Σ8   Δημιούργησε βέβαια κουλτούρα αξιολόγησης η οποία δεν υπήρχε στην Ελλάδα 

γιατί μέχρι τώρα όλοι ήταν αρνητικοί απέναντι στην αξιολόγηση και ξεκίνησε να 

δημιουργείται  η κουλτούρα της αξιολόγησης 

Σ3  …βλέπω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο θετικό στοιχείο και πάνω σ’ αυτό μπορούμε 

να στηριχτούμε. Επίσης μπήκαμε εμείς, ως αξιολογούμενοι περιφερειακοί διευθυντές 

και ως αξιο λογητές στο  τέλο ς να δο ύμε πώς ακριβώς γίνεται αυτή η περίφημη 

αξιολόγηση, ακόμα και με λάθος τρόπο, αν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί. Και όλο 

αυτό είναι μία τεχνογνωσία και μία παρακαταθήκη που νομίζω ότι είναι καλό και ως 

βάση συζήτησης και ως εμπειρία να υπάρχει ένα ξεκίνημα για το μέλλον. 
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Σ2   Και τις επόμενες φορές που θα επαναλαμβανόταν η διαδικασία νομίζω ότι σιγά 

σιγά και οι εκπαιδευτικοί θα έμπαιναν μέσα στη κουλτούρα αξιολόγησης, οπότε δεν 

θα αισθανόταν άσχημα, όταν βρισκόταν μπροστά στον αξιολογητή. Θα καταλάβαιναν 

ότι αυτό γίνεται για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μόνο. 

Παράλληλα θα τους βοηθούσε για να δουν τα αδύνατα σημεία, θα μας βοηθούσε 

όλους μας να δούμε τα αδύνατα σημεία και εκεί που πρέπει να επιμορφωθούμε. 

Σ5    Νο μίζω πως ό χι ιδιαίτερα,  με την έννο ια πως και τα στελέχη προ τιμο ύσαν το 

ρόλο του αξιολογητή κι όχι του αξιολογούμενου. 

Σ9    Όχι, δε πρόλαβε να δημιουργήσει μια μορφή κουλτούρας αξιολόγησης και δε 

μπήκε σε εφαρμογή έτσι ώστε να έχουμε μια πρώτη εφαρμογή σε ένα έτος, να 

βγάλουμε κάποια αποτελέσματα,  να ξεκινήσουμε ένα δεύτερο κύκλο… 

Σ1  Για να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αξιολόγησης χρειάζεται χρόνος. Και μέσα σε 

αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που περίπου ήταν ούτε ένα εξάμηνο της 

εφαρμογής.. από τη στιγμή δηλαδή που ενημερωθήκαμε, που ξεκίνησε η αξιολόγηση 

μέχρι που άλλαξε η κυβέρνηση, νομίζω δεν επαρκεί. Χρειάζεται τουλάχιστον 5 

χρόνια, τουλάχιστον, για να εφαρμοστεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης για να έχει θετικά 

αποτελέσματα και να αλλάξει τη νοοτροπία. 

Σ7    … δε νομίζω ότι ένα προεδρικό διάταγμα δημιουργεί κουλτούρα αξιολόγησης 

απλά ενίσχυσε τη λαθεμένη κουλτούρα ότι η αξιολόγηση ταυτίζεται με τη 

βαθμολόγηση 

 

4.5 ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.152 ΚΑΙ ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΏΝ 

ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.152 

Στο πέμπτο υποκεφάλαιο αυτού του μέρους της μελέτης μας παρουσιάζονται 

και αναλύονται οι απόψεις των Περιφερειακών Διευθυντών συνολικά για το ΠΔ 152. 

Συγκεκριμένα τέθηκαν ερωτήματα για το σύνολο των διατάξεων του 

προαναφερθέντος Προεδρικού Διατάγματος και επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί αν το 

νομοθέτημα αυτό ήταν εύστοχο, πλήρες και μπορούσε να αξιολογήσει τα στοιχεία 

που ήταν στην πρόθεση του νομοθέτη να αξιολογηθούν. Ζητήθηκε επίσης από τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές να αναφέρουν ενδεικτικά διατάξεις, τις οποίες 

θεωρούσαν για κάποιους λόγους προβληματικές, άστοχες ή ελλιπείς. Η πλειονότητα 

των Περιφερειακών Διευθυντών εκφράστηκε θετικά για το συγκεκριμένο Προεδρικό 
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Διάταγμα στο σύνολό του. Οι Περιφερειακοί  Διευθυντές επισήμαναν ότι το Π.Δ. 152 

ήταν ένα καλό νομοθέτημα, μια ολοκληρωμένη πρόταση και μια καλή βάση για να 

ξεκινήσει ένα έργο, που δεν είχε προηγουμένως καμία αποδοχή στον εκπαιδευτικό 

κόσμο και για πρώτη φορά επρόκειτο να εφαρμοστεί. Ήταν μια καλή αρχή, σύμφωνα 

με τις απόψεις που κατατέθηκαν, και πιθανά προβλήματα, ελλείψεις ή ανακόλουθα 

θα μπορούσαν να διορθωθούν με τροποποιήσεις, νέες προσθήκες ή βελτιώσεις. Η  

βελτίωση κάποιων διατάξεων θα προέκυπτε, σύμφωνα με τη γνώμη ενός 

Περιφερειακού Διευθυντή, αν υπήρχε μεταβατική, πιλοτική φάση εφαρμογής, ώστε 

να προκύψουν τροποποιητικές προτάσεις στα προβλεπόμενα. Γενικότερα όμως το 

Π.Δ. 152 κρίθηκε ως καλό νομοθέτημα ως αρχή για την εφαρμογή της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου. 

Διαφορετική εκτίμηση εκφράζει ένας Περιφερειακός Διευθυντής, εκτιμώντας 

το Π.Δ. 152 στο σύνολο του, ως ένα νομοθέτημα υπερβολικά ποσοτικοποιημένο και 

σχολαστικά λεπτομερές, πράγμα που, κατά την άποψη του ερωτώμενου, είχε ως 

στόχο τη μείωση της υποκειμενικότητας και τη διασφάλιση της εγκυρότητας της 

επιχειρούμενης αξιολόγησης. Ο συγκεκριμένος Περιφερειακός Διευθυντής 

διαπίστωσε ότι αυτή η επιμονή στη λεπτομέρεια και στην κλιμάκωση της 

βαθμολόγησης υποδηλώνει το άγχος του νομοθέτη να πείσει για την ακρίβεια και την 

αξιοπιστία της αξιολογικής διαδικασίας. 

Ένας άλλος ερωτώμενος απάντησε ότι αρχικά υπήρχαν ασαφή και δυσνόητα 

σημεία στο νομικό πλαίσιο, ωστόσο η αδυναμία αυτή θεραπεύτηκε με επιπλέον 

διευκρινιστικές οδηγίες, που δόθηκαν, αλλά και με ερωτήματα και συζητήσεις, που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των αξιολογητών. 

Στις γενικές θετικές εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών προστέθηκαν 

στη συνέχεια επιμέρους επισημάνσεις αδυναμιών του πλαισίου και παρατηρήσεις 

πάνω σε συγκεκριμένες διατάξεις. Μια τέτοια επισήμανση είναι η άπο ψη πο υ 

εκφράστηκε σχετικά με το τελευταίο πεδίο της αξιολόγησης, που αφορούσε τα τυπικά 

προσόντα κάθε εκπαιδευτικού,. Σύμφωνα, λοιπόν, με την άποψη αυτή αυτό το πεδίο 

δεν θα έπρεπε να υπάρχει, διότι η αξιολόγηση αφορούσε το εκπαιδευτικό έργο και όχι 

το φάκελο των προσόντων του εκπαιδευτικού. Η ίδια άποψη για το τέταρτο πεδίο 

εκφράστηκε και από άλλον Περιφερειακό Διευθυντή, διότι ένα σύστημα αξιολόγησης 

της εργασίας επικεντρώνεται στο παραγόμενο έργο κι όχι στα τυπικά προσόντα του 
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εργαζόμενου, τα οποία αφορούν καθαρά την επιλογή στελεχών. Επιπλέον ο ίδιος 

Περιφερειακός Διευθυντής χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης 

βάσει του Π.Δ. 152 υπερβολικά γραφειοκρατικό και χρονοβόρο, διότι η υλοποίησή 

του απαιτεί τεράστιο όγκο διοικητικής εργασίας.  

Περισσότερες αντιρρήσεις εκφράστηκαν επίσης για τις ρουμπρίκες και τη 

λεπτομερή βαθμολογική κλίμακα. Διατυπώθηκε η άποψη πως στην πρώτη αυτή 

εφαρμογή της αξιολόγησης δε θα έπρεπε να υπάρχει μια τόσο λεπτομερής 

εκατόβαθμη κλίμακα. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τους ερωτώμενους, οι ρουμπρίκες 

περιέγραφαν το εκπαιδευτικό έργο με πολύ απαιτητικό τρόπο και τα εκπαιδευτικά 

καθήκοντα με πολλές δραστηριότητες και υποχρεώσεις, ώστε κανείς εκπαιδευτικός 

δε θα μπορούσε να εκτελέσει όλα αυτά για να θεωρηθεί «εξαιρετικός». Οι 

λεπτομερείς περιγραφές του εκπαιδευτικού έργου και οι απαιτούμενες 

δραστηριότητες περιείχαν εκζήτηση και υπερβολή. Παράλληλα τα στοιχεία που 

παρέπεμπαν σε ποσοστώσεις, σύμφωνα με άλλον Περιφερειακό Διευθυντή, 

δημιουργούσαν άλλη εικόνα για την αξιολόγηση, πιο σχολαστική και πιο 

γραφειοκρατική, την αποσυνέδεαν από τον πραγματικό της σκοπό, που είναι η 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, και έτσι την τοποθετούσαν στο κάδρο της 

μνημονιακής υποχρέωσης και της πολιτικής σκοπιμότητας. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι ένα σύστημα αξιολόγησης ενιαίο και ομοιογενές, 

που εφαρμόζεται συγκεντρωτικά σε όλες γενικά τις περιοχές της χώρας και τις 

εκπαιδευτικές δομές ανά την επικράτεια, δε μπορεί να είναι λειτουργικό, εφόσον η 

τοπικότητα υποδηλώνει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις της λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών δομών από τόπο σε τόπο. Το ίδιο επίσης επισημαίνεται σε σχέση με 

τις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης που κάλυπτε το Π.Δ. 152. Κατατίθεται, δηλαδή, η 

άποψη ότι ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί το ίδιο πλαίσιο αξιολόγησης με την ίδια 

περιγραφή καθηκόντων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, των οποίων το έργο και η λειτουργία είναι διακριτά και 

διαφοροποιημένα. 

Παρατίθενται εφεξής αποσπάσματα του λόγου των Περιφερειακών 

Διευθυντών, τα οποία αφορούν  την  αποτίμηση του ΠΔ 152 και τον εντοπισμό 

ενδεχομένων προβληματικών διατάξεων. Προηγούνται τα αποσπάσματα που 
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περιέχουν γενική θετική αποτίμηση και ακολουθούν τα αποσπάσματα που εντοπίζουν 

δυσλειτουργίες και καταγράφουν αρνητικές πτυχές του σχετικού νομοθετήματος. 

 

 

Σ6  …το Π.Δ.152 είναι ένα καλό νομοθέτημα. Δεδομένου ότι υπήρξε το πρώτο 

εφαρμοζόμενο στην πράξη, αλλά δεν ολοκληρώθηκε, ακριβής αποτίμηση δε μπορεί 

να γίνει. 

Σ2  …   νο μίζω ήταν μια ο λο κληρωμένη σχετικά πρό ταση για πρώτη φο ρά πο υ 

πήγαινε να εφαρμοστεί 

Σ3 …θεωρώ ότι το 152 –και τότε το λέγαμε- ότι μπορεί να είχε προβλήματα αλλά 

είναι μια πο λύ καλή βάση να ξεκινήσει επιτέλο υς και στην Ελλάδα αυτή η 

δυνατότητα της πολιτείας να αξιολογεί τα στελέχη της και τη δουλειά τους και γενικά 

όλο το έργο της εκπαίδευσης και να γίνουν κινήσεις αναπροσαρμοστικές. 

Σ8   Ήταν μια καλή αρχή και πρέπει να συνεχιστεί. 

Σ9   Διατάξεις προβληματικές στο 152 δεν εντόπισα.  

Σ4  Καμιά διάταξη του Π.Δ. 152 δεν ήταν προβληματική και περιττή που να πρέπει 

να διαγραφεί… απλά χρειάζονται αρκετές βελτιώσεις και τροποποιήσεις 

Σ1 …  χρειαζόταν και μία μεταβατική περίοδος δοκιμής της αξιολόγησης, έτσι ώστε 

να προετοιμαστεί καλύτερα ο αξιολογητής για τον ρόλο του αυτό 

Σ3   το 152… διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντάς το έβλεπα το άγχος του νομοθέτη να 

καταγράψει λεπτομερώς το κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αξιολογούμενου μόνο 

και μόνο για να αποδείξει ότι η αξιολόγηση είναι έγκυρη και ότι είναι 

ποσοτικοποιημένη 

Σ8   Υπήρχαν κάποια σημεία που δεν ήταν κατατοπιστικά αλλά στη συνέχεια με τις 

διευκρινιστικές, με τις ερωτήσεις όλων μας και τις συζητήσεις καλύφθηκαν 

Σ2 …  Ένα σημείο που θα ήθελα να σταθώ ήταν η αριθμητική κλίμακα. Νομίζω ότι 

σαν αρχή, σαν πρώτη φάση της εφαρμογής της αξιολόγησης, ίσως δεν θα έπρεπε με 

τόση αριθμητική λεπτομέρεια να εφαρμοστεί. 
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Σ1  …όσον αφορά το τελευταίο πεδίο, που αφορούσε τα προσόντα του εκπαιδευτικού 

πιστεύω ότι δεν θα χρειαζόταν να υπήρχε στην αξιολόγηση του έργου… 

Σ1 ... Και βέβαια νομίζω ότι οι ρούμπρικες που προτεινόταν υπερ-εκτιμούσαν 

ουσιαστικά το εκπαιδευτικό έργο. Δηλαδή θα έπρεπε κάποιος εκπαιδευτικός ή 

σύμβουλος ή οτιδήποτε να κάνει πολλά πράγματα για να φθάσει στο επίπεδο του 

εξαιρετικού και σχεδόν δεν θα έφτανε κανένας, αν θέλανε αυστηρά να το 

εφαρμόσουν. 

Σ5  …κυρίως αυτές που αφορούσαν την ποσόστωση, γεγονός που αλλοίωνε την 

αξιολογική διαδικασία και τη μετέτρεπε εν μέρει και σε πολιτική, μνημονιακή, 

σκοπιμότητα. 

Σ7   …θεωρώ ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση, γιατί τα συστήματα αυτά γίνονται σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας ή το πολύ δήμου και δεν είναι συγκρίσιμα, επομένως είναι 

αποκεντρωμένα. Εμείς πήγαμε να το εφαρμόσουμε σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα 

εκπαίδευσης …τα συστήματα αξιολόγησης της εργασίας συνδέονται μόνο με το έργο 

και ό χι με τα τυπικά προ σό ντα,  αυτά λαμβάνο νται υπό ψη στην επιλο γή 

στελεχών…είναι αδιανόητα γραφειοκρατικό …έχω υπολογίσει τις εργατοώρες που 

απαιτούνται και δημιουργούν αδιανόητη αύξηση του διοικητικού βάρους. 

Σ9  … δύσκολο στο χειρισμό ήταν στα ανώτερα επίπεδα, και εννοώ στις Περιφέρειες, 

να μπορέσουν να εναρμονίσουν την αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια με την 

αξιολόγηση στη Δευτεροβάθμια. Διότι εκεί, επειδή η δομή ήταν μια, δε θα 

μπορούσαν να δοθούν δυο διαφορετικές κατευθύνσεις και να υπάρχουν δυο 

διαφορετικές φιλοσοφίες.  Έπρεπε να γίνει μια πολύ καλή κουβέντα, να αναλυθούν 

τα πάντα έτσι ώστε να πάνε συντεταγμένα και οι δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

 

4.6  ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΣΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ Π.Δ.152 

Στο έκτο υποκεφάλαιο αυτού του μέρους της μελέτης μας παρουσιάζονται και 

αναλύονται οι θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης σχετικά με τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διαδικασία της εφαρμογής του Π.Δ. 152. 

Αρχικά καταγράφονται οι δυσκολίες που προέκυψαν και σχετίζονται με τα 

ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του προεδρικού 

διατάγματος, την πίεση της πολιτικής ηγεσίας αλλά και την αρνητική στάση των 
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εκπαιδευτικών και τέλος το άγχος και την επιφυλακτικότητα της πρώτης φοράς. Στη 

συνέχεια καταγράφονται τα όποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι Περιφερειακοί 

Διευθυντές, ως αξιολογούμενοι, δηλαδή καθώς οι ίδιοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν 

το έργο τους και προσήλθαν για να αξιολογηθούν. 

Τέλος καταγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως αξιολογητές και 

περιγράφεται αντίστοιχα η στάση των υφισταμένων τους που αξιολογηθήκαν, 

δεδομένου ότι ήταν και αυτοί υψηλόβαθμα στελέχη, σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές 

εκπαίδευσης, προϊστάμενοι ΚΠΕ και ΚΕΔΔΥ, και είχαν σχετικά επιμορφωθεί και 

προετοιμαστεί. 

Εφεξής παρουσιάζονται και αναλύονται οι τέσσερις αυτές θεματικές 

κατηγορίες.     

 

4.6.1 Δυσλειτουργίες στην εφαρμογή  συνολικά του πλαισίου 

Εξετάζοντας γενικότερα τις διαδικασίες εφαρμογής της αξιολόγησης 

σύμφωνα με το Π.Δ. 152, έγινε εκτενής συζήτηση με τα υποκείμενα της έρευνας και 

εστιάσαμε πρώτα πρώτα στις δυσλειτουργίες που εντόπισαν γενικότερα κατά την 

υλοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Το σύνολο των Περιφερειακών 

Διευθυντών Εκπαίδευσης αναφέρθηκε στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που 

εγκλώβιζαν τους εμπλεκόμενους και δυσκόλευαν την εφαρμογή του Π.Δ. 152. Η 

πίεση χρόνου και η βιασύνη συναντούσε την παγιωμένη αρνητική στάση του 

εκπαιδευτικού κόσμου, που επί δεκαετίες δεν είχε εφαρμόσει αξιολόγηση και 

επιχειρηματολογούσε εναντίον της επιχειρούμενης διαδικασίας. Οι ίδιοι οι  

Περιφερειακοί Διευθυντές επισημαίνουν την απειρία και την επιφυλακτικότητά τους 

κι ακόμα περισσότερο το άγχος της πρώτης φοράς. Οι επισημάνσεις και οι προτάσεις 

για μεταβατική πιλοτική εφαρμογή δεν εισακούγονταν από την ηγεσία της 

εκπαίδευσης. Έτσι, η διαδικασία προχώρησε σε ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες και 

υπό την επίδραση άγχους και επιφυλακτικότητας. Επιπλέον, ένας Περιφερειακός 

Διευθυντής επισήμανε ότι η ιεραρχική εφαρμογή της αξιολόγησης έθετε ζητήματα 

αντικειμενικότητας της βαθμολόγησης, στις περιπτώσεις που ο προϊστάμενος 

αξιολογούνταν με χαμηλό βαθμό και έπρεπε να αξιολογήσει τους υφισταμένους του. 

Ένας άλλος επίσης επισήμανε το εκτεταμένο εύρος των κριτηρίων σε συνδυασμό με 

την πίεση χρόνου, πράγμα που ενείχε τον κίνδυνο αυθαιρεσίας.  
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Ακολουθούν τα αποσπάσματα του λόγου των Περιφερειακών Διευθυντών που 

αναφέρονται στα αντίστοιχα θέματα. 

 

Σ8    Το γεγονός ήταν ότι ήταν πάρα πολύ γρήγορα… ήταν λίγο πιεστικό αυτό. Ίσως 

ήθελε περισσότερο χρόνο για να προκύψουν τα αποτελέσματα και να φανούν 

καλύτερα. Ήταν βιαστικό.  

Σ3    μία καινο το μία,  την ο πο ία ο  κλάδο ς αντιμετώπιζε ως ταμπο ύ ιστο ρικά και το 

έχουμε δει αυτό σε πολλές θέσεις που υπηρετήσαμε, δεν μπορείς να την εφαρμόσεις, 

όσο σωστή και να είναι, με τη πίεση του χρόνου 

Σ1 …Εμείς αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες, δυσλειτουργίες μάλλον στη πρώτη 

αυτή εφαρμογή της αξιολόγησης. Θα έπρεπε, πιστεύω, να γίνει πιο μεταβατικά. Τις 

είπαμε αλλά οι πιέσεις ήταν μεγάλες και δεν μας έλαβαν υπόψη. 

Σ2    Νομίζω ότι επειδή ήταν η πρώτη φορά, όλοι ήταν επιφυλακτικοί, αξιολογητές 

και αξιολογούμενοι. 

Σ3  … είχα έρθει πρώτη φορά σε επαφή με αυτό. Άγχωνε εμένα τον ίδιο… 

Σ9   …το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι πλήρως ιεραρχημένο. Τα στελέχη 

είναι ιεραρχημένα. Έτσι, δημιουργήθηκε εξαρχής το ζήτημα εάν αυτή η ιεραρχία 

επηρεάσει γενικότερα την αξιολόγηση. Για παράδειγμα, όταν ένα διευθυντής 

εκπαίδευσης θα μπορούσε να βάλει μεγαλύτερο βαθμό στους διευθυντές των 

σχολείων του, όταν ο ίδιος για παράδειγμα είχε αξιολογηθεί με 90, θα μπορούσε να 

δώσει βαθμολογία πάνω από 90; Γιατί αμέσως –αμέσως αυτός θα υπολειπόταν. Ήταν 

ένα σημείο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο χειρισμό… 

Σ7  … η προβλεπόμενη αξιολόγηση έχει μεγάλη ανάπτυξη…έκταση και ελάχιστα 

μετρήσιμους δείκτες, με αποτέλεσμα να αφήνει πολλά περιθώρια αυθαιρεσίας. 

 

4.6.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων ως αξιολογούμενοι 

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση της 

επιμόρφωσής τους στα θέματα αξιολόγησης και τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 152, 

κλήθηκαν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αυτοπαρουσίαση  του εκπαιδευτικού τους 
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έργου σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, με τη διαδικασία 

τηλεδιάσκεψης έδωσαν συνέντευξη σε δύο γενικούς διευθυντές του Υπουργείου 

Παιδείας και στον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου 

να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 152. Για τη 

διαδικασία αυτή ερωτήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας, ώστε να 

περιγράψουν την εμπειρία τους και την αντιμετώπιση ενδεχομένων προβλημάτων ως 

αξιολογούμενοι.  

Παρόλο που οι Περιφερειακοί Διευθυντές στο σύνολό τους αποδέχονται την 

αναγκαιότητα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και καταφάσκουν στη δική 

τους αξιολόγηση, ένας μόνον ρητά αναφέρεται στην αποδοχή της και δηλώνει ότι ως 

αξιολογούμενος δεν αντιμετώπισε κανενός είδους πρόβλημα, ενώ επίσης δηλώνει ότι 

ήταν πλήρως απαλλαγμένος από οποιοδήποτε φόβο. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετές 

αρνητικές επισημάνσεις για τα όσα βίωσαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές ως 

αξιολογούμενοι. Στο λόγο ενός από αυτούς καταγράφεται η γενική κρίση ότι η 

αξιολόγηση του έργου των Περιφερειακών Διευθυντών έγινε επιφανειακά και με 

προχειρότητα. Ένας άλλος περιγράφει τη δυσκολία που αντιμετώπιζε κάθε 

αξιολογούμενος να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει τις δραστηριότητές του και να 

τεκμηριώσει το σύνολο του έργου του μέσα στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που 

εφαρμόστηκε η αξιολόγηση. Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία και 

κανείς δε γνώριζε πότε και με ποιον τρόπο θα κληθεί να παρουσιάσει τα πεπραγμένα 

του, δεν είχε ληφθεί μέριμνα για συστηματική καταγραφή και τήρηση συστηματικών 

παραστατικών. Το θεσμικό πλαίσιο απαιτούσε από τον κάθε αξιολογούμενο να 

παρουσιάσει το έργο του ταξινομημένο σε διάφορα θεματικά πεδία και τομείς και 

αυτό έγινε γνωστό με την έναρξη της αξιολόγησης. Έτσι, κανείς δεν είχε 

προετοιμάσει την αυτοπαρουσίασή του με τρόπο συστηματικό και με πλήρη 

τεκμηρίωση.  

Επιπλέον, όπως εκτιμά άλλος Περιφερειακός Διευθυντής, οι απαιτήσεις για 

καταγραφή και παρουσίαση του έργου με βάση τις θεματικές κατηγορίες του Π.Δ. 

152 ήταν υπερβολικά γραφειοκρατικές, λεπτομερείς και επίπονες. Τέλος, η 

τηλεδιάσκεψη θεωρήθηκε από κάποιους λιγότερο κατάλληλη επιλογή για αξιολογική 

συνέντευξη, εφόσον η προσωπική επαφή θα δημιουργούσε καλύτερες προϋποθέσεις 

για αλληλεπίδραση των αξιολογητών με τους αξιολογούμενους.  
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Ακολουθούν αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών που αναφέρονται στα παραπάνω θέματα. 

 

Σ9   Εγώ, προσωπικά, δεν αντιμετώπισα κανενός είδους πρόβλημα, ούτε είχα ζήτημα 

εάν αξιολογηθώ δεν ήταν ο φόβος μου αυτός ή η έννοια μου αυτή… 

Σ5   Η δική μας λογοδοσία θεωρώ πως έγινε αρκετά πρόχειρα και επιφανειακά. 

Σ1    Και πο λύ δύσκο λο  [και στο ν αξιο λο γητή  να αξιο λο γήσει] αλλά και στο ν 

αξιολογούμενο να καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει…Δεν υπήρχε μια 

προηγούμενη εμπειρία, μια προετοιμασία ώστε να ξέραμε ποια στοιχεία θα έπρεπε να 

έχουμε στην άκρη για να τεκμηριώσουμε το έργο μας μέχρι τώρα, τον προηγούμενο 

τουλάχιστον  χρόνο. Αν γνωρίζαμε το πλαίσιο της αξιολόγησης θα είχαμε χρόνο να 

προετοιμαστούμε… 

Σ2…υπήρξε λίγο γραφειοκρατικός αυτός ο τρόπος όσον αφορά τη παρουσίαση του 

υλικού μας… 

Σ8   Με τους αξιολογητές, επειδή ήταν το θέμα ότι έπρεπε να γίνει γρήγορα ήταν με 

τηλεδιάσκεψη σε εμάς. Ενώ θα ήταν καλύτερα η προσωπική επαφή. 

 

4.6.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων ως αξιολογητές 

Μετά την αξιολόγησή τους, οι Περιφερειακοί Διευθυντές αξιολόγησαν τους 

υφιστάμενούς τους, σχολικούς συμβούλους, προϊστάμενους επιστημονικής και 

παιδαγωγικής καθοδήγησης, διευθυντές εκπαίδευσης, προϊστάμενους ΚΕΔΔΥ και 

ΚΠΕ.  Για το ρόλο τους ως αξιολογητές και τις δυσκολίες αυτού του έργου 

ρωτήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. 

Κάποιοι δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες, διότι ήταν 

πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης και γνώριζαν ότι αυτή η 

διαδικασία ήταν μέρος του καθηκοντολογίου τους. Ωστόσο, επισημαίνεται με έμφαση 

από την πλειονότητα ότι η πιο σημαντική δυσκολία που αντιμετώπιζαν ως 

αξιολογητές ήταν το αφόρητο άγχος τόσο από την πίεση του Υπουργείου Παιδείας, 

όσο κι από την αντίδραση του εκπαιδευτικού κόσμου. Γι’ αυτό το λόγο ένας από τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές δήλωσε ότι η αξιολόγησή του προς τους υφισταμένους 
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του ήταν συνειδητά πιο επιεικής. Έκρινε ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης που 

συμμετείχαν σ’ αυτό το έργο είχαν αναλάβει πολύ δύσκολες ευθύνες και είχαν 

στηρίξει την υπόθεση υπό αντίξοες συνθήκες, πράγμα που έπρεπε να αντανακλάται 

στην τελική τους αξιολόγηση. 

Ιδιαίτερες επισημάνσεις έγιναν από τους Περιφερειακούς Διευθυντές για τη 

βαθμολόγηση των αξιολογούμενων  στα διάφορα πεδία. Αρνητική θεωρήθηκε η τόσο 

λεπτομερής κατάτμηση του έργου σε τομείς και σε πολλές διαβαθμίσεις, πράγμα που 

δυσκόλευε τους αξιολογητές να δώσουν με ακρίβεια έναν χαρακτηρισμό. Επιπλέον, 

επισημαίνεται ότι υπήρχαν επικαλύψεις κριτηρίων διαφορετικών πεδίων και πολλά 

θέματα επαναλαμβανόταν και ήταν υπερβολικά αναλυτικά. Το ίδιο αρνητική 

θεωρήθηκε η εκατοντάβαθμη κλίματα, που δημιουργούσε δυσκολίες στο να 

αιτιολογηθεί επακριβώς η κάθε απόκλιση της βαθμολογίας και να καταδειχθεί σε 

ποιο ακριβώς τμήμα του παραχθέντος έργου αντιστοιχούσε η κάθε μονάδα της 

βαθμολογικής κλίμακας. Αυτό σε συνδυασμό με τη μέριμνα των Περιφερειακών 

Διευθυντών να μην αδικήσουν τους αξιολογούμενους δημιούργησε πρόσθετο άγχος. 

Τέλος, επισημάνθηκε ότι η πίεση χρόνου και η έλλειψη δυνατότητας για συνεχή 

επικοινωνία και σε βάθος χρόνου ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διάφορων 

αξιολογητών δεν επέτρεψαν να δημιουργηθεί ουσιαστικά μια ενιαία στάση, κοινό 

κριτήριο και ομοιόμορφη αντίληψη και γραμμή για τη βαθμολόγηση και για την 

αξιοποίηση του πλαισίου προς την κατεύθυνση της καλύτερης και εγκυρότερης 

διεκπεραίωσης της διαδικασίας. 

Ακολουθούν αποσπάσματα των συνεντεύξεων των Περιφερειακών 

Διευθυντών, που αναφέρονται στο παραπάνω ζήτημα. 

 

Σ3 … Το  μεγαλύτερο  πρό βλημα,  η πιο  αρνητική πτυχή δηλαδή για να απαντήσω 

επακριβώς στο ερώτημα, είναι αυτή η αφόρητη πίεση που αισθανόταν ο αξιολογητής 

και από τους από επάνω και από τους από κάτω. Του γέμιζε τόσο μεγάλο άγχος στη 

καθημερινότητα του μέχρι να φτάσουμε εκεί που πραγματικά έλεγε «ας βγω από 

αυτή τη διαδικασία και όπως μπορέσω  

Σ3   (το ΠΔ152) σε πολλές των περιπτώσεων γέμιζε άγχος τους αξιολογητές και 

έφερνε ίσως τα αντίθετα αποτελέσματα. 
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Σ6 … Η εκατονταβάθμια κλίμακα θα μπορούσε να έχει χαρακτηριστικά αρνητικής 

πτυχής. Εξ αυτού του γεγονότος προέκυπτε και η δυσκολία να δικαιολογηθεί η 

αιτιολόγηση της βαθμολογίας 

Σ3 … εμείς ως αξιολογητές προς τους σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές 

εκπαίδευσης δεν είχαμε ενιαία γραμμή βαθμολόγησης και δεν είχαμε και ενιαία 

αντίληψη για το πώς θα κάναμε τη καλύτερη εκμετάλλευση αυτού του υλικού και 

αυτής της διαδικασίας  

Σ1 … η συνοχή ανάμεσα στα διάφορα πεδία… για παράδειγμα πολλές φορές 

επαναλαμβανόταν ορισμένα ζητήματα και ήταν πάρα πολύ αναλυτικά… που πιστεύω 

για πρώτη εφαρμογή της αξιολόγησης ίσως θα έπρεπε να είναι κάτι πιο απλό. Ήταν 

αρκετά δύσκολο και σύνθετο. 

Σ1    Πάλι νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να μπορέσουμε να διακρίνουμε 

αυτές τις πολλές αποχρώσεις, τις πολλές διαβαθμίσεις που υπήρχαν, έτσι ώστε να μην 

αδικήσουμε κανέναν μέσα από το έργο… 

Σ2    Θεωρώ ότι δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα, γιατί ήταν μέσα στις αρμοδιότητες τις 

δικές μου... Και επειδή πίστευα ότι έπρεπε να υπάρχει αξιολόγηση. 

Σ9   Εγώ, προσωπικά, στους συνεργάτες μου, ίσως να ήταν ένα μειονέκτημα, στους 

σχολικούς συμβούλους και στους διευθυντές εκπαίδευσης, όλους τους αξιολόγησα με 

βαθμολογία πάνω από 90. Οι διαφορές ήταν μικρές, του τύπου 9 2 με 94  και ο ύτω 

καθεξής. Διότι ήταν συνεργάτες. Τους είχα δει. Δε σημαίνει ότι όλοι πραγματικά ήταν 

τόσο άριστοι όσο εγώ τους βαθμολόγησα. Όμως τουλάχιστον θεώρησα στο ξεκίνημα 

και ως ότου διαμορφωθεί μια πραγματική κουλτούρα αξιολόγησης έπρεπε αυτοί οι 

άνθρωποι να στηριχθούν γιατί στις πλάτες τους είχαν πάρει πάρα πολλές υποθέσεις 

και αγωνίστηκαν πραγματικά. Ως ξεκίνημα. Στη συνέχεια βέβαια τα πράγματα θα 

γινόταν καλύτερα και θα ήμασταν και εμείς πιο προσεκτικοί και πιο σωστοί ως 

βαθμολογητές.  

 

4.6.4 Στάση των υφισταμένων που αξιολογήθηκαν 

Ένα μέρος των συνεντεύξεων των Περιφερειακών Διευθυντών  Εκπαίδευσης 

περιλαμβάνει σχόλια και κριτική για τη στάση που τήρησαν τα στελέχη, σχολικοί 
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σύμβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης, προϊστάμενοι ΚΠΕ και ΚΕΔΔΥ, που 

αξιολογήθηκαν βάσει του Π.Δ. 152. 

Συνοψίζοντας τα σημαντικότερα δύσκολα σημεία της διαδικασίας οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές επισημαίνουν το μεγάλο αριθμό αξιολογούμενων, την 

αφόρητη πίεση του χρονικού πλαισίου, τη μεγάλη γραφειοκρατία και το διοικητικό 

φόρτο της διεκπεραίωσης της αξιολόγησης καθώς και τη δύσκολη, συχνά, πρόσβαση 

στους τόπους ευθύνης των αξιολογούμενων. Εκείνο, όμως, που έρχεται ξανά και ξανά 

στο προσκήνιο είναι ο μεγάλος όγκος του παραδοτέου υλικού που όφειλαν να 

παρουσιάσουν οι αξιολογούμενοι, περιγράφοντας αναλυτικά το έργο τους.  

Σημαντικό στοιχείο θεωρούμε ότι είναι το ότι τα στελέχη που αξιολογήθηκαν 

προσήλθαν όλοι κανονικά και κατέθεσαν το φάκελο αυτοπαρουσίασής τους, πράγμα 

που δείχνει τη θετική αποδοχή τελικά της διαδικασίας. Παρόλα αυτά κάποιοι, όπως 

δηλώνει άλλος Περιφερειακός Διευθυντής, είχαν υπερβολικό άγχος και στο τέλος δεν 

αποδέχτηκαν με ωριμότητα το αποτέλεσμα. Αντίθετα, όπως επισημαίνεται, αρκετοί 

αντιμετώπισαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με σχολαστικισμό και δυσπιστία, 

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα άλλων με την δική τους αξιολόγηση και εκτιμώντας 

ότι σε κάποια σημεία δεν αποτιμήθηκε σωστά το έργο τους. 

Ακολουθούν αποσπάσματα των συνεντεύξεων των Περιφερειακών 

Διευθυντών, που αναφέρονται στο παραπάνω ζήτημα. 

 

Σ5....όσο για τους υφισταμένους θεωρώ πως είχαν υπέρμετρα αγχωθεί και στο τέλος 

αρκετοί δεν αντιμετώπισαν με ωριμότητα το αποτέλεσμα, αφού το συνέκριναν με 

αυτό  των συναδέλφων το υς ακό μα και σε επίπεδο  1-2 μονάδων στην ίδια κλίμακα 

(π.χ. άριστα) 

Σ4 … πολύ μεγάλος αριθμός αξιολογούμενων σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε 

συνδυασμό με την πολύ μεγάλη γραφειοκρατία διεκπεραίωσης  της  αξιολόγησης… 

δύσκολη πρόσβαση στους τόπους ευθύνης των αξιολογούμενων... Ο τεράστιος όγκος 

του παραδοτέου  υλικού των αξιολογούμενων  έπρεπε να διαβαστεί σε ελάχιστο 

χρόνο. 

Σ3  … ότι ο κλάδος, οι αξιολογούμενοι, το group αυτό των αξιολογούμενων δεν 

αποτίμησε σωστά την διαδικασία αυτή της αξιολόγησης, τώρα που μιλώ μαζί τους, 

κάποιους ανθρώπους που έχω αξιολογήσει… Διότι είδαν το ζήτημα εντελώς 
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αποσπασματικά, όχι ολιστικά και το τι έγινε με τον εαυτό τους. Δηλαδή όταν 

κάνουμε μια γενική κουβέντα και τους εξηγώ τα γενικά χαρακτηριστικά μπορεί να 

μας δικαιώνουν και βρίσκουν αρκετά θετικά, λένε όμως ότι «στο τάδε σημείο, στη 

τάδε υποσημείωση μου μπήκε αυτός ο βαθμός, ενώ εγώ έχω το τάδε προσόν ή το 

άλλο». Θα έλεγα ότι θα ήθελε μια απλοποίηση των διαδικασιών 

αυτών…Περισσότερο μηχανιστικού τύπου σε πρώτη φάση και όχι τόσο αναλυτική 

και διεισδυτική… 

 

Σ8    Ήταν όλοι θετικοί στην αξιολόγηση.  Δηλαδή προσήλθαν όλοι. Συμμετείχαν 

κανονικά χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα. Είχαν θετική στάση απέναντι στην 

αξιολόγηση, τουλάχιστον οι δικοί μου αξιολογούμενοι… 

 

4.7.    ΣΤΆΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥΣ 

ΦΟΡΈΩΝ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΔ152  

Στο έβδομο και τελευταίο υποκεφάλαιο αυτού του μέρους της έρευνάς μας 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι απόψεις των Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης σχετικά με τη στάση του συνόλου των εκπαιδευτικών αλλά και των 

συνδικαλιστικών τους φορέων απέναντι στο Π.Δ. 152 και την αξιολόγηση που 

εφαρμόστηκε βάσει αυτού το 2014. 

Αρχικά παρουσιάζονται και αναλύονται οι αναφορές των Περιφερειακών 

Διευθυντών στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. Η αρνητική 

στάση των εκπαιδευτικών ανάγεται στην αρνητική επιχειρηματολογία των 

συνδικαλιστών, στο φόβο για την αξιολόγηση, στην έλλειψη καλής γνώσης των 

διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος και στην επιθυμία διατήρησης καλής 

αυτοεικόνας για το έργο τους. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται οι απόψεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών για τη στάση των συνδικαλιστικών φορέων απέναντι στην αξιολόγηση 

από μια σκοπιά βιωματική και έντονα φορτισμένη, διότι περιγράφονται οι 

αντιπαραθέσεις και οι αρνητικές αντιδράσεις που έλαβαν χώρα κατά την εφαρμογή 

του Π.Δ. 152. Ακολούθως παρουσιάζονται οι δύο αυτοί άξονες των αντιδράσεων του 

κλάδου των εκπαιδευτικών και της συνδικαλιστικής τους εκπροσώπησης, σύμφωνα 
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με τις περιγραφές και μέσα από το λόγο των ερωτηθέντων Περιφερειακών 

Διευθυντών 

 

4.7.1 Οι στάσεις των εκπαιδευτικών 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων Περιφερειακών Διευθυντών ανέφερε ότι η 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην επιχειρούμενη αξιολόγηση ήταν αρνητική. 

Καθώς εξελισσόταν η συνέντευξη ο καθένας ερωτώμενος επιχείρησε με διαφορετικό 

τρόπο να ερμηνεύσει αυτή την αρνητική στάση. Μια σημαντική παράμετρος που 

αναφέρθηκε ήταν η συνδικαλιστική επιχειρηματολογία, που είχε γίνει ευρέως 

πιστευτή και είχε παρουσιάσει στον εκπαιδευτικό κόσμο τις αρνητικές πλευρές της 

αξιολόγησης. Ο συνδικαλιστικός λόγος, που αντιτιθόταν στην αξιολόγηση, έβρισκε 

έδαφος αποδοχής στους εκπαιδευτικούς, διότι – σύμφωνα με έναν Περιφερειακό 

Διευθυντή – πολλοί εκπαιδευτικοί δεν είχαν μελετήσει διεξοδικά το Π.Δ. 152, ώστε 

να έχουν διαμορφώσει σχετικά γνώμη και δεν διέθεταν αντεπιχειρήματα βασισμένα 

στην καλή γνώση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος. Το πρόβλημα 

γινόταν οξύτερο, καθώς επιχειρήθηκε να συνδεθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου με την αξιολόγηση που ήταν θεσμοθετημένη για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα 

και προέβλεπε ρητά ποσόστωση στις βαθμολογίες. Κι ενώ το Π.Δ. 152 δεν 

περιελάμβανε διατάξεις για ποσόστωση στη βαθμολογία, πολλοί εκπαιδευτικοί 

πίστεψαν ότι η αξιολόγησή τους συνδέεται με την κινητικότητα των εργαζομένων στο 

δημόσιο ή με τις πιθανές απολύσεις εκπαιδευτικών, πράγμα που επέτεινε την άρνηση 

για αξιολόγηση. Έτσι, επικράτησε μεγάλη αναστάτωση στον εκπαιδευτικό κόσμο και 

αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί αρνούνταν να αξιολογηθούν. Κάποια στελέχη, 

διευθυντές σύμφωνα με έναν ερωτηθέντα, που συμφωνούσαν με την αξιολόγηση και 

δέχτηκαν να  την εφαρμόσουν, στοχοποιήθηκαν από τους υπόλοιπους συναδέλφους 

τους. 

Προς την αντίθετη κατεύθυνση κινείται ο λόγος ενός άλλου Περιφερειακού 

Διευθυντή, ο οποίος περιέγραψε ότι σταδιακά κάποιοι εκπαιδευτικοί άρχισαν να 

αποδέχονται την διαδικασία της αξιολόγησης κι, ενώ αρχικά υπήρχε αρνητικό κλίμα, 

καταγράφηκε μια σταδιακή μεταβολή των αντιλήψεων αρκετών ανθρώπων, που 

έδειχνε μια αποδοχή μιας τυπικής τουλάχιστον διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία με 

το πέρασμα του χρόνου θα γινόταν και ουσιαστική. 
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Αξιοσημείωτη επίσης είναι η εκτίμηση κάποιων Περιφερειακών Διευθυντών 

ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί δεν ήθελαν να αξιολογηθούν, διότι είχαν υψηλή 

αυτοεκτίμηση και μεγάλη ιδέα για το έργο τους. Προς επίρρωση αυτής της άποψης 

ένας Περιφερειακός Διευθυντής αναφέρει το παράδειγμα κάποιων στελεχών, οι 

οποίοι ζητούσαν μεγάλη βαθμολογία στο πεδίο με τα τυπικά προσόντα, ενώ δεν 

κατείχαν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. Αυτό συνέβαινε, διότι συνέδεαν την 

αξιολόγησή τους με τη φήμη τους στην τοπική κοινωνία και ήθελαν να διατηρήσουν 

πάση θυσία την δημόσια εικόνα τους σπουδαία και σημαντική. Από την άλλη πλευρά, 

υπήρχαν εκπαιδευτικοί που είχαν τόσο υψηλή αυτοεκτίμηση και τόσο θετική εικόνα 

για το έργο τους που θεωρούσαν ότι δύσκολα θα μπορούσαν να βρεθούν κατάλληλοι 

αξιολογητές. Σημείωναν μάλιστα ότι το έργο τους αξιολογείται καθημερινά από τους 

μαθητές και τους γονείς τους. Η άποψη αυτή οδηγούσε στην αμφισβήτηση της 

δυνατότητας να βρεθούν ικανοί αξιολογητές που να μπορέσουν να αξιολογήσουν το 

εκπαιδευτικό έργο.  

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια αποσπάσματα του λόγου των 

Περιφερειακών Διευθυντών, που αναφέρονται στη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου βάσει του Π.Δ. 152. 

Σ6  Η στάση των εκπαιδευτικών στη διαδικασία ήταν αρνητική γιατί στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους δεν μελέτησαν ο ύτε μια γραμμή το υ Π.Δ. Γι’ αυτό το λόγο η 

συνδικαλιστική επιχειρηματολογία γινόταν πιστευτή. 

Σ2    Παρ’ όλ’ αυτά εκείνο  το διάστημα, ό πως το  έζησα,  υπήρξαν αρκετο ί 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι άρχισαν να καταλαβαίνουν τι ακριβώς είναι η αξιολόγηση. 

Γιατί υπήρχε πάντα ένα αρνητικό κλίμα όσον αφορά την αξιολόγηση αλλά σιγά σιγά 

νομίζω ότι, εάν συνεχιζόταν αυτή η διαδικασία, θα φτάναμε σε ένα σημείο όπου θα 

γινόταν μια τυπική διαδικασία αλλά… άκρως ουσιαστική, με το πέρασμα των χρόνων 

Σ3   προβληματικό στοιχείο ήταν ότι η αξιολόγηση τότε των εκπαιδευτικών 

σχετίστηκε και με την αξιολόγηση που υπήρχε στο δημόσιο, συνδέθηκε με την 

αξιολόγηση που υπήρχε στο δημόσιο τομέα… Με τη προπαγάνδα ότι θα έχει σχέση 

με την κινητικότητα ή με τις απολύσεις των εκπαιδευτικών και ουσιαστικά της 

πρόσθεσε ένα τόσο αρνητικό φορτίο 

Σ3   Δυστυχώς που το λέω αλλά η ίδια η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όταν 

είχε εφαρμοστεί ένα προηγούμενο διάστημα ήταν όλοι οι άνθρωποι αναστατωμένοι 
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και δεν ήθελε κανένας. Είχαν στοχοποιηθεί ανάλογα τότε, 2-3 διευθυντές που 

προσπαθούσαν να την εφαρμόσουν, ενώ τώρα είναι ένα καλό και αναγκαίο μέτρο το 

οποίο ας πούμε, δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, θαρρείς και το προηγούμενο είχε. 

Σ3   Το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα με αξιολογήσει εμένα; Που έλεγε ο κάθε 

εκπαιδευτικός, θεωρώντας ο καθένας τον εαυτό του διάνοια. Και τι λάθος μπορεί να 

έχω κάνει; Κι εγώ αξιολογούμαι καθημερινά. Όταν λοιπόν είδαμε ότι κάποιοι 

αξιολόγησαν και κάποιοι αξιολογήθηκαν. Και εν πάση περιπτώσει αρνητικά 

υπάρχουν αλλά ούτε κανένας κυνήγησε, ούτε κυνηγήθηκε. 

Σ9  Υπήρξε όχι άρνηση, υπήρξε αντίδραση ως προς το γεγονός ότι ο καθένας πίστευε 

και αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο, ότι ίσως είναι ο καλύτερος από όλους και 

μάλιστα κάποιοι, που αυτό ήταν ανεπίτρεπτο, ήταν στελέχη εκπαίδευσης και 

ζητούσαν για παράδειγμα, χωρίς τίποτα στο κομμάτι των σπουδών, ήθελαν την 

ανώτερη βαθμολογία ακόμα και σε αυτό. Που εκεί τα πράγματα ήταν εντελώς 

μετρήσιμα, εντελώς ξεκάθαρα αλλά επιμένανε και αυτό που τους ενδιέφερε 

περισσότερο ήταν το τι θα πει ο κόσμος στη τοπική κοινωνία. 

 

4.7.2 Ο συνδικαλιστικός λόγος και η στάση των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

Ένα σημαντικό μέρος του λόγου των Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης, κατά τις συνεντεύξεις σχετικά με το Π.Δ. 152, αναφέρεται στη στάση 

και την επιχειρηματολογία των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών. Η 

πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναφέρει συχνά, απαντώντας σε διάφορα ερωτήματα, 

την αντίθεση των συνδικαλιστικών οργάνων προς την επιχειρούμενη αξιολόγηση 

βάσει του Π.Δ. 152. Ξανά και ξανά αναφέρεται η αντιπαράθεση και η αρνητική 

επιχειρηματολογία των συνδικαλιστών κατά της αξιολόγησης. Ο λόγος των 

Περιφερειακών Διευθυντών γίνεται έντονος και οι αξιολογικές κρίσεις σκληρές. Η 

στάση των συνδικαλιστικών φορέων χαρακτηρίζεται “πολεμική”, η 

επιχειρηματολογία τους στρεβλή και ψευδής, οι πρακτικές απαράδεκτες. Επιπλέον, 

επισημαίνεται ότι επικράτησε δημαγωγία, παραπλάνηση και παραπληροφόρηση. Ο 

συνδικαλιστικός λόγος χαρακτηρίστηκε προβοκατόρικος και παρελκυστικός. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ακόμη και σωματική βία, ενώ 

κυρίαρχη ήταν η προσπάθεια να συνδεθεί η αξιολόγηση με υποχρεωτική εφαρμογή 
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ποσόστωσης στις κλίμακες αξιολόγησης, οπότε θα προέκυπταν απολύσεις, όσων θα 

κρίνονταν ανεπαρκείς. Αυτό, σύμφωνα με το λόγο ενός Περιφερειακού Διευθυντή, 

δημιούργησε «τρόμο» στους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, άλλος Περιφερειακός 

Διευθυντής, χαρακτηρίζει την άποψη αυτή ψευδή, βασιζόμενος στις διατάξεις του 

Π.Δ. 152, και θεωρεί ότι η αποδοχή αυτού του ψέματος οφειλόταν στην άγνοια των 

διατάξεων του Π.Δ. 152 εκ μέρους των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν είχαν διαβάσει 

επακριβώς και με λεπτομέρεια το νομικό πλαίσιο. 

Άλλος Περιφερειακός Διευθυντής θεωρεί ότι οι αντιδράσεις των 

συνδικαλιστικών φορέων ήταν έντονες αλλά δεν σχετίζονταν με την ουσία της 

αξιολόγησης και τις διατάξεις του Π.Δ. 152, γι’ αυτό το λόγο δε μπορεί να γίνει γι’ 

αυτές αξιόπιστη κριτική. 

Αντιδράσεις, παρεμπόδιση της διαδικασίας της επιμόρφωσης στελεχών, 

αποδοκιμασίες και παραπληροφόρηση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση 

αναφέρει άλλος Περιφερειακός Διευθυντής σχετικά με τη στάση των 

συνδικαλιστικών φορέων, αλλά προσθέτει ότι αυτές οι αρνητικές πιέσεις  

ξεπεράστηκαν και τελικά υλοποιήθηκε το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Τα ίδια τα 

στελέχη που ανέλαβαν την επιμόρφωση παρουσίασαν ισχυρή επιχειρηματολογία, 

συμπληρώνει άλλος Περιφερειακός Διευθυντής, και με τη σωστή ενημέρωση του 

εκπαιδευτικού κόσμου εξουδετέρωσαν την αντίδραση των συνδικαλιστών και 

υλοποίησαν την επιμόρφωση. 

Τέλος, κάποιοι Περιφερειακοί Διευθυντές, επισημαίνουν ότι στο λόγο των 

συνδικαλιστών διατυπώθηκε βέβαια η αντίθεση στο Π.Δ. 152, αλλά παράλληλα και 

μια γενικόλογη αποδοχή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, ως ένα είδος 

κοινωνικής λογοδοσίας. Ωστόσο οι συνδικαλιστικοί φορείς δεν άρθρωσαν μια 

πειστική αντιπρόταση ενός άλλου τύπου αξιολόγησης, ώστε μέσα από θετικές και 

εποικοδομητικές προτάσεις να συντεθεί ένα αποδεκτό μοντέλο αξιολόγησης. Με 

άλλα λόγια οι συνδικαλιστές, απορρίπτοντας την αξιολόγηση βάσει των διατάξεων 

του Π.Δ. 152, δεν είχαν μια νέα, δική τους πρόταση για ένα μοντέλο αξιολόγησης, 

που θα είχε την αποδοχή και τη συναίνεση του εκπαιδευτικού κόσμου. 

Ακολούθως εκτίθενται αποσπάσματα του λόγου των Περιφερειακών 

Διευθυντών για την στάση των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών για την 

αξιολόγηση που επιχειρήθηκε βάσει του Π.Δ. 152. 
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Σ5  Η στάση των συνδικαλιστικών φορέων θα μπορούσε άνετα να ερμηνευτεί ως 

"πολεμική". Οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν απαράδεκτες (ακόμη και 

σωματική βία), καθόλου ή στρεβλή επιχειρηματολογία και αξιοσημείωτη δημαγωγία 

και ψεύδη.  

Σ3…  τους συνδικαλιστές που  φύσει και θέσει ήταν προκλητικά προβοκάτορες 

απέναντι σε αυτή τη διαδικασία 

Σ9   Οι συνδικαλιστές, … αυτό το οποίο επέμεναν  και αυτό το οποίο κατάφεραν να 

επικρατήσει, ως κυρίαρχη στάση πια των εκπαιδευτικών,… είπαν ότι με αυτή την 

αξιολόγηση πηγαίνουμε καθαρά σε απολύσεις. Και έτσι επικράτησε τρόμος.  

Σ8   Ήταν έντονη η συνδικαλιστική επιχειρηματολογία απέναντι στην αξιολόγηση. 

Όχι σε αυτό καθ’ εαυτό το Π.Δ.152, αλλά στην αξιολόγηση…διέδιδαν αυτό ακριβώς 

που δεν αναφερόταν στο Προεδρικό Διάταγμα, ότι υπήρχε ποσόστωση όσο αφορά τις 

κλίμακες της αξιολόγησης από το «μη επαρκώς» έως το «εξαιρετικός». Ενώ αυτό δεν 

ήταν αλήθεια… και προσπαθούσαν να επηρεάσουν τους συναδέρφους συνδικαλιστές 

με ψέματα θα έλεγα… Αν επιμορφώνονταν οι συνάδερφοι και διάβαζαν καλά το 

Προεδρικό Διάταγμα, θα διαπίστωναν ότι τίποτα, από όσα έλεγαν αυτοί, δεν υπήρχε 

στο Προεδρικό Διάταγμα. 

Σ7   Οι αντιδράσεις ήταν μεγάλες αλλά δε σχετίζονται με την ουσία του θέματος και 

για το λόγο αυτό είναι αδύνατη η κριτική τους. 

Σ2   Και δεχόμενοι και τη πίεση του συνδικαλιστικού κινήματος.. κατά κάποιο τρόπο 

αυτό δημιούργησε προβλήματα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει.. εφόσον οι 

συνδικαλιστές δεν θέλανε το συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγησης, έπρεπε να υπάρξει 

μία πρόταση από τα συνδικαλιστικά όργανα μιας άλλου τύπου αξιολόγησης, έτσι 

ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει να διορθωθεί. 

Σ1… από τους συνδικαλιστικούς φορείς …γιατί λένε «ναι» στην αξιολόγηση και 

όταν τους ρωτάς «τι αξιολόγηση θέλετε»; «Καμία». Υπάρχει μία αντίφαση, δεν 

υπάρχουν θετικές προτάσεις, εποικοδομητικές προτάσεις. 

Σ4   Οι συνδικαλιστικοί φορείς εξέφρασαν την αντίθεση τους στην αξιολόγηση, 

έκαναν κάπο ιες κινήσεις για την μη εφαρμο γή  της,  αλλά λό γω έλλειψης 

επιχειρημάτων και της σωστής ενημέρωσης και επιχειρηματολογίας  από τα στελέχη 

δεν μπόρεσαν να πετύχουν τίποτα. Ουσιαστικά κατάλαβαν και οι ίδιοι οι 
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συνδικαλιστές την αναγκαιότητα αξιολόγησης και την αντικειμενική προσπάθεια που 

γινόταν από όλους και στην πράξη κινήθηκαν τυπικά και χλιαρά, χωρίς  να 

δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα . 

Σ6   Η στάση των συνδικαλιστικών φορέων και η αντίδρασή τους επικεντρώθηκε… 

με συγκεντρώσεις, προσπάθειες να εμποδίσουν τις επιμορφωτικές δράσεις με στελέχη 

της εκπαίδευσης, αποδοκιμασίες, και παραπληροφόρηση των εκπαιδευτικών. Παρά 

ταύτα οι δυσκολίες στην διαδικασία ήταν ελάχιστες σε όλη τη….(περιοχή άσκησης 

καθηκόντων του Περιφερειακού Διευθυντή). 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

5.1 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. 

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία απαραίτητη για την ολοκλήρωση 

οποιασδήποτε εργασίας και διαπιστώνει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων 

δράσεων κάθε έργου, καταλήγοντας σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τη βελτίωσή 

του. Συνεπώς, όπως  ήδη αναφέραμε εκτενώς στο πρώτο κεφάλαιο, η αξιολόγηση 

είναι αναπόσπαστο μέρος τόσο της διοικητικής όσο και της εκπαιδευτικής 

λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, αφού συσχετίζεται με το σχεδιασμό, τον 

προγραμματισμό και την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου καθώς και τη διεύθυνση 

και το συντονισμό του έργου της σχολικής μονάδας και συνδέεται με την 

αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της. Ταυτόχρονα, πληθαίνουν συνεχώς οι 

φωνές που συνηγορούν για την αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός πλαισίου αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου στη χώρα μας, είτε ως επιρροή από το διεθνές περιβάλλον, 

είτε ως ανάγκη και προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου, που αποτελεί και πάγιο κοινωνικό αίτημα. Η σύνδεση της ποιότητας στην 

εκπαίδευση με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί, όπως προείπαμε, 

κεντρική τάση στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο. 

Ωστόσο, στη σύντομη αναδρομή που επιχειρήσαμε, διαφαίνεται ότι στη χώρα μας 

ο αυταρχικός και ελεγκτικός χαρακτήρας των αξιολογικών διαδικασιών των 

σχολικών επιθεωρητών έως και το 1981 δημιούργησε εύλογες αντιδράσεις και 

οδήγησε στην κατάργηση του θεσμού. Οι εκπαιδευτικοί για πολλά χρόνια διατηρούν 

σοβαρές επιφυλάξεις και εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις για το ενδεχόμενο 

επαναφοράς ενός παρόμοιου θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγησή τους. Το θέμα 

της αξιολόγησης βρίσκει σθεναρή αντίδραση εκφρασμένη μέσα από τους 

συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών, που αρνούνται τον ελεγκτικό, 

ποδηγετικό και συμμορφωτικό της ρόλο, με πνεύμα αμφισβήτησης και καχυποψίας. 

Από το 1982 έως το 2013 το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού  έργου 

αποτέλεσε ευρύ πεδίο αντιπαραθέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και πολιτικής ηγεσίας 

του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο κατά καιρούς έφερε σχέδια νόμων και προτάσεις 

για διαβούλευση, νόμους για ψήφιση ή και προεδρικά διατάγματα για υπογραφή. Οι 

σφοδρές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών είτε απέρριψαν τις νομοθετικές προτάσεις ή 
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τις κατάργησαν ή τις άφησαν ανενεργές. Επί τριάντα χρόνια το θέμα της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης παρέμεινε ανοιχτό, στην ημερησία διάταξη 

διαπραγματεύσεων και διαλό γο υ,  μέρο ς της πολιτικής και ιδεο λο γικής πάλης στην 

εκπαίδευση, ως μια εκκρεμότητα διαρκείας.  

Υπό την πίεση όμως των πολιτικοοικονομικών συνθηκών της κρίσης και των 

μνημονίων, η καθιέρωση ενός συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

επανήλθε ως επείγουσα προτεραιότητα και έτσι θεσμοθετήθηκε το 2013 το Π.Δ. 152, 

το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2014. Μετά από μια σύντομη 

διαδικασία επιμόρφωσης ξεκίνησε σ’ όλη την επικράτεια η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, αφού 

επιμορφώθηκαν, αξιολογηθήκαν οι ίδιοι και εφεξής αξιολόγησαν τους υφισταμένους 

τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα. Οι απόψεις, οι 

εμπειρίες, οι αντιλήψεις και οι κρίσεις τους κατατίθενται στην παρούσα ερευνητική 

εργασία. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εκτέθηκαν αναλυτικά οι απόψεις των Περιφερειακών 

Διευθυντών και ερμηνεύτηκαν κατά θεματική κατηγορία. Θα επιχειρήσουμε εφεξής 

να εξάγουμε σχετικά συμπεράσματα, συσχετίζοντας τις δικές τους επισημάνσεις με 

τα στοιχεία του θεωρητικού πλαισίου και τα στοιχεία άλλων ερευνών. 

Στο πρώτο εισαγωγικό τμήμα των συνεντεύξεων αναλύθηκε η στάση των 

Περιφερειακών Διευθυντών γενικά για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Από τις δηλώσεις τους φαίνεται ότι η ιδέα της αξιολόγησης είναι αποδεκτή και 

συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Οι δηλώσεις αυτές 

δεν είναι θεωρητικές τοποθετήσεις, αλλά απορρέουν από συγκεκριμένες εμπειρίες ως 

αξιολογητών και αξιολογούμενων. Δεν διατυπώθηκε καμία απορριπτική θέση για το 

όλο εγχείρημα, αλλά όσες αμφισβητήσεις ή επιφυλάξεις ακούστηκαν σχετίζονταν με 

επιμέρους πτυχές της εφαρμογής. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του λόγου των 

Περιφερειακών Διευθυντών είναι η επισήμανση της δυσκολίας του εγχειρήματος 

αλλά και μια ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι επιτέλους ωρίμασαν οι συνθήκες, αυξήθηκε ο 

βαθμός αποδοχής της ιδέας της λογοδοσίας των εκπαιδευτικών και τέθηκε σε 

εφαρμογή μια μορφή αξιολόγησης, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις βελτίωσης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η προσέγγιση των Περιφερειακών Διευθυντών 

αποδεικνύει ότι θεσμικά έγιναν σημαντικά βήματα, ώστε να θεσμοθετηθεί ένα 

σύστημα αξιολόγησης, που εστιάζει στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, στις αλληλεπιδράσεις των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση, 
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στα δυνατά σημεία και στην επισήμανση των ελλείψεων. Εγκαταλείπεται, δηλαδή, το 

τεχνοκρατικό μοντέλο του παρελθόντος και κινούμαστε προς μια πιο σύγχρονη 

κατεύθυνση με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.  

Ωστόσο, η αξιολόγηση που επιχειρείται βάσει του Π.Δ. 152, εξακολουθεί να είναι 

μια αξιολόγηση εξωτερική και ιεραρχική, εφόσον οι Περιφερειακοί Διευθυντές 

αξιολογήθηκαν, κατά τα προβλεπόμενα, από τον Πρόεδρο του ΙΕΠ και δύο γενικούς 

Διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας, ενώ στη συνέχεια αξιολόγησαν τους 

υφισταμένους τους, Προϊστάμενους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, 

Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους, Προϊστάμενους ΚΕΔΔΥ και ΚΠΕ. 

Στον πρώτο αυτόν άξονα των συνεντεύξεων συζητήθηκε επίσης ο βαθμός 

αποδοχής της αξιολόγησης μετά από μια τριακονταετία αντιδράσεων και πολεμικής 

ρητορικής από το εκπαιδευτικό σώμα. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές διαπίστωσαν ότι 

η εφαρμογή του Π.Δ. 152 έφερε τους εκπαιδευτικούς σε επαφή με μια πρωτόγνωρη 

διαδικασία, νίκησε το φόβο για την αξιολόγηση και μετέβαλε τις αντιλήψεις πολλών. 

Σταδιακά δημιουργήθηκε η ωρίμανση της αποδοχής της αξιολόγησης, η οποία 

χαρακτηρίζει κυρίως τα στελέχη και λιγότερο τους απλούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 

φαίνεται να διατηρούν ακόμα αρκετές επιφυλάξεις. Διαπιστώνεται, δηλαδή, μια 

μετατόπιση της διάθεσης του εκπαιδευτικού κόσμου και μια μεταβολή των στάσεων 

σταδιακά κυρίως των στελεχών και λιγότερο των υπολοίπων. Το δεδομένο αυτό 

συμφωνεί και με ευρήματα άλλων ερευνητών (Μαστροδήμος, 2013, Δεφανάρα, 2014, 

κ.α.). 

Παρά την αρχική αυτή διαπίστωση, οι Περιφερειακοί Διευθυντές επισήμαναν τη 

δυσκολία και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος και διατύπωσαν και μια σειρά 

από τροποποιητικές βελτιωτικές προτάσεις. Σημαντική άποψη, που υποστηρίχτηκε 

από την πλειονότητα, ήταν η ανάγκη να υπάρξει μια μεταβατική πιλοτική φάση της 

αξιολόγησης. Πριν την οριστική εφαρμογή προτείνεται μια δοκιμαστική περίοδος, με 

αξιολογικές διαδικασίες σε μικρότερη κλίμακα με στόχο την εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση και την εισαγωγή των αντιστοίχων διαδικασιών 

στην καθημερινή εργασιακή ρουτίνα.  

Η εφαρμογή μιας δοκιμαστικής φάσης αξιολόγησης συνδέεται επίσης με μια 

εθελοντικής φύσης προετοιμασία των αξιολογούμενων, ώστε να κατανοήσουν την 

αναγκαιότητα αλλά και τις μεθόδους της αξιολόγησης, να καταπολεμήσουν το άγχος 

της πρώτης φοράς και τις παγιωμένες αρνητικές απόψεις τους, ώστε τόσο η εφαρμογή 

να επιτευχθεί απρόσκοπτα, όσο και τα αποτελέσματα να συμβάλουν στη βελτίωση 
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της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επισήμανση αυτή των Περιφερειακών Διευθυντών 

συνδέεται με την επιστημονική μεθοδολογία εισαγωγής καινοτομιών, σύμφωνα με 

την οποία η πιλοτική εφαρμογή αποτελεί το πρώτο βήμα για επιτυχημένη υλοποίηση 

κάθε μεταρρυθμιστικής  προσπάθειας. 

Επιπρόσθετα, η πρώτη αυτή εφαρμογή της αξιολόγησης βάσει του Π.Δ. 152 

ανακίνησε το ζήτημα του προσδιορισμού των αξιολογητών. Με άλλα λόγια οι 

Περιφερειακοί  Διευθυντές διατύπωσαν την άποψη ότι για να αξιολογεί κάποιος με 

αξιοπιστία και εγκυρότητα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένος γνώσεις, ως εξωτερικός 

αξιολογητής, και να διαθέτει επιπλέον σχετικούς τίτλους σπουδών και επιμόρφωση, 

ώστε να κατέχει το ανάλογο κύρος, το οποίο θα αυξήσει το βαθμό αποδοχής του από 

τους αξιολογούμενους. Στο σώμα των εξωτερικών αξιολογητών μπορούν να 

συμπεριληφθούν ακόμη και οι γονείς και κηδεμόνες, η μαθητική κοινότητα αλλά και 

μέλη της τοπικής κοινωνίας, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Σημαντικό, βέβαια, ζήτημα που επανέρχεται συνεχώς στο λόγο των 

Περιφερειακών Διευθυντών είναι η στόχευση της διαδικασίας της αξιολόγησης, η 

οποία αποκλειστικά είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Η αξιολόγηση δεν 

είναι ένας μηχανισμός συμμόρφωσης και ιεραρχικού ελέγχου, αλλά ένας τρόπος 

επισήμανσης των δυνατών και αδύνατων σημείων και ένας μοχλός βελτίωσης των 

παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι 

σε άλλα ερευνητικά πονήματα έχει διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι η σύνδεση της 

αξιολόγησης με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου συνυπάρχει με την αυστηρή 

τήρηση των εντολών και τις τεχνοκρατικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης της δοσμένης εκπαιδευτικής πολιτικής, δηλαδή 

κυριαρχεί η ιεραρχική παρατήρηση, η επιτήρηση και η κανονιστική κρίση 

(Κωνσταντίνου, 2013, σ. 97-103). 

Στη συνέχεια εξετάστηκε και διερευνήθηκε διεξοδικά το ζήτημα της 

προηγηθείσας επιμόρφωσης σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Π.Δ. 152. Η 

επιμόρφωση έλαβε χώρα στο Υπουργείο Παιδείας, αφού σχεδιάστηκε από το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Την παρακολούθησαν οι Περιφερειακοί  

Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και οι 

Διευθυντές Εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν νέοι κύκλοι επιμορφωτικής 

διαδικασίας για τα υπόλοιπα στελέχη, έως και επιμορφωτικά σεμινάρια σε κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα της επικράτειας για τους διευθυντές σχολικών μονάδων. Η 

επιμόρφωση, σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες απόψεις των Περιφερειακών 
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Διευθυντών, έγινε μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και σ’ ένα κλίμα 

συγκρουσιακό και δραματικά αντίθετο προς την επιχειρούμενη αξιολόγηση. Για το 

λόγο αυτό τόσο ο χώρος, όσο και οι συνθήκες και οι στόχοι θεωρήθηκαν ανεπαρκείς 

για μια τόσο πρωτόγνωρη και σημαντική καινοτομία. Οι επιμορφούμενοι ήταν 

πολλοί, δεν είχαν τη δυνατότητα να διαλεχθούν και να αλληλεπιδράσουν και πολλά 

ζητήματα παρέμειναν αδιευκρίνιστα. Επιπλέον, το κλίμα βίαιων αντιδράσεων 

δημιούργησε μια ψυχολογική δυσφορία που δυσκόλευε την απρόσκοπτη εξέλιξη της 

επιμόρφωσης. Οι συνθήκες αυτές μείωσαν την αποτελεσματικότητα και το κύρος της 

διαδικασίας και έδωσαν την εικόνα μιας προχειρότητας και βιασύνης. Οι 

επιμορφωτές, βέβαια, επιχείρησαν να καλύψουν διεξοδικά τα θέματα και τις απορίες 

των συμμετεχόντων και σ’ αυτό συνεπικουρούσε το Επιμορφωτικό Υλικό, που ήταν, 

σύμφωνα με το λόγο των Περιφερειακών Διευθυντών, λεπτομερές και διευκρινιστικό 

με εκτεταμένη παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της αξιολόγησης βάσει του ΠΔ 

152, αλλά και με εφαρμοστικά παραδείγματα. Οπωσδήποτε, όμως, υπήρχαν και σ’ 

αυτό αρκετές ασάφειες και σημεία τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποσαφηνιστεί 

με περισσότερες πληροφορίες και προοπτικές εφαρμογές. Γενικά η επιμόρφωση έγινε 

μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, υπό συνθήκες έντονης αντίδρασης των 

υπολοίπων εκπαιδευτικών και άφησε αδιευκρίνιστα θέματα. Συχνά οι απορίες των 

επιμορφωθέντων επιλύθηκαν με αλληλοδιαδοχικές επαφές μεταξύ των αξιολογητών, 

συζητήσεις και διευκρινήσεις που δίνονταν στη συνέχεια ιεραρχικά ή μέσα από 

ποικίλες αλληλεπιδράσεις. 

Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη είναι η επισήμανση από το σύνολο των Περιφερειακών 

Διευθυντών, ότι μετά από τριάντα χρόνια χωρίς καμία μορφή αξιολόγησης, κατέστη 

εφικτή η εφαρμογή μιας αξιολογικής διαδικασίας στον εκπαιδευτικό κόσμο μέχρι και 

τη βαθμίδα των διευθυντών σχολικών μονάδων. Αυτό και μόνο το γεγονός 

καταγράφεται ως μια πρωτόγνωρη εμπειρία που σπάει το φαύλο κύκλο των 

συζητήσεων, των επιφυλάξεων, των αντιπαραθέσεων και της συνεχούς ματαίωσης. Η 

όποια αυτή πρώτη εφαρμογή χαρακτηρίζεται ως ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τον 

εκπαιδευτικό κόσμο. Συνδέεται επίσης με την ύπαρξη πολιτικής βούλησης να 

εφαρμοστεί ο θεσμός της αξιολόγησης, με το θάρρος και την αποφασιστικότητα της 

ηγεσίας να συγκρουστεί με τις χρόνιες αντιρρήσεις και να ξεκινήσει μια πρώτη 

αξιολογική διαδικασία. Υποχρεωτικά το εκπαιδευτικό σώμα μπήκε σε μια νέα φάση 

αναστοχασμού μιας πρακτικής εφαρμογής της λογοδοσίας προς το κοινωνικό σύνολο. 

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές περιγράφουν αυτή τη μεταβολή με θετικούς όρους και 
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τη συνδέουν με μια τάση των εκπαιδευτικών για αυτοβελτίωση. Από  τη μια μεριά, 

κάποιοι εκπαιδευτικοί που κατανόησαν ότι πρόκειται να αξιολογηθούν με 

συγκεκριμένους όρους και κριτήρια, άρχισαν άμεσα να βελτιώνουν το επαγγελματικό 

τους προφίλ, ξεκινώντας μεταπτυχιακές σπουδές, παρακολουθώντας επιμορφώσεις, 

ολοκληρώνοντας την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Από την άλλη μεριά, εντός των 

σχολείων η επικείμενη αξιολόγηση κινητοποίησε τους εκπαιδευτικούς να 

συμμετέχουν σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμες δράσεις με 

τρόπο πιο εντατικό και αποτελεσματικό. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν πιο 

συστηματικά και πιο δυναμικά στη διοίκηση του σχολείου, διεκπεραιώνοντας 

διοικητικές εργασίες και νέα καθήκοντα σχετικά με τη διεύθυνση και την εύρυθμη 

λειτουργία του. Αλλά και οι ίδιοι οι διευθυντές, προκειμένου να παρουσιάσουν 

τεκμηριωμένα το έργο τους και να αξιολογηθούν, οργάνωσαν συστηματικότερα τη 

δουλειά τους, προγραμμάτισαν και υλοποίησαν το έργο τους και εφάρμοσαν 

καινοτομίες. Άρχισε συνεπώς μια πιο εντατική φάση δουλειάς και πραγματοποιήθηκε 

μια διαδικασία αυτοβελτίωσης όλων.  

Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις η έρευνα εστίασε στη δημιουργία κουλτούρας 

αξιολόγησης στον εκπαιδευτικό κόσμο μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 152. Τέθηκαν 

διάφορα ερωτήματα στους Περιφερειακούς Διευθυντές για να διαπιστωθεί αν και 

κατά πόσο αυτή η πρώτη εφαρμοσμένη αξιολογική διαδικασία κατάφερε να 

καταρρίψει τις εμπεδωμένες προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση 

και το  φό βο  το υς ό τι η αξιολόγηση θα είναι ένας μηχανισμός ελέγχου και 

ισοπέδωσης. Το ζήτημα της αναγκαιότητας της δημιουργίας κουλτούρας αξιολόγησης 

τίθεται επιτακτικά από διάφορους μελετητές (Πασιαρδής, Σαββίδης, Τσιάκκιρος, 

2006, Αθανασούλα – Ρέππα, 1999 κ.α.), διότι η απουσία της ως ανατροφοδοτικής 

παρέμβασης στις εκπαιδευτικές διαδικασίες έχει δημιουργήσει μια καταστροφική 

τελμάτωση, με σύνδεση κάθε απόπειρας αξιολόγησης απριόρι με αυταρχικές, 

ελεγκτικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι απόψεις αυτές της επιστημονικής 

κοινότητας μας οδήγησαν να βάλουμε το ζήτημα της δημιουργίας κουλτούρας 

αξιολόγησης και στη δική μας υπόθεση εργασίας, προκειμένου να διεξάγουμε την 

παρούσα έρευνα. 

Όπως ήδη παρουσιάστηκε στο λόγο των Περιφερειακών,  το θέμα της 

δημιουργίας κουλτούρας αξιολόγησης δίχασε το σώμα των ερωτηθέντων. 

Εκπροσωπήθηκαν ουσιαστικά δύο τάσεις, μια αρνητική και μια πιο αισιόδοξη. Η 

αρνητική άποψη εστιάζει στο γεγονός ότι η σύντομη χρονική διάρκεια και η μικρή 
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ομάδα στελεχιακού δυναμικού που συμμετείχαν δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

μια εμπέδωση των στόχων της αξιολόγησης, των μεθόδων και των αποτελεσμάτων 

της από όλους τους εκπαιδευτικούς. Η διασπορά κινδυνολογίας και επιχειρημάτων 

εναντίον της αξιολόγησης, που έλαβε χώρα όλο το κρίσιμο διάστημα της εφαρμογής, 

δημιούργησε ένα πλαίσιο φοβικότητας και επανάληψης των επιφυλάξεων του 

παρελθόντος. Η αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας δεν πρόλαβε να αναδυθεί και δεν 

κατέστη κατανοητό ότι η αξιολογική διαδικασία είχε στόχο την ανατροφοδότηση και 

βελτίωση των εκπαιδευτικών καθηκόντων και ότι μπορεί να υλοποιηθεί μια 

αξιόπιστη διαδικασία διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού και 

της βελτίωσης της ποιότητας του έργου του σχολείου. 

Από την άλλη μεριά πολλοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η εφαρμογή του Π.Δ. 

152 σηματοδότησε μια νέα περίοδο προβληματισμών, αναλύσεων, διαλόγου για την 

αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Άρχισε να καλλιεργείται μέσω της 

επιμόρφωσης η ιδέα της λογοδοσίας αλλά και της ανατροφοδότησης του 

εκπαιδευτικού έργου με βελτιωτικές παρεμβάσεις εκεί όπου η αξιολογική διαδικασία 

αναδεικνύει κάποιες ελλείψεις. Η στοχευμένη επιμόρφωση ως επίλυση αδυναμιών 

και η περιοδική επανάληψη της αξιολογικής διαδικασίας προτάθηκαν ως μέθοδοι 

αλλά και δυνατότητες εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με την αξιολόγηση, αποβολής 

του άγχους και αποδόμησης του φόβου. Αυτό συμφωνεί και με άλλους ερευνητές 

(Κουτούζης, 2003, σελ. 28) που τονίζουν ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης πρέπει να 

κάνει φανερό στους εκπαιδευτικούς ότι δεν συνιστά απειλή, αλλά εργαλείο 

αποτελεσματικότερης διοίκησης. Επιπλέον, αυτή η πρώτη απόπειρα αξιολόγησης 

περιγράφεται ως μια σημαντική εμπειρία, τεχνογνωσία και παρακαταθήκη για το 

μέλλον, που θα καλλιεργήσει την ιδέα της συνευθύνης και της ανατροφοδοτικής 

βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Τέλος, φαίνεται ότι η αξιολόγηση έγινε 

περισσότερο αποδεκτή από τα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας της εκπαίδευσης 

και η αποδοχή μειώνεται όσο χαμηλότερα ιεραρχικά είναι η βαθμίδα που βρίσκεται ο 

εκπαιδευτικός. Και το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα άλλων ερευνητών που 

διαπιστώνουν ότι τα στελέχη είναι περισσότερο διατεθειμένα να εκτεθούν σε 

διαδικασία αξιολόγησης απ’ ό,τι οι απλοί εκπαιδευτικοί (Δεφανάρα, 2013).   

Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω σχετικά με τη δημιουργία κουλτούρας 

αποδοχής και εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης στην εκπαίδευση με στόχο 

την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, διαπιστώνεται ότι η 

εφαρμογή του ΠΔ 152 ήταν μια αρχή, ένα έναυσμα αναστοχασμού και απαρχή της 
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αποδοχής.  Δεν  ήταν όμως αρκετό για να διαλυθούν οι φόβοι και οι αγκυλώσεις του 

παρελθόντος. Ήταν μια ρωγμή, μια αρχή που έδειξε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα 

μπορεί και πρέπει να συμφωνήσει σε μια μορφή κι ένα μηχανισμό αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου, που να στοχεύει στην ανατροφοδότηση και τη βελτίωσή του. 

Στη συνέχεια μια δέσμη ερωτημάτων που τέθηκαν στους Περιφερειακούς 

Διευθυντές αφορούσε τις επιμέρους διατάξεις του Π.Δ. 152, προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ορθότητα, η πληρότητα και η ευστοχία του συγκεκριμένου 

νομοθετήματος. Στα αντίστοιχα τμήματα των συνεντεύξεων αναζητήθηκε μια γενική 

αποτίμηση του Π.Δ. 152 αλλά και ο σχολιασμός συγκεκριμένων διατάξεων και η 

ενδεχόμενη επισήμανση αστοχιών ή παραλείψεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

Περιφερειακών Διευθυντών έκρινε το Π.Δ. 152 ως ένα καλό νομοθέτημα, με μεγάλο 

εύρος, και ως μια καλή βάση για να ξεκινήσει το έργο της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου, που επί τριακονταετία έμενε μετέωρο. Αυτή η αφετηρία 

θεωρήθηκε ικανή συνθήκη για την έναρξη των διαδικασιών, με την επισήμανση ότι η 

εφαρμογή του θα αναδείκνυε πιθανά προβλήματα, ελλείψεις ή αντιφάσεις, που θα 

μπορούσαν να βελτιωθούν με προσθήκες, τροποποιήσεις και επιμέρους βελτιώσεις. 

Πέραν αυτής της γενικής θετικής εκτίμησης του Π.Δ. 152 ως κείμενο 

αφετηρίας εφαρμογής μιας πρωτόγνωρης διαδικασίας αξιολόγησης, οι Περιφερειακοί 

Διευθυντές με ιδιαίτερη προσοχή επισήμαναν κάποια αρνητικά σημεία. Το 

νομοθέτημα κρίθηκε ως υπερβολικά λεπτομερές και σχολαστικά ποσοτικοποιημένο, 

πράγμα που δήλωνε την πρόθεση του νομοθέτη για τη μείωση της υποκειμενικότητας 

αλλά και το άγχος του να πείσει για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεικτών, 

των βαθμών και των αποτελεσμάτων. 

Επιπλέον επισημάνθηκαν κάποιες διατάξεις που παρουσίαζαν αστοχίες και 

έχρηζαν διορθώσεων. Σύμφωνα μ’ αυτά, το πεδίο με την αξιολόγηση των τυπικών 

προσόντων των εκπαιδευτικών δεν θα έπρεπε να υπάρχει, εφόσον το Π.Δ. 152 

αξιολογεί το παραγόμενο έργο και τις διαδικασίες, κι όχι τα τυπικά προσόντα των 

εργαζομένων. Προβληματική χαρακτηρίστηκε η εκατόβαθμη κλίμακα 

βαθμολόγησης, η οποία σε συνδυασμό με τα πολλά εκπαιδευτικά καθήκοντα, τις 

απαιτητικές δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις που περιέγραφαν οι ρούμπρικες, 

περιείχαν μεγάλη υπερβολή και εκζήτηση. Παράλληλα πολλές διατάξεις ήταν πολύ 

γενικές και ομοιόμορφες, προκειμένου να αξιολογήσουν πολύμορφα και απολύτως 

διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να 

δώσουν έγκυρα αποτελέσματα. Βασικό πρόβλημα αποτελούσε η διαφοροποίηση 
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι διαφορές στη 

λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα. 

Οι παραπάνω επισημάνσεις συμφωνούν απόλυτα με τα ευρήματα άλλων 

ερευνητών (Δεφανάρα, 2014, σ. 123-125), όπου το Π.Δ. 152 χαρακτηρίζεται 

«δαιδαλώδες, δύσχρηστο και αμφιλεγόμενο» και επίσης επισημαίνεται αρνητικά η 

σύνδεση της αξιολόγησης με την υποχρεωτική ποσόστωση. Υπερβολικά αναλυτικό 

στα ποσοστά και στα πεδία, με πληθώρα δραστηριοτήτων, έκριναν κι άλλοι 

μελετητές το Π.Δ. 152 (Κωνσταντίνου, Μαστροδήμος), καθώς επίσης τονίζουν τον 

ιδιαίτερα ιεραρχικό του χαρακτήρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα αποτελέσματα 

τόσο της δικής μας έρευνας όσο και όσων άλλων προαναφέρθηκαν κατέδειξαν ότι οι 

ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το Π.Δ. 152 επιδέχεται βελτιώσεων και προσθηκών. 

Στη συνέχεια μια άλλη δέσμη ερωτήσεων, που τέθηκαν στα υποκείμενα της 

έρευνας, αφορούσε την πρακτική εφαρμογή της αξιολόγησης. Έγινε, δηλαδή, 

εκτεταμένη αναφορά στις δυσκολίες αλλά και στα θετικά σημεία των αξιολογικών 

διαδικασιών που αφορούσαν τόσο τους αξιολογητές όσο και τους αξιολογούμενους. 

Τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, η βιασύνη, το άγχος της πρώτης φοράς αλλά και η 

επιφυλακτικότητα των ίδιων των εκπαιδευτικών δημιούργησαν σοβαρές 

δυσλειτουργίες. 

Ως αξιολογούμενοι οι Περιφερειακοί Διευθυντές είχαν θετική στάση και 

αποδέχονταν την αναγκαιότητα της αξιολόγησης του έργου τους. Ωστόσο, η πίεση 

χρόνου και η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης για τα προβλεπόμενα αναγκαία στοιχεία 

για την αυτοπαρουσίαση του έργου στο πορτφόλιο έφεραν αρκετές δυσκολίες. Ο 

κάθε αξιολογούμενος όφειλε σε ελάχιστο χρόνο να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει 

τις δραστηριότητές του ανά θεματική κατηγορία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα 

στοιχεία τεκμηρίωσης για το έργο του. Ήταν, λοιπόν, επίπονο να συγκεντρωθούν εκ 

των υστέρων τα απαραίτητα παραστατικά για κάθε δραστηριότητα και να 

ταξινομηθούν στα διάφορα θεματικά πεδία και τομείς, που προέβλεπε το Π.Δ. 152. 

Αυτό το γεγονός χαρακτήρισε τις διαδικασίες γραφειοκρατικές, υπερβολικά 

λεπτομερείς και επίπονες. 

Ως αξιολογητές οι Περιφερειακοί Διευθυντές γνώριζαν εκ των προτέρων ότι η 

αξιολόγηση ήταν μέρος των αρμοδιοτήτων τους, ορισμένη από το Καθηκοντολόγιό 

τους. Έτσι, μετά την επιμόρφωση, την επαφή με το ΙΕΠ και το Υπουργείο αλλά και 

τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση, συμμετείχαν στην αξιολόγηση όσων υφισταμένων 

τους προέβλεπε το Π.Δ. 152 σε μια ιεραρχική κατιούσα διάταξη. Οι ίδιοι 
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περιγράφουν ως δύσκολη εμπειρία το αφόρητο άγχος, που είχαν, εξαιτίας της πίεσης 

του Υπουργείου και της αντίδρασης του εκπαιδευτικού κόσμου. Τα στελέχη της 

εκπαίδευσης εκείνης της περιόδου υποχρεώθηκαν να αναλάβουν ένα δύσκολο έργο 

κάτω από αντίξοες συνθήκες. Επιπλέον, υπήρχαν δυσκολίες στα σημεία. Για 

παράδειγμα αναφέρονται επικαλύψεις κριτηρίων σε διαφορετικά πεδία του 

ασκούμενου εκπαιδευτικού έργου, επαναλήψεις στοιχείων με υπερβολικά αναλυτική 

κλίμακα βαθμολόγησης, δυσκολία να αιτιολογηθούν επακριβώς με αντιστοιχία στο 

ασκούμενο έργο η κάθε μονάδα στη βαθμολογία και οι διάφορες αποκλίσεις στους 

βαθμούς. Τίθεται, επίσης, εν αμφιβόλω η δημιουργία ενιαίου κριτηρίου 

βαθμολόγησης σε όλες τις περιοχές και βαθμίδες, διότι δεν υπήρξε ο απαραίτητος 

χρόνος ανταλλαγής απόψεων, διαλόγου και γόνιμης αλληλεπίδρασης των 

αξιολογητών.  

Τα παραπάνω αποτελούν πολύτιμες καταθέσεις εμπειριών ενός σώματος 

αξιολογητών, που για πρώτη φορά προέβησαν στην εφαρμογή ενός πλαισίου 

αξιολόγησης, υπό το βάρος του χρόνου, των ιεραρχικών πιέσεων και της αντίθεσης 

των αξιολογούμενων. Το δυσκολότερο σημείο, που επισημαίνουν οι Περιφερειακοί 

Διευθυντές, είναι οι πιεστικές χρονικές προθεσμίες σε συνδυασμό με τη μεγάλη 

γραφειοκρατία και το διοικητικό φόρτο της διεκπεραίωσης του έργου, με έναν 

τεράστιο όγκο παραδοτέου υλικού. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη δυσκολία δημιούργησε η 

στάση κάποιων αξιολογούμενων, που δεν είχαν την ωριμότητα αποδοχής της 

διαδικασίας και αδικαιολογήτως αντιμετώπισαν με σχολαστικισμό και δυσπιστία το 

αποτέλεσμα εκτιμώντας ότι δεν αποτιμήθηκε σωστά το έργο τους. 

Η τελευταία αλλά και ιδιαίτερα σημαντική ομάδα ερωτημάτων αναφέρεται 

στη στάση και κυρίως στην αντίδραση του συνόλου των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην εφαρμογή της αξιολόγησης βάσει του Π.Δ. 152 και την ποιότητα και το 

περιεχόμενο του αντίστοιχου συνδικαλιστικού λόγου.  

Η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών είναι συνέχεια μιας παράδοσης 

δυσπιστίας και αμφιβολίας του εκπαιδευτικού κόσμου για τους στόχους, τα κριτήρια, 

τους αξιολογητές και τη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές συνέδεσαν την αντίδραση των 

εκπαιδευτικών με τον παρελκυστικό λόγο των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και την 

άγνοια των εκπαιδευτικών για το τι ακριβώς προέβλεπε το Π.Δ. 152. Ιδιαίτερα η 

σύνδεση του Π.Δ. 152 με διατάξεις για ποσόστωση στη βαθμολογία, που είχε 

θεσμοθετηθεί για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, αλλά δεν υπήρχε στην αξιολόγηση 
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των εκπαιδευτικών, θεωρήθηκε κομβικής σημασίας γεγονός για τη δημιουργία φόβου 

και αντίδρασης στον εκπαιδευτικό κόσμο. Επιπλέον αρνητικές αντιδράσεις 

εκφράστηκαν από εκπαιδευτικούς, που υποστήριζαν ότι παράγουν σημαντικό έργο το 

οποίο κρίνεται καθημερινά και έθεταν εν αμφιβόλω την ύπαρξη ικανών αξιολογητών, 

που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν μια αξιόπιστη αξιολόγηση. Η υψηλή αυτή 

αυτοεκτίμηση και η υπερβολικά θετική αυτοαξιολόγηση κάποιων εκπαιδευτικών για 

το έργο τους συνδέθηκε και με το γεγονός ότι κάποιοι αξιολογούμενοι ζητούσαν 

υψηλή βαθμολογία ακόμη και στο πεδίο των τυπικών προσόντων, ενώ οι ίδιοι δεν 

διέθεταν τους αντίστοιχους τίτλους. Έγινε, έτσι, φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί 

συνέδεαν την αξιολόγησή τους με τη φήμη τους στο κοινωνικό τους περιβάλλον και 

ήθελαν πάση θυσία να διατηρήσουν τη δημόσια εικόνα τους σπουδαία και σημαντική. 

Έτσι, κάποια στελέχη, σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές, στοχοποιήθηκαν από τον 

εκπαιδευτικό κόσμο, διότι ανέλαβαν το έργο της αξιολόγησης. 

Τα ευρήματα, που προεκτέθηκαν, συμφωνούν με τα ευρήματα άλλων ερευνών 

(Κασσωτάκης, 2008, Παμουκτσόγλου, 2001, Ζουγανέλη, 2009, Πασιαρδής, 

Σαββίδης, Τσιάκκιρος, 2005, Κωνσταντίνου, 2013), τα οποία αποκαλύπτουν με σαφή 

τρόπο τις προθέσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα της 

αξιολόγησής τους. Οι έρευνες, που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, 

καταγράφουν τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών για τους στόχους, τις τεχνικές, τα 

κριτήρια και τους αξιολογητές, αλλά και τις προθέσεις και τους απώτερους σκοπούς 

της πολιτείας. Οι εκπαιδευτικοί αμφισβητούν την αντικειμενικότητα του 

εγχειρήματος και αναδεικνύουν τις δικές τους προσδοκίες και νοοτροπίες, που 

συγκροτούνται υπό την επίδραση των συνδικαλιστικών φορέων και των πολιτικών 

παρατάξεων. 

Στον αντίποδα αυτών των διαπιστώσεων βρίσκεται η γενικότερη και 

γενικόλογη αποδοχή της πλειονότητας των εκπαιδευτικών για εκπαιδευτική 

αξιολόγηση υπό προϋποθέσεις  (Κασσωτάκης, 2008, Κωνσταντίνου, 2013). 

Προσδοκώμενο είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου και την επιμόρφωση. Η θεωρητική αυτή αρχή της αποδοχής της αξιολόγησης 

περιγράφτηκε και από τους Περιφερειακούς Διευθυντές  στη έρευνά μας, διότι 

διαπιστώνεται ότι το αρχικό αρνητικό κλίμα άρχισε σταδιακά να μεταβάλλεται, υπό 

την επήρεια της επιμόρφωσης και της ενημέρωσης.  Τα στελέχη, που ανέλαβαν την 

επιμορφωτική διαδικασία, είχαν μια ευρεία επιχειρηματολογία και εφεξής η 

υλοποιηθείσα αξιολόγηση άρχισε να δημιουργεί μια μεταβολή των αντιλήψεων 
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αρκετών ανθρώπων, μια εξάλειψη του αρχικού φόβου και την αποδοχή μιας τυπικής 

τουλάχιστον αρχικά διαδικασίας αξιολόγησης. Αυτό σε συνδυασμό με τον 

περιορισμό των φαινομένων αδιαφορίας και χαλάρωσης τουλάχιστον σε επίπεδο 

στελεχών, αλλά και εντός των σχολείων, άλλαξε ως ένα βαθμό το κλίμα. 

Από την άλλη μεριά οι Περιφερειακοί Διευθυντές περιέγραψαν τις 

αντιδράσεις των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών, που είχαν σαφώς 

σταθεί αρνητικά απέναντι στην επιχειρούμενη αξιολόγηση. Ο λόγος των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν γεμάτος επιφυλάξεις και προκαλούσε έντονες 

αντιδράσεις και τριβές. Η επιχειρηματολογία ήταν στηριγμένη σε λογικά άλματα και 

δημαγωγικές τεχνικές. Οι συνδικαλιστές επιχείρησαν να συνδεθεί η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, που προέβλεπε το Π.Δ. 152, με την αξιολόγηση του Δημόσιου 

Τομέα και επομένως με τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις στη βαθμολογική κλίμακα. 

Τούτο δεν προκύπτει από το Π.Δ. 152, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα, ωστόσο 

δημιουργούσε αντανακλαστικά φόβου, ότι όποιος κριθεί ανεπαρκής θα κινδυνεύει με 

απόλυση. Έτσι, ο συνδικαλιστικός λόγος χαρακτηρίστηκε από τους Περιφερειακούς 

Διευθυντές ψευδής, παρελκυστικός και προβοκατόρικος. Θεωρήθηκε ότι εν ενέσπειρε 

τρόμο στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, αν δεν είχαν μελετήσει προσεχτικά το Π.Δ. 

152 και δε γνώριζαν ακριβώς το νομικό πλαίσιο, διακατέχονταν από φόβο και 

αντιδρούσαν. Επιπρόσθετα, οι Περιφερειακοί Διευθυντές αναφέρθηκαν στις 

στρατηγικές και στις ενέργειες που ακολούθησαν την επιχειρηματολογία των 

συνδικαλιστικών φορέων, και περιέγραψαν την προσπάθεια παρεμπόδισης της 

διαδικασίας της επιμόρφωσης, με κινητοποιήσεις, αποδοκιμασίες ακόμα και με 

άσκηση σωματικής βίας. Γενικότερα, υπήρξε μία έντονη αντίθεση των 

συνδικαλιστικών οργάνων, που επιχείρησαν να ματαιώσουν την αξιολόγηση με 

φραστικές διαφωνίες αλλά και πρακτικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. 

 Ωστόσο, ήδη η θεωρητική αποδοχή της γενικότερης ιδέας της αξιολόγησης, η 

μεγάλη χρονική απόσταση από την κατάργηση των επιθεωρητών, η έλλειψη 

εμπειρίας επιθεωρητισμού πλέον από τους εκπαιδευτικούς και η ασαφής 

επιχειρηματολογία για τη σύνδεση του Π.Δ. 152 με τις ποσοστώσεις μείωσαν την 

αποτελεσματικότητα της αντίδρασης και έγινε εφικτή η υλοποίηση του 

προγράμματος επιμόρφωσης. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι αξιολογικές διαδικασίες 

μέχρι και το επίπεδο διευθυντών σχολικών μονάδων, οπότε και ανεστάλη το όλο 

εγχείρημα. 
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Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται φανερό ότι τα ερευνητικά δεδομένα, που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των Περιφερειακών Διευθυντών ανά θεματική 

κατηγορία ανάλυσης, έδωσαν πλούσια συμπεράσματα στα θέματα της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης, που επιχειρήθηκε με το Π.Δ. 152, μετά από 30 χρόνια επιχειρούμενων 

θεσμοθετήσεων, παλινωδιών και ματαιώσεων. Τα  συμπεράσματα αυτά συνδέονται, 

όπως καταδείξαμε, με τα συμπεράσματα άλλων ερευνών και προσθέτουν νέα 

στοιχεία στον επιστημονικό διάλογο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Σχετίζονται επίσης με τη θεωρητική μας υπόθεση, την οποία επιβεβαιώνουν σε 

μεγάλο βαθμό. 

 
 
 

5.2 ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Από τα αποτελέσματα, που προέκυψαν μετά την ανάλυση και ερμηνεία των 

συνεντεύξεων των Περιφερειακών Διευθυντών για την εφαρμογή του Π.Δ. 152 του 

καλοκαίρι του 2014, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι απόψεις ενός ερωτηθέντα τόσο για 

το νομικό πλαίσιο και τις συγκεκριμένες διαδικασίες, όσο και για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου γενικότερα.  

Η κριτική, που ασκήθηκε στο Π.Δ. 152 εστιάζει πρώτα πρώτα γενικά στο ότι 

στην Ελλάδα υπάρχει ένα συγκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης και ως απότοκος 

αυτού δόθηκε από την κεντρική ηγεσία πολιτική ηγεσία προς εφαρμογή ένα σύστημα 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ομοιογενές και ομοιόμορφο, το οποίο δε 

μπορούσε να τροποποιηθεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Το δεύτερο 

σημείο, όπου εντοπίστηκαν προβλήματα, αφορούσε το πεδίο των τυπικών προσόντων 

των εκπαιδευτικών, τα οποία, ενώ αφορούν την πρόσληψή τους ή την επιλογή 

στελεχών, συμπεριλήφθηκαν εκ νέου στην αξιολογική διαδικασία. Ωστόσο σ’ ένα 

σύστημα αξιολόγησης εργασίας η εστίαση πρέπει να γίνεται στις διαδικασίες και τα 

αποτελέσματα. Επιπρόσθετα το Π.Δ. 152 αφορούσε αποκλειστικά την αξιολόγηση 

των δυνατών σημείων και την επισήμανση των αδυναμιών στο εκπαιδευτικό έργο, 

χωρίς να προβλέπει παράλληλα ένα σύστημα υποστήριξης των εκπαιδευτικών, μία 

στοχευμένη επιμορφωτική διαδικασία και ένα σχέδιο βελτίωσης των δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών, όταν διαπιστώνονται ελλείψεις και αδυναμίες. 

Τέλος, ο ίδιος Περιφερειακός Διευθυντής χαρακτηρίζει το σύστημα 

αξιολόγησης, που υλοποιήθηκε βάσει του Π.Δ. 152 άκρως γραφειοκρατικό. 
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Υποστηρίζει ότι υπολόγισε τις ατελείωτες εργατοώρες, που επιβάλλεται να 

δαπανηθούν για την εφαρμογή του και κατ’ επέκταση επισημαίνει την υπερβολική 

αύξηση του διοικητικού έργου σε βάρος αξιολογητών και αξιολογούμενων. 

Ως συνέχεια του εντοπισμού και της ανάδειξης αυτών των αποτελεσματικών 

πτυχών στο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που θεσπίστηκε με το 

Π.Δ. 152, το υποκείμενο της έρευνας αντιπρότεινε ένα νέο σύστημα με χαρακτήρα 

αποκεντρωτικό. Θα έπρεπε να θεσπιστεί ένα σύστημα αξιολόγησης, σύμφωνα με τον 

συγκεκριμένο Περιφερειακό Διευθυντή, που να σχετίζεται με το σύστημα διοίκησης 

μέσω στόχων. Κάθε σχολική μονάδα, κάθε εκπαιδευτική δομή οφείλει να αναπτύσσει 

το δικό της επιχειρησιακό σχέδιο και να διαμορφώνει τη δική της στοχοθεσία, 

λαμβάνοντας υπόψη το δικό της κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τους δικούς της 

υλικούς, ανθρώπινους και άυλους πόρους. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση μπορεί να 

είναι μία ξεκάθαρη διαδικασία, εφόσον θα αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των 

στόχων που είχαν τεθεί.  

Συνεπώς, προτείνεται αποκεντρωμένη διαδικασία σε τοπικό επίπεδο, με 

συγκεκριμένη στρατηγική και στοχοθεσία κάθε εκπαιδευτικής δομής και στη 

συνέχεια αποτίμηση της επίτευξης των στόχων από την εκπαιδευτική κοινότητα, με 

τη συνδρομή εξωτερικών αξιολογητών και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, 

γονέων, μαθητών, τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 
 

5.3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας όσα αναλυτικά εκτέθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, οι 

Περιφερειακοί Διευθυντές, που έδωσαν συνεντεύξεις για την εφαρμογή της 

αξιολόγησης βάσει του Π.Δ. 152, επιβεβαίωσαν τις βασικές ερευνητικές υποθέσεις 

του παρόντος πονήματος. 

Για πρώτη φο ρά μετά από μία και πλέον τριακονταετία (1980-2014) 

εφαρμόστηκε μία διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα, 

ξεκινώντας ιεραρχικά από τα ανώτερα κλιμάκια και φτάνοντας μέχρι τους διευθυντές 

σχολικών μονάδων. Η γενικόλογη  αποδοχή της αναγκαιότητας της αξιολόγησης, που 

καταγράφηκε σε πλήθος ερευνών, όπως ήδη προαναφέραμε, συνάντησε μία πρώτη 

πρακτική εφαρμογή της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και διαπιστώθηκε εν 

τοις πράγμασι ότι τα στελέχη έδειξαν ιδιαίτερη δεκτική στάση, η οποία μειωνόταν 

στις κατώτερες ιεραρχικά βαθμίδες. Το ίδιο το νομοθέτημα, το Π.Δ. 152, κρίθηκε 
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καλό, ως αφετηρία εφαρμογής αξιολογικών διαδικασιών, ενώ ποικίλες πτυχές και 

λεπτομέρειες κρίθηκαν ελλιπείς ή λανθασμένες και προτάθηκαν βελτιώσεις. Τοίδιο 

ισχύει και για την προηγηθείσα διαδικασία της επιμόρφωσης, η διάρκεια της οποίας 

χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής, ενώ το επιμορφωτικό υλικό που διανεμήθηκε 

κατατοπιστικό και λεπτομερές. 

Η εφαρμογή της αξιολόγησης δημιούργησε άγχος και φόρτο στους 

αξιολογητές και αξιολογούμενους, τόσο για τον όγκο της διοικητικής εργασίας, όσο 

και από το φόβο που προκαλούσε η πρωτόγνωρη διαδικασία. Η πιθανή σύνδεση της 

βαθμολόγησης με «ποσοστώσεις» και περαιτέρω επαγγελματικές συνέπειες, για 

όσους κριθούν τυχόν ανεπαρκείς, σύμφωνα με όσα υποστήριζαν οι συνδικαλιστικοί 

φορείς των εκπαιδευτικών, πυροδότησε αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Η σχετική 

επιχειρηματολογία καθώς και οι κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών εκπροσώπων 

των εκπαιδευτικών δημιούργησαν ένα κλίμα αντίθεσης, ενεργοποιώντας τις 

εμπεδωμένες επί δεκαετίες αντιλήψεις ότι μέσω της αξιολόγησης επιχειρείται ο 

έλεγχος, η συμμόρφωση και η τιμωρία των εκπαιδευτικών. Έτσι, η αλλαγή ηγεσίας 

του Υπουργείου σηματοδότησε και την αναστολή του εγχειρήματος της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου.  

Παρ’ ολ’ αυτά, η πρώτη αυτή απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης, αποτελεί 

για τον εκπαιδευτικό κόσμο μία πρώτη πραγματική εμπειρία, μετά από πολλές 

δεκαετίες. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αποκόμισαν ειδική γνώση βασισμένη στην 

πράξη και συχνά αποδόμησαν αρνητικές συνδηλώσεις του όρου αξιολόγηση, όπως 

ελεγκτική και τιμωρητική διαδικασία. Κατά δήλωσή τους  απομυθοποίησαν μία 

διαδικασία, που συνδεόταν με στερεοτυπικές αντιλήψεις και φοβίες, και είδαν την 

εκπαιδευτική κοινότητα να κινείται με εντονότερους και αποτελεσματικότερους 

ρυθμούς. Στα σχολεία αυξήθηκε η συμμετοχικότητα, αναζητήθηκε η επιμόρφωση, 

άρχισε ένας εκτενής διάλογος για τις αξιολογικές διαδικασίες, συγκεκριμένος και 

παραγωγικός. Είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι αυτή η πρώτη φορά της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που έμεινε στη μέση, δημιούργησε κουλτούρα 

αξιολόγησης. Υπάρχει, όμως, πλέον μία σημαντική εμπειρία στον τομέα της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, μία γνώση στηριγμένη στην πρακτική 

εφαρμογή και μία παρακαταθήκη για νέες ζυμώσεις στο μέλλον. Υπ’ αυτή την έννοια 

επιβεβαιώθηκε η αρχική μας υπόθεση εργασίας. 
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6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
6.1 ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής αξιολόγησης το 2014 βάσει του Π.Δ. 152 

αποτελεί μία ιδιαίτερη διαδικασία, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, αφού για 

τριάντα και πλέον χρόνια η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ήταν μία διαρκής 

εκκρεμότητα. Η παρούσα έρευνα προσέγγισε μία μόνο πτυχή αυτής της διαδικασίας, 

καταγράφοντας τις εμπειρίες και τις απόψεις των Περιφερειακών Διευθυντών 

Εκπαίδευσης, που ενεπλάκησαν ως αξιολογούμενοι και ως αξιολογητές. Ωστόσο, η 

επιστημονική κοινότητα έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει πολλές ακόμα πτυχές 

αυτής της διαδικασίας, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον.  

Έχοντας μελετήσει σε βάθος κάποια στοιχεία της εφαρμογής του Π.Δ. 152, θα 

μπορούσαμε να επισημάνουμε περιοχές και διαδικασίες που προσφέρονται για 

ερευνητικά πονήματα. Θα ήταν, για παράδειγμα, ενδιαφέρον να διερευνήσουμε τη 

σύνδεση των παραμέτρων της αξιολόγησης, που θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε 

σύμφωνα με το Π.Δ. 152, με το θεσμικό πλαίσιο, τις διαδικασίες αλλά και τα 

αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας, η οποία προηγήθηκε 

της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Επίσης, υπάρχουν πολλά ερωτήματα και 

αντίστοιχα περιθώρια διερεύνησης του ρόλου των αξιολογητών, του προφίλ τους, των 

επιμορφώσεων, των δεξιοτήτων τους και τέλος του τρόπου που υλοποίησαν την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.  

Ακόμα, επειδή η παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικών και μαθητών είναι 

αμφίδρομη και επιπλέον βασικοί αρωγοί της εκπαιδευτικής πράξης είναι οι γονείς και 

κηδεμόνες των μαθητών, θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι δικές τους απόψεις 

σε σχέση με το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού 

τους έργου. Το ίδιο ενδιαφέρον θα ήταν να επιμεριστούν τα αποτελέσματα ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ώστε να μελετηθούν πιθανές 

διαφοροποιήσεις στους δείκτες, τα κριτήρια, τους αξιολογητές ή και τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.  

Τέλος, σημαντικό ερευνητικό ερώτημα θα ήταν η διερεύνηση της αντιστοιχίας 

της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, όπως εφαρμόστηκε βάσει του Π.Δ. 152, 

με τις επικρατούσες διεθνείς τάσεις στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε άλλα 

εκπαιδευτικά συστήματα. 
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6.2 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Μετά την ενδελεχή ενασχόλησή μας με το ζήτημα της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και τη διερεύνηση της εφαρμογής του Π.Δ. 152 και, θεωρώντας 

αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου και των ίδιων των εκπαιδευτικών, θεωρούμε χρήσιμο και 

αναφέρουμε ακροθιγώς κάποιες ιδέες μας και προτάσεις, που ενδεχομένως να φανούν 

χρήσιμες για την ανάληψη πρωτοβουλιών για νέες πολιτικές εκπαιδευτικές 

πρακτικές.  

Η πρώτη σημαντική παρατήρηση, που προκύπτει από τις δυσκολίες 

εφαρμογής του Π.Δ. 152, αφορά την ενδεχόμενη διαμόρφωση νέου θεσμικού 

πλαισίου για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Σε μια τέτοια περίπτωση θα 

πρέπει η πολιτεία να οργανώσει κοινωνικές διαβουλεύσεις από κοινού με την 

πολιτική ηγεσία, τους συνδικαλιστικούς φορείς τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να προκύψει μέσα από 

συλλογική επεξεργασία και συναίνεση, διότι η συνδιαμόρφωση του νομοθετικού 

πλαισίου θα δημιουργήσει συνθήκες δέσμευσης στους εκπαιδευτικούς και θα 

αποφευχθούν οι έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Η διαπραγμάτευση και η 

διαβούλευση δίνει λόγο στον εκπαιδευτικό κόσμο και η συμφωνία διασφαλίζει την 

απρόσκοπτη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.  

Παράλληλα, το όποιο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

υιοθετηθεί, θα πρέπει να προγραμματιστεί έτσι ώστε να μην υπάρχει χρονική πίεση 

και αιφνιδιασμός των εκπαιδευτικών. Προς τούτο είναι απαραίτητο να προηγηθεί μία 

πιλοτική φάση δοκιμαστικής εφαρμογής, ενδεχομένως σε εθελοντική βάση, η οποία 

θα εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς με την αξιολόγηση. 

Πέρα από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λειτουργεί και η 

αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας. Επειδή, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται 

εντός συγκεκριμένων πλαισίων και δομών, η αξιολόγησή τους οφείλει να συνδεθεί με 

τα στοιχεία αξιολόγησης των δομών, των Αναλυτικών Προγραμμάτων, των Βιβλίων, 

των κάθε είδους υποδομών, ώστε να λειτουργεί πλαισιωμένα και με ορθολογική 

αποτίμηση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου.  

Σημαντική επίσης μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τη σύνδεση της αξιολόγησης 

με την προηγηθείσα στοχοθεσία. Κάθε εκπαιδευτική δομή, κάθε βαθμίδα, κάθε 

εκπαιδευτική περιφέρεια έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και τις δικές τους 
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ανάγκες. Έτσι, οφείλουν να θέτουν τους δικούς τους συγκεκριμένους στρατηγικούς 

στόχους και να έχουν το δικό τους επιχειρησιακό σχέδιο. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη αυτούς τους στόχους και να αποτιμά το βαθμό επίτευξής τους καθώς 

και την ποιότητα των διαδικασιών που οδήγησαν σ’ αυτούς. Έτσι, η αξιολόγηση θα 

γίνει μία αποκεντρωμένη και διαφοροποιημένη διαδικασία, προσαρμοσμένη στα 

ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης. Οι δείκτες και οι ρούμπρικες θα είναι 

διαφορετικοί ανάλογα με τα κοινωνικά, οικονομικά, γεωγραφικά και ανθρωπολογικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών δομών ή προσώπων που θα αξιολογούνται κάθε 

φορά. 

Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη το καθηκοντολόγιο (Φ 353) κάθε θεσμού, δηλαδή τα ιδιαίτερα καθήκοντα και 

οι αρμοδιότητες κάθε εκπαιδευτικού, στελέχους ή διδάσκοντος στην τάξη, ώστε να 

προσαρμόζονται ανάλογα τα κριτήρια αξιολόγησής του. Στα κριτήρια αυτά είναι 

σημαντικό να προβλεφτεί η εφαρμογή ποιοτικής κλίμακας χαρακτηρισμών, ώστε η 

αξιολόγηση να είναι μια πραγματική διάγνωση δυνατών σημείων και αδυναμιών, και 

να μη συνδέεται με αριθμητική βαθμολόγηση. Αυτό θα οδηγήσει με μεγαλύτερη 

ευστοχία στη θεραπεία των αρνητικών πλευρών και κατ’ επέκταση στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου. Σημαντική, επίσης, παράμετρος είναι ο ορισμός του προφίλ και 

των χαρακτηριστικών των αξιολογητών, διότι από αυτούς εξαρτάται μεγάλο ποσοστό 

της αξιοπιστίας, του κύρους και της αμεροληψίας των διαδικασιών της αξιολόγησης. 

Τέλος, οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

υιοθετηθεί, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται ρητά από διατάξεις συγκρότησης 

προγραμμάτων επιμόρφωσης. Εφόσον η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

στοχεύει στη βελτίωση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικής διαδικασίας, η ευθεία 

σύνδεση της αξιολόγησης με στοχευμένη, ειδική επιμόρφωση είναι ικανή και 

αναγκαία συνθήκη επιτυχίας του όλου εγχειρήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 
Ακολουθεί ενδεικτικά το κείμενο μιας από τις απομαγνητοφωνημένες 

συνεντεύξεις με το πρωτογενές ερευνητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την 

ανάλυση και την ερμηνεία: 

 

 

3Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (άνδρας) 

Ερώτηση

 

: Καλημέρα. Η συνέντευξή μας 

καταγράφεται. Να πούμε ότι θα σε αποκαλώ πάντα 

συνάδελφο για να μην φανεί πουθενά η ταυτότητα του 

ερωτώμενου. Ας ξεκινήσουμε από την εφαρμογή του 

ΠΔ152, το θερμό καλοκαίρι του 2014 όπου ξεκινάμε την 

αξιολόγηση πρώτη φορά σε επίπεδο στελεχών. Η οποία 

αξιολόγηση έχει στόχο σε πρώτη φάση τους ίδιους τους 

περιφερειακούς διευθυντές και στη συνέχεια τους 

υφισταμένους. Προηγήθηκε κάποια επιμόρφωση; Και 

ποια ήταν αυτή; Ποια είναι η άποψη σου, συνάδελφε; 

Όλη η επιμορφωτική διαδικασία όπως έγινε, με βάση 

και τη πίεση του χρόνου, νομίζω ότι είχε αρκετά κενά και δεν 

είχε θωρακίσει τόσο καλά ούτε τους αξιολογητές ούτε και 

τους αξιολογούμενους. Να κατανοήσουν ότι παρότι 

επιστημονικά στηριζόταν σωστά δεν είχε τον απαραίτητο 

χρόνο να εμπεδωθεί και επειδή δεν υπήρχε κουλτούρα 

αξιολόγησης στον κλάδο. Νομίζω ότι δεν είχε γίνει σε τέτοιο 

βαθμό κατανοητή έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να 

εμπνέουμε ως στελέχη εκπαίδευσης και ως αξιολογούμενοι 

και ως αξιολογητές αυτή τη σιγουριά ότι ξέρουμε που 
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βαδίζουμε και ξέρουμε πώς θα συνδεθεί η αξιολόγηση με 

οποιαδήποτε εξέλιξη άλλη. Εκείνο το θερμό καλοκαίρι για το 

οποίο λέμε έγιναν 2 ή 3 επιμορφωτικές συναντήσεις και μας 

δόθηκε το απαραίτητο υλικό στο υπουργείο, με το τρόπο που 

έγινε, με τη μαζικότητα που έγινε και είναι αλήθεια ότι αφού 

τελείωναν αυτές οι συναντήσεις είχαμε αρκετά ερωτήματα 

ακόμα και προσπαθούσαμε να τα λύσουμε μεταξύ μας. Αυτό 

φάνηκε κυρίως και στο τέλος, όταν ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία, όταν αποδείχτηκε ότι.. εμείς ως αξιολογούμενοι 

όχι τόσο αλλά εμείς ως αξιολογητές προς τους σχολικούς 

συμβούλους και τους διευθυντές εκπαίδευσης δεν είχαμε 

ενιαία γραμμή βαθμολόγησης και δεν είχαμε και ενιαία 

αντίληψη για το πώς θα κάναμε τη καλύτερη εκμετάλλευση 

αυτού του υλικού και αυτής της διαδικασίας. 

 

Ερώτηση

 

:Σωστά. Νομίζεις ότι υπήρξαν θετικά 

αποτελέσματα από αυτή τη διαδικασία; Δηλαδή 

εφαρμόσαμε το ΠΔ 152. Αξιολογηθήκαμε από 2 

διευθυντές του υπουργείου και τον κο Γκλαβά και στη 

συνέχεια βάσει των όσων προέβλεπε ο νόμος αξιολογήσαμε 

προϊσταμένους καθοδήγησης, αξιολογήσαμε διευθυντές 

εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους κτλ ως προς το 

διοικητικό στέλεχος. Θεωρείς ότι αυτή η διαδικασία είχε 

κάποια θετικά αποτελέσματα; 

Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα είναι ότι νικήσαμε τον 

φόβο μας. Δηλαδή καταγράφηκε για πρώτη φορά στην 

ιστορία μία αξιολόγηση. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε από 

κάποιους να χαρακτηριστεί ως μία τραυματική εμπειρία γιατί 

είχε και μετέπειτα παρεπόμενα αυτή. Δηλαδή το μεγαλύτερο 

αρνητικό στοιχείο της αξιολόγησης αυτής ήταν ο 

στιγματισμός και των αξιολογούμενων και των αξιολογητών. 

Ο συνδικαλιστικός κυρίως στιγματισμός. Όμως θεωρώ ότι το 
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152 –και τότε το λέγαμε- ότι μπορεί να είχε προβλήματα αλλά 

είναι μια πολύ καλή βάση να ξεκινήσει επιτέλους και στην 

Ελλάδα αυτή η δυνατότητα της πολιτείας να αξιολογεί τα 

στελέχη της και τη δουλειάς τους και γενικά όλο το έργο της 

εκπαίδευσης και να γίνουν κινήσεις αναπροσαρμοστικές. Υπό 

αυτή την έννοια βλέπω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο θετικό 

στοιχείο και πάνω σ’ αυτό μπορούμε να στηριχτούμε. Επίσης 

μπήκαμε εμείς, ως αξιολογούμενοι περιφερειακοί διευθυντές 

και ως αξιολογητές στο τέλος να δούμε πώς ακριβώς γίνεται 

αυτή η περίφημη αξιολόγηση, ακόμα και με λάθος τρόπο, αν 

μπορεί κάποιος να ισχυριστεί. Και όλο αυτό είναι μία 

τεχνογνωσία και μία παρακαταθήκη που νομίζω ότι είναι 

καλό και ως βάση συζήτησης και ως εμπειρία να υπάρχει ένα 

ξεκίνημα για το μέλλον. 

 

Ερώτηση

 

: Να πω την αλήθεια κι εγώ γι’ αυτό το 

λόγο ξεκίνησα την έρευνα. Για να δούμε, αυτό το κομμάτι 

έφερε κάποια θετικά αποτελέσματα; Έχει κάνει τους 

ανθρώπους να συνηθίσουν στη λογική της αξιολόγησης, 

δημιουργεί μια κουλτούρα αξιολόγησης;  

Αν και θέλω να πω ότι ο κλάδος, οι αξιολογούμενοι, 

το group αυτό των αξιολογούμενων δεν αποτίμησε σωστά την 

διαδικασία αυτή της αξιολόγησης, τώρα που μιλώ μαζί τους, 

κάποιους ανθρώπους που έχω αξιολογήσει. Διότι είδαν το 

ζήτημα εντελώς αποσπασματικά, όχι ολιστικά και το τι έγινε 

με τον εαυτό τους. Δηλαδή όταν κάνουμε μια γενική 

κουβέντα και τους εξηγώ τα γενικά χαρακτηριστικά μπορεί 

να μας δικαιώνουν και βρίσκουν αρκετά θετικά, λένε όμως 

ότι «στο τάδε σημείο, στη τάδε υποσημείωση μου μπήκε 

αυτός ο βαθμός ενώ εγώ έχω το τάδε προσόν ή το άλλο». Θα 

έλεγα ότι θα ήθελε μια απλοποίηση των διαδικασιών αυτών, 

θα το πούμε και παρακάτω. Περισσότερο μηχανιστικού τύπου 
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σε πρώτη φάση και όχι τόσο αναλυτική και διεισδυτική γιατί 

εκεί χάνουμε πάρα πολύ στα μετρήσιμα και στα.. 

 

Ερώτηση

 

: Νομίζω ότι είναι μια καλή πάσα να 

περάσουμε λιγάκι στο θέμα της κριτικής του ΠΔ 152, 

γιατί θα ήθελα να δούμε αν υπάρχουν κάποιες διατάξεις 

τις οποίες εκτιμάς ότι ήταν άστοχες, ίσως προβληματικές 

και αυτό δημιουργούσε ένα γενικότερο πρόβλημα σε όλη 

την υπόθεση της αξιολόγησης.  

Αυτό  πο υ θα μπο ρο ύσα να πω είναι ό τι ό ταν μία 

διαδικασία -και στη ζωή συμβαίνει και παντού αυτό- είναι 

σοβαρή, στηρίζεται σε γερά θεμέλια, μία επιλογή, μία γνώση 

ενός αντικειμένου, νομίζω ότι είναι όσο γίνεται πιο 

απλοποιημένο. Αυτό δεν το είδα με το 152. Παρά, 

διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το έβλεπα το άγχος του 

νομοθέτη να καταγράψει λεπτομερώς το κάθε ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του αξιολογούμενου μόνο και μόνο για να 

αποδείξει ότι η αξιολόγηση είναι έγκυρη και ότι είναι 

ποσοτικοποιημένη. 

 

Ερώτηση

 

: Ότι δίνει ίσως έμφαση στην 

αντικειμενικότητα. 

Ναι. Πράγμα που σε πολλές των περιπτώσεων γέμιζε 

άγχος τους αξιολογητές και έφερνε ίσως τα αντίθετα 

αποτελέσματα. Επίσης θα έλεγα ότι ένα μέτρο καινούριο, 

είναι η πεποίθηση μου αυτή, πρέπει πάντα να έχει μία 

πιλοτική εφαρμογή. Να συ ζητώνται τα αποτελέσματα του. 

Να δούμε τις παραμέτρους και εν πάση περιπτώσει μία 

καινοτομία, την οποία ο κλάδος αντιμετώπιζε ως ταμπού 

ιστορικά και το έχουμε δει αυτό σε πολλές θέσεις που 

υπηρετήσαμε, δεν μπορείς να την εφαρμόσεις, όσο σωστή και 
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να είναι, με τη πίεση του χρόνου. Επίσης, προβληματικό 

στοιχείο ήταν ότι η αξιολόγηση τότε των εκπαιδευτικών 

στηρίχτηκε και με την αξιολόγηση που υπήρχε στο δημόσιο, 

συνδέθηκε με την αξιολόγηση που υπήρχε στο δημόσιο 

τομέα. Και πώς θα γινόταν αλλιώς; Αλλά η πίεση του χρόνου 

τότε δεν άφηνε να φανούν οι διαφορές. Με τη προπαγάνδα 

ότι θα έχει σχέση με την κινητικότητα ή με τις απολύσεις των 

εκπαιδευτικών και ουσιαστικά της πρόσθεσε ένα τόσο 

αρνητικό φορτίο που.. δεν κατηγορώ μόνο τους 

συνδικαλιστές που  φύσει και θέσει ήταν προκλητικά 

προβοκάτορες απέναντι σε αυτή τη διαδικασία αλλά και 

αξιολογούμενους οι οποίοι ερχόταν πραγματικά αγχωμένοι, 

μεγάλοι άνθρωποι, τρέμοντας για το τι θα αντιμετωπίσουν. 

Αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε μία σωστή διαδικασία, όχι τόσο το 

πνεύμα του νόμου, όχι τόσο πιεσμένη, να το είχε 

αντιμετωπίσει πιο νωρίς. 

 

Ερώτηση

 

: Επειδή ακριβώς εσύ έχεις μια εμπειρία 

στη διοίκηση και ως περιφερειακός διευθυντής, εκτιμάς 

ότι οι παράμετροι διοικητικού έργου που αφορούσαν τους 

περιφερειακούς διευθυντές για να αξιολογηθούν, 

αποτύπωναν πραγματικά το διοικητικό έργο; Στο ρωτάω 

γιατί πάντα με απασχολούσε το θέμα του διοικητικού 

έργου των σχολικών συμβούλων. Ήταν τελικώς αυτό που 

αξιολογήθηκε με τις ρούμπρικες τις συγκεκριμένες; 

Καινοτομία, προτάσεις; 

Δεν μπορώ να πω ούτε ναι, ούτε όχι. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις έδειχνε μία επάρκεια και σε άλλες 

περιπτώσεις θα ήθελα να είναι και λίγο πιο συγκεκριμένο με 

τις ρούμπρικες. Το θέμα ήταν ότι εμείς όταν.. ξέρεις ποιο 

είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισα; Ότι εγώ για 

ρούμπρικες και για το τρόπο που λειτουργούνε και ως υλικό 
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βιβλιογραφίας είχα έρθει πρώτη φορά σε επαφή με αυτό. 

Άγχωνε εμένα τον ίδιο.  

 

Ερώτηση

 

: Βέβαια. Για τη κατανόησή του. 

Ναι, ναι. Δεύτερον, ενώ φαινόταν ότι είχε μία γκάμα 

ουσιαστικά πολλές φορές ήταν αναλυτικό και ταυτόχρονα σε 

περιόριζε κιόλας σε κάποια στοιχεία. Δεν μπορούσες να 

κάνεις τις αναγκαίες ποιοτικές διαφορές. Νομίζω ότι μια πιο 

κατανοητή διαδικασία, πιο συγκεκριμένη, πιο μαζεμένη, πιο 

διαφανής, θα μπορούσε.. Αλλά και σαν πρώτη αρχή για μένα 

ήταν ικανοποιητικό. 

 

Ερώτηση

 

: Καλό ήταν. Κι εγώ έτσι νομίζω. Νομίζω 

ότι υπήρχαν αρνητικές πτυχές στην εφαρμογή 

περισσότερο. Ήδη το έχεις περιγράψει όσον αφορά τους 

συμμετέχοντες. Ποιες ήταν οι δυσκολίες που σου 

δημιούργησε αυτή η εφαρμογή; Πέρα των συνδικαλιστών 

για τους οποίους θα μιλήσουμε στο συνδικαλιστικό λόγο. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, η πιο αρνητική πτυχή 

δηλαδή για να απαντήσω επακριβώς στο ερώτημα, είναι αυτή 

η αφόρητη πίεση που αισθανόταν ο αξιολογητής και από τους 

από επάνω και από τους από κάτω. Του γέμιζε τόσο μεγάλο 

άγχος στη καθημερινότητα του μέχρι να φτάσουμε εκεί που 

πραγματικά έλεγε «ας βγω από αυτή τη διαδικασία και όπως 

μπορέσω. Δεν μπορώ να πω ότι πρέπει να βρούμε καθεστώς 

απόλυτης ηρεμίας για να τη ξαναεφαρμόσουμε. Αλλά κι 

εκείνη η εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό με τα ταξί και με 

τα ΜΑΤ, νομίζω ότι από μόνη της ακύρωνε μία διαδικασία. 

Και δεν θέλω να πω ό τι την ακύρωνε μό νο  η εμμο νή το υ 

υπουργείου να συνεχίσουμε την επιμόρφωση αλλά και η 

μεγάλη εμμονή των συνδικαλιστών να την αναστείλουν με 
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όποιο κόστος και με έναν απέραντο και απίστευτο λαϊκισμό.  

 

Ερώτηση

 

: Επομένως, πάμε στο θέμα των 

συνδικαλιστών, τον λόγο του συνδικαλιστικού κινήματος 

απέναντι στο θέμα της αξιολόγησης γενικότερα.  

Υπήρξα συνδικαλιστής πάρα πολλά χρόνια, μια 20ετία 

μπορώ να πω, 10-12 χρόνια αιρετός πρόεδρος κτλ. Όταν κάνω 

μία ανασκόπηση, βέβαια εκείνο είναι πιο μακρινό, της 

θητείας μου ως συνδικαλιστής και μία ανασκόπηση της 

θητείας μου ως διοικητικός προϊστάμενος, ως διευθυντής 

εκπαίδευσης και ως περιφερειακός διευθυντής, έχω να πω ότι 

αισθάνομαι άσχημα για περισσότερα πράγματα που είπα και 

έκανα ως συνδικαλιστής παρά ως διευθυντής εκπαίδευσης. 

Που εκεί όλοι κάναμε λάθη. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα 

πολύ εύκολο να χτυπάς τη πλάτη και να λες στο ν 

συνδικαλιστή και να χτίζεις τη καριέρα σου με το «δεν θα 

κάνουμε τίποτα», το οποίο πια με εκνευρίζει αφόρητα στην 

Ελλάδα και άλλο να πεις «έχω κάνει κάτι και ήταν πολύ 

λάθο ς». Αυτά τα 2  για μένα ήταν. .  και πιστεύω ό τι ο  νέος 

ρόλος των συνδικαλιστών θα πρέπει να είναι πιο χρήσιμος. 

Δεν λέω ούτε να αναστείλουν τις σημαίες, ούτε να ανασταλεί 

η αγωνιστικότητα τους, ούτε τίποτα. Έχουμε πεδίο λαμπρό 

και τα οικονομικά και τα ζητήματα της επιμόρφωσης και όλα 

αυτά να τα διεκδικήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε όχι 

σε οποιοδήποτε σύγχρονο μέτρο που εφαρμόζουν τα 

σύγχρονα κράτη. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να 

έχουμε αυτή τη φοβική αντίληψη τόσο για την αξιολόγηση 

όσο και για μία σειρά νεωτερισμών όταν καθημερινά 

βλέπουμε ότι το σχολείο φθίνει και απλοποιείται έτσι ώστε να 

στεγάζει μαθητές και εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν μόνο 

να ασχολούνται με τη μικρή καθημερινότητα τους και όχι να 

κάνουν πράγματα για την εκπαίδευση. Αυτή η λογική δεν με 
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εκπροσωπεί και άρα..  

 

Ερώτηση

 

: Για την αξιολόγηση τι προβλέπεις; Πώς 

θα κινηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα σε σχέση με την 

αξιολόγηση; 

Νομίζω ότι η αξιολόγηση -και δεν ξέρω αν πρέπει να 

το πω αυτό- και του εκπαιδευτικού έργου αν ξεκινήσει 

έχοντας ένα δήθεν συνδικαλιστικό ή αριστερό πρόσημο, δεν 

ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό, μπορεί να έχει ένα πάσο να 

περπατήσει και να προχωρήσει λίγο πιο άνετα από μία 

αξιολόγηση η οποία πραγματικά θα εφαρμοστεί με άλλον 

τρόπο και με τις συνθήκες αυτές εδώ. Δυστυχώς που το λέω 

αλλά η ίδια η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όταν είχε 

εφαρμοστεί ένα προηγούμενο διάστημα ήταν όλοι οι 

άνθρωποι αναστατωμένοι και δεν ήθελε κανένας. Είχαν 

στοχοποιηθεί ανάλογα τότε, 2-3 διευθυντές που 

προσπαθούσαν να την εφαρμόσουν ενώ τώρα είναι ένα καλό 

και αναγκαίο μέτρο το οποίο ας πούμε, δεν θα έχει 

τιμωρητικό χαρακτήρα, θαρρείς και το προηγούμενο είχε. Δεν 

ξέρω. Νομίζω ότι θέλει μία καλή συγκυρία πραγμάτων και 

καταστάσεων. Δυστυχώς όμως δεν βλέπω να ωριμάζουν όλοι 

από τα θέματα που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. 

 

Ερώτηση

 

: Αυτό. Και φτάνουμε στο τελευταίο 

κομμάτι που λέμε «ποια είναι η άποψη σου για την 

αξιολόγηση από εδώ και στο εξής και πώς διαμορφώθηκε 

αυτή κάτω από την εμπειρία της εφαρμογής του 152 που 

ήταν ένα καλό σχολείο, εκτιμώ, για εμάς που το είδαμε και 

είδαμε πώς περπάτησε και με ποια μεθοδολογία είχαμε 

επιτυχία και με ποια μεθοδολογία χτυπήσαμε τοίχο.  

Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για το θέμα της 
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αξιολόγησης, πώς θα προχωρήσει παρότι τα βασικά 

ερωτήματα της φοβίας που διέσπειραν κάποιοι επιτήδειοι όλο 

αυτό το διάστημα, νομίζω ότι έχουν εξαλειφθεί. Το βασικό 

ερώτημα είναι ποιος θα με αξιολογήσει εμένα; Που έλεγε ο 

κάθε εκπαιδευτικός, θεωρώντας ο καθένας τον εαυτό του 

διάνοια. Και τι λάθος μπορεί να έχω κάνει;Κιεγώ 

αξιολογούμαι καθημερινά. Όταν λοιπόν είδαμε ότι κάποιοι 

αξιολόγησαν και κάποιοι αξιολογήθηκαν. Και εν πάση 

περιπτώσει αρνητικά υπάρχουν αλλά ούτε κανένας κυνήγησε, 

ούτε κυνηγήθηκε. Αντίθετα με άλλου είδους έμμεσες 

αξιολογήσεις που έχω να πω, όπως είναι η συνέντευξη που 

εγώ θεωρώ αξιολόγηση, που μπήκαν τριάρια. Και όπως είναι 

η πρόσφατη διαδικασία των εκλογών που έγιναν για τα 

στελέχη της εκπαίδευσης, την οποία θεωρώ απαράδεκτη. 

Ήταν μία διαδικασία από κάτω προς τα πάνω και μάλιστα 

μυστική με κουκούλα, το φάκελο, χωρίς κριτήρια. 

 

Ερώτηση

Βεβαίως. Και χωρίς να δικαιολογείς τη ψήφο σου, να 

γράφεις για ποιο λόγο. Γενικά όμως, το θετικό είναι ότι κάτι 

ξεκίνησε. Πάλι όμως να ξέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 

πάρα πολύ επιφυλακτικοί με την αξιολόγηση. Θα πρέπει 

δηλαδή για ένα διάστημα η αξιολόγηση να έχει ίσως, κατά τη 

γνώμη μου, διαδικαστικού τύπου χαρακτήρα, μια διαδικασία 

διαδικαστικού τύπου έτσι ώστε να είναι... ανεκτή από όλους, 

προκειμένου να μην εφαρμοστεί καθόλου, ποτέ. Να 

εξοικειωθούνε όλοι, να μην υπάρχει αυτός ο φόβος. 

: Ή με κριτήρια τα ο πο ία δεν 

κατονομάζονται γιατί δεν έχουν σχέση με τη διοικητική 

διαδικασία. 

 

Ερώτηση

 

: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Σωστό, 

Και μετά, όπως υπάρχει στο δημόσιο που δεν 
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διαμαρτύρεται κανένας και μετά αφού αυτό αποκτήσει 

διαδικαστικό χαρακτήρα να κάνουμε εκείνες τις ποιοτικές 

παρεμβάσεις που θα μας βγάζουν εκείνους τους ανθρώπους 

που θα μας βγάζουν τους ανθρώπους που χρειάζονται 

επιμόρφωση παραπάνω, τους ανθρώπους που είναι εξαιρετικά 

ταλέντα στη διοίκηση ή στο παιδαγωγικό κομμάτι και τους 

οποίους θα θέλουμε για στελέχη της εκπαίδευσης και 

οτιδήποτε άλλο.  

 

Ερώτηση: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Βασικά σημεία αναφοράς στη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στη χώρα μας δεν 
έχει εφαρμοστεί πλήρως ακόμη στην πράξη. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι 
βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις (Νόμοι, Υπ. Αποφάσεις και Π.Δ) που αφορούν στην 
αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών (σκοπός και στόχοι, φορείς αξιολόγησης, 
κτλ.) από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα. 

1. Νόμος 1304/82:«Για την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη 
διοίκηση στη Γενική και Μέση Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις». Με το νόμο εισάγεται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου με 
σκοπό «την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση, τη συμμετοχή στην 
αξιολόγηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και την ενθάρρυνση 
κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης». 

2. Νόμος 1566/85: «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Ο νόμος εστιάζει στην αξιολόγηση του 
έργου των εκπαιδευτικών και προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος 
με το οποίο ορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, η διαδικασία, ο τύπος, ο 
χρόνος, το περιεχόμενο και τα όργανα της αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι 
εγγυήσεις υπέρ των αξιολογουμένων και κάθε άλλη αναγκαία για την 
αξιολόγηση αυτή λεπτομέρεια. Επίσης στο Κεφάλαιο Δ΄ που αφορά τη 
διοίκηση των σχολείων και ειδικότερα στο άρθρο 11 σχετικά με τα όργανα, 
την επιλογή, την τοποθέτηση, την υπηρεσιακή κατάσταση και τα καθήκοντα 
των διευθυντών ορίζει ότι οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι προϊστάμενοι 
των σχολικών μονάδων μετέχουν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

3. Νόμος 2043/1992«Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 6, υπεύθυνοι της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι διευθυντές, οι 
υποδιευθυντές και οι προϊστάμενοι των σχολείων. 

4. Προεδρικό Διάταγμα 320/1993: «Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών 
και του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση». Το προεδρικό διάταγμα ορίζει την έννοια και το σκοπό της 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (άρθρο 1), όπως επίσης και τη 
διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/N_1304_1982%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%9D_1566_85.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%9D_2043-92.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%94_320_1993.pdf�
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μονάδας και εκπαιδευτικής περιφέρειας (άρθρο 2), του έργου του 
εκπαιδευτικού (άρθρο 3), του διευθυντή του σχολείου (άρθρο 4) και του 
προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής (άρθρο 5). 
Τέλος, προσδιορίζει τη διαδικασία γνωστοποίησης των εκθέσεων 
αξιολόγησης (άρθρο 6). 

5. Νόμος 2525/1997: «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις». Το άρθρο 8 του νόμου ορίζει την έννοια, το σκοπό και τους φορείς 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας. Επίσης, 
προβλέπει τη σύσταση Σώματος Μονίμων Αξιολογητών και τη διαδικασία 
πλήρωσης των θέσεων των μονίμων αξιολογητών. 

6. Προεδρικό Διάταγμα 140/1998:«Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους 
και διαδικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης». Στα άρθρα 1 και 
2 ορίζεται ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη μονιμοποίηση και υπηρεσιακή 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών είναι η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης της 
παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας από τους διευθυντές των 
σχολικών μονάδων, τους σχολικούς συμβούλους και τους μόνιμους 
αξιολογητές. Επίσης, το άρθρο 3 προβλέπει ότι για την επιλογή των στελεχών 
της εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η σύνταξη αξιολογικής έκθεσης του 
υποψηφίου από τριμελή επιτροπή μόνιμων αξιολογητών. Τέλος, το άρθρο 4 
περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να εξασφαλιστεί 
όσο το δυνατόν αντικειμενική αξιολογική κρίση των αξιολογουμένων. 

7. Υπουργική Απόφαση Δ2/1938/27/2/1998:«Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών». Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση 
προσδιορίζει την έννοια και το σκοπό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 1), 
τα όργανα αξιολόγησης και τα καθήκοντά τους (άρθρο 2), τη διαδικασία 
αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, στελεχών εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών από το σώμα μονίμων αξιο λο γητών (άρθρα 3 και 4 ),  καθώς 
επίσης και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης των Σχολικών 
Μονάδων (άρθρο 5). 

8. Νόμος 2986/2002:«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Με τα άρθρα 4 και 5 
προσδιορίζονται ο σκοπός, οι στόχοι και ο χαρακτήρας της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και τα υπηρεσιακά 
όργανα στα οποία ανατίθεται η ανάπτυξη, η υποστήριξη και η αξιολόγηση της 
όλης διαδικασίας. 

9. Νόμος 3848/2010:«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση 
κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 
Στο άρθρο 32 ορίζεται η διαδικασία προγραμματισμού και αξιολόγησης της 
δράσης των σχολικών μονάδων, τα υπηρεσιακά όργανα που είναι υπεύθυνα 
για την κατάρτιση και τη γνωστοποίηση των προγραμμάτων δράσης και των 
εκθέσεων αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. 

10. Νόμος 3966/2011: «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις». 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%9D_2525_1997.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%94_140_1998.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/YA_%CE%942_1998.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%9D_2986_2002.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%9D_3848_2010.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%9D_3966_2011%2C%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%20%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1.pdf�
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Στο άρθρο 50 ορίζεται «η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού τους». 

11. Υπουργική Απόφαση Φ/361.22/116672/Δ1 της 01/10/2012: «Ορισμός 
κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία». Στην Απόφαση ορίζονται αναλυτικά το περιεχόμενο 
και η η μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και 
εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. 

12. Υπουργική Απόφαση 15/03/2013: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της 
Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης». Στην Υπουργική 
Απόφαση ορίζονται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και οι 
διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική 
μονάδα. Προσδιορίζονται επίσης η υποστηρικτική δομή του Παρατηρητηρίου 
της ΑΕΕ, καθώς και οι φορείς εποπτείας και αξιολόγησης σε περιφερειακό και 
σε κεντρικό επίπεδο. 

13. Προεδρικό διάταγμα 152/2013: «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».  

 

 

 
Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΝΟΜΟΙ) 

 
 

1) Ν. 1304/1982

 

«Για την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη 
διοίκηση στη Γενική και Μέση Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις». 

Άρθρο 1 

Επιστημονική - Παιδαγωγική καθοδήγηση 

1. Εισάγεται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - 
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Έργο του Σχολικού Συμβούλου είναι η επιστημονική - 
παιδαγωγική καθοδήγηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο 
χώρο της εκπαίδευσης.  

2. Ειδικότερα ο Σχολικός Σύμβουλος:  
α) Συνεργάζεται με το διδακτικό προσωπικό των σχολείων για το σχεδιασμό της σχολικής 
εργασίας και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής.  
β) Αντιμετωπίζει προβλήματα διδακτικής και αγωγής σε συνεργασία με το διδακτικό 
προσωπικό των σχολείων της δικαιοδοσίας του και φροντίζει για την εισαγωγή και εφαρμογή 
των πορισμάτων των σύγχρονων επιστημών της αγωγής στα σχολεία.  
γ) Επισκέπτεται τα σχολεία της περιφέρειάς του και κατευθύνει το έργο των εκπαιδευτικών 
με θεωρητικές και κυρίως με πρακτικές υποδείξεις μεθόδων διδασκαλίας, συμβάλλοντας ο 
ίδιος με την προσωπικότητα, την πείρα και τις γνώσεις του στη βελτίωση των συνθηκών 
μάθησης και αγωγής.  

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A5%CE%91_%CE%A6361_%CE%941%20_%202012%2C%20%CE%A0%CE%A0%CE%A3.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/YA_30972%20%CE%931_2013.pdf�
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%94_152_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97_5_11_2013.pdf�
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δ) Οργανώνει σεμινάρια και φροντίζει για την επιμόρφωση και την ενίσχυση της ερευνητικής 
προσπάθειας των εκπαιδευτικών, με όποιους τρόπους θεωρεί πρόσφορους στην περιφέρειά 
του.  
ε) Συνεργάζεται με το διευθυντή, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό συμβούλιο για 
την αρτιότερη και αποδοτικότερη οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου, τη 
δραστηριοποίηση του συλλόγου των διδασκόντων, την εφαρμογή του κανονισμού των 
μαθητικών κοινοτήτων και γενικά για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που ανακύπτει.  
στ) Μετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού και κατά περίπτωση 
στα αρμόδια συλλογικά όργανα.  
ζ) Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης για κάθε 
θέμα που σχετίζεται με τη βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης.  
η) Συνεργάζεται με την υπηρεσία σχολικής υγιεινής, το γραφείο φυσικής αγωγής, τους 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, καθώς και με τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης για 
την αρτιότερη εκπλήρωση της αποστολής του.  

3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων καθώς και η διαδικασία 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προσωπικού καθορίζονται λεπτομερέστερα με Π. Δ., που 
εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 
 

 
 

2) Ν 1566/1985

 

«Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

Άρθρο 11 
Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα 

 
 
Δ' Καθήκοντα. 
1. Ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, 
το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των 
υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, 
που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των 
διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου 
του και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους.  
 
2. Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή 
κωλύεται. Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής ορίζεται 
από το διευθυντή. Αν δεν υπάρχει διευθυντής, ο αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του 
νομάρχη. Βοηθεί το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για 
την διεξαγωγή της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου.  
 
3. Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων των 
σχολείων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
εξαίρεση τα καθήκοντα τους, που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία καθορίζονται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
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Θρησκευμάτων, με το οποίο ρυθμίζονται και όλα τα θέματα αξιολόγησης του έργου των 
εκπαιδευτικών και ορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, 
το περιεχόμενο και τα όργανα της αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των 
αξιολογουμένων και κάθε άλλη αναγκαία για την αξιολόγηση αυτή λεπτομέρεια. 
 

3) Νόμος 2043/1992«Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
 

Άρθρο 6 
Ειδικές και μεταβατικές ρυθμίσεις – Καταργούμενες διατάξεις 

 
6. Η παράγραφος 3 της περίπτωσης Δ’ του άρθρου 11 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) 
αντικαθίσταται ως εξής : 
    ‘’ Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων των 
σχολείων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
με εξαίρεση τα καθήκοντά τους, που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία καθορίζονται με προεδρικό 
διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, με το οποίο ρυθμίζονται και όλα τα θέματα αξιολόγησης του έργου των 
εκπαιδευτικών και ορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, η διαδικασία, ο τύπος, ο 
χρόνος, το περιεχόμενο και τα όργανα της αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις 
υπέρ των αξιολογουμένων και κάθε άλλη αναγκαία για την αξιολόγηση αυτή λεπτομέρεια 
‘’. 
 
 

 
4) Προεδρικό Διάταγμα 320/1993

 

: «Αξιολόγηση του έργου των 
εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση». 

Άρθρο 1 
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1. Με τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου νοείται η εκτίμηση της απόδοσης 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης γενικά.  

Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται το έργο κάθε εκπαιδευτικού χωριστά, το έργο της σχολικής 
μονάδας συνολικά καθώς και η απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος σε περιφερειακά 
και εθνικό επίπεδο.  
2. Σκοπός της αξιολόγησης είναι η διαρκής βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού αναλύονται τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου, 
προσδιορίζονται τυχόν αποκλίσεις από τους επιδιωκόμενους στόχους και αναζητούνται τα 
αίτια, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές.  
3. Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού συντελεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου. Συγκεκριμένα βοηθεί τον εκπαιδευτικό: 
 α. Να ενισχύει την αυτογνωσία του ως προς την επιστημονική του συγκρότηση, την 
παιδαγωγική το υ κατάρτιση και τη διδακτική του ευστο χία β.  Να σχηματίζει μια 
θεμελιωμένη εικόνα για την απόδοση του έργου του και γ. Να προσπαθεί να βελτιώνει την 
προσφορά του στο μαθητή, αξιοποιώντας τις διαπιστώσεις και οδηγίες του Σχολικού 
Συμβούλου. Επιπλέον η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού αποβλέπει στην 
ικανοποίηση των ίδιων των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και παρέχει 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/Νομοθεσία/%CE%9D_2043-92.pdf�
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κίνητρα σε άσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της 
εκπαίδευσης.  
4. Τέλος, η συστηματική ανάλυση και μελέτη των στοιχείων της αξιολόγησης του έργου των 
εκπαιδευτικών λειτουργεί ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός για την επιμόρφωσή τους σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 
Άρθρο 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

 
1. Στο πλαίσιο των γενικών σκοπών της εκπαίδευσης και των ειδικών σκοπών των 
διδασκομένων μαθημάτων σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, ο σύλλογος των διδασκόντων 
κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους 
προγραμματίζει στην αρχή κάθε σχολικού έτους τις διδακτικές και τις ευρύτερες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητές της.  
2. Στο τέλος του διδακτικού έτους το εκπαιδευτικό έργο κάθε σχολικής μονάδας αξιολογείται 
από το σύλλογο των διδασκόντων - αφού λάβει υπόψη του και τη σχετική γνώμη του 
Συλλόγου Γο-νέων και Κηδεμόνων - προκειμένου να επισημανθούν αδυναμίες και να 
βελτιωθεί ο προγραμματισμός του επόμενου έτους. Σχετική έκθεση υποβάλλεται από το 
Διευθυντή του σχολείου στο Γραφείο των Σχολικών Συμβούλων και στον οικείο 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης.  
3. Με βάση τις εκθέσεις αυτές και τις προσωπικές τους παρατηρήσεις οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης συντάσσουν εκθέσεις για το εκπαιδευτικό έργο 
των σχολικών μονάδων της περιφέρειάς τους, τις οποίες υποβάλλουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
στον οικείο Συντονιστή Σχολικών Συμβούλων και οι Προϊστάμενοι Γραφείων στον 
Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης, οι οποίοι συντάσσουν γενική έκθεση κατά νομό. Οι 
γενικές αυτές εκθέσεις, καθώς και οι επιμέρους εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων και των 
Προϊσταμένων Γραφείων, υποβάλλονται με ευθύνη των Συντονιστών και των Προϊσταμένων 
Διευθύνσεων στο Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκειμένου να 
αποτελέσουν βασικό υλικό για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο. 
 
 

Άρθρο 3 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 
1. Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού γίνεται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και 
από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Για την 
αξιολόγηση αυτή, που αποτελεί φυσική συνέπεια και επιστέγασμα μακρός και πολύπλευρης 
συνεργασίας τους σε ποικίλους τομείς της εκπαιδευτικής πράξης, συντάσσεται ιδιαίτερη 
έκθεση από καθένα εκ των ανωτέρω. 
 2. Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού από το Σχολικό Σύμβουλο διαμορφώνεται 
σταδιακά από τη συνεχή επικοινωνία τους: α) Στα ενημερωτικά σεμινάρια και τις άλλες 
επιμορφωτικές συναντήσεις, που διοργανώνονται από το Σχολικό Σύμβουλο. β) Κατά τη 
συνεργασία τους για την αναζήτηση λύσεων σε επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά 
θέματα. γ) Κατά τις επισκέψεις του Σχολικού Συμβούλου στο σχολείο του εκπαιδευτικού και 
στην αίθουσα διδασκαλίας. Για τη σύνταξη της 'Εκθεσης Αξιολόγησης του έργου του 
εκπαιδευτικού ο Σχολικός Σύμβουλος συνεκτιμά: i) την ενεργητική συμμετοχή του 
εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις συνεργασίας τους που αναφέρονται προηγουμένως. ii) 
τα συγκεκριμένα στοιχεία που προέκυψαν από την παρακολούθηση δύο τουλάχιστον 
διδασκαλιών του εκπαιδευτικού, σε διαφορετικές ημέρες και πάντοτε ύστερα από σχετική 
προσυνεννόηση. iii) ατομική έκθεση στην οποία συντάσσει ο εκπαιδευτικός και στην οποία 
περιλαμβάνονται όσα στοιχεία κρίνει σκόπιμο άτι πρέ-πει να γνωρίζει ο Σχολικός Σύμβουλος 
για τον τρόπο εργασίας του γενικά και για τις διδασκαλίες του προηγουμένου εδαφίου  ii.  
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3. Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογεί:  
α) την επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, δηλαδή 
 - την απαραίτητη για το έργο του επιστημονική συγκράτηση 
 - την κατοχή της διδακτέας ύλης 
 - την ενημέρωσή του στις νεότερες εξελίξεις της επιστήμης του σε συνδυασμό με το βαθμό 
προσφοράς σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων στο σχολείο 
 - την επιστημονική - εκπαιδευτική δραστηριότητά του, όπως η ενεργός συμμετοχή του σε 
σεμινάρια, οι κρίσεις και προτάσεις του για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κ.α. 
και 
β) την παιδαγωγική - διδακτική του ικανότητα, δηλαδή 
 - τον προγραμματισμό του διδακτικού του έργου και το σχεδιασμό των επιμέρους ενοτήτων 
 - την ορθή χρήση κατάλληλης κατά περίπτωση μεθόδου και εποπτικών μέσων διδασκαλίας  
- την εξασφάλιση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής όλων των μαθητών στη διδασκαλία 
 - τον έλεγχο της αφομοίωσης των διδαχθέντων  
- την ικανότητα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών  
- τη δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με τους μαθητές και την 
υποβοήθησή τους για ομαλή και δημιουργική προσαρμογή στη σχολική εργασία και ζωή.  
4. Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού από το Διευθυντή του σχολείου 
διαμορφώνεται μέσα από την καθημερινή τους συνεργασία. Ο Διευθυντής του Σχολείου 
αξιολογεί:  
α) την υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τον 
εκπαιδευτικό, δηλαδή  
- την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως 
υπαλλήλου και εκπαιδευτικού, 
 - την εκτέλεση των εργασιών που του αναθέτουν ο Σύλλογος των διδασκόντων και ο 
Διευθυντής του Σχολείου και 
 - την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών, 
αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον, την υγεία κ.λπ.  
β) τη συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, δηλαδή 
i) τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους συναδέλφους του 
 - για τη συλλογική αντιμετώπιση ειδικών διδακτικών προβλημάτων ή άλλων προβλημάτων 
της σχολικής ζωής  
- για την κατανομή του προγράμματος 
 - για την κατανομή των καθηκόντων 
 - για τη διατύπωση Θεμάτων γραπτών εξετάσεων  
- για την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων  
ii) τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές του 
 - για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων 
 - για τη διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας  
- για την αντιμετώπιση ατομικών προβλημάτων των μαθητών  
iii) τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του 
 - για την παροχή υπεύθυνης ενημέρωσής τους 
 - για την από κοινού αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των μαθητών.  
5. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού από το Σχολικά Σύμβουλο και από 
το Διευθυντή του Σχολείου περιέχουν, εκτός από το περιγραφικό μέρος τους, και αριθμητικά 
προσδιορισμό των στοιχείων αξιολόγησης. Ειδικότερα: 
Ι.  Η Επιστημονική Κατάρτιση του εκπαιδευτικού (παρ.  3α) και η Παιδαγωγική - Διδακτική 
ικανότητά του (παρ. 3β) αποτιμώνται σε κλίμακα από 10 μέχρι και 50 μόρια εκάστη (σύνολο 
μορίων 100) και  
ΙΙ. Η Υπηρεσιακή συνέπεια, υπευθυνότητα και ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τον 
εκπαιδευτικό (παρ. 4α) και η συνεργασία - επικοινωνία του με εκπαιδευτικούς, γονείς και 
μαθητές (παρ. 4β) αποτιμώνται σε κλίμακα από 10 μέχρι και 50 μόρια εκάστη (σύνολο 
μορίων 100). 
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Οι συντασσόμενες εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου του 
έτους κατά το οποίο συντάσσονται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης, όπου και 
φυλάσσονται. 
 6. Οι εκθέσεις της προηγουμένης παραγράφου συντάσσονται κατά τις ακόλουθες χρονικές 
περιόδους:  
- μέχρι το τέλος της πρώτης διετίας της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού 
 - μέχρι το τέλος κάθε επόμενης τετραετίας και ως το 22 έτος της υπηρεσίας του  
- μέχρι το τέλος κάθε επόμενης πενταετίας για τα έτη υπηρεσίας του πέραν των 22 και  
- σε κάθε περίπτωση συμμετοχής εκπαιδευτικού σε διαδικασίες επιλογής, μετά από αίτησή 
του και εφόσον δεν υπάρχει έκθεση αξιολόγησής του σύμφωνα με τα οριζόμενα 
προηγουμένως.  
7. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικού κατά τη λήξη των 
καθοριζομένων από την προηγούμενη παράγραφο χρονικών περιόδων, συντάσσεται 
υποχρεωτικά 'Εκθεση Αξιολόγησης από το Σχολικό Σύμβουλο και το Διευθυντή του 
Σχολείου για τον προς μετακίνηση εκπαιδευτικό, αν δεν έχει ως τότε αξιολογηθεi. Ομοίως, σε 
περίπτωση λήξεως της θητείας Σχολικού Συμβούλου ή υπηρεσιακής μετακίνησης του 
Διευθυντή του Σχολείου συντάσσεται υποχρεωτικά 'Εκθεση Αξιολόγησης για τους 
εκπαιδευτικούς, αν δεν έχουν ως τότε αξιολογηθεί απ' αυτούς.  
8. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες της μιας Εκθέσεις Αξιολόγησης για τον ίδιο εκπαιδευτικό 
και για κάθε συγκεκριμένη περίοδο (διετία, τετραετία ή πενταετία) από τις αναφερόμενες 
στην παράγραφο 6 αυτού του άρθρου, ως έκθεση αξιολόγησης του έργου ταυ εκπαιδευτικού 
γι' αυτή την περίοδο λαμβάνεται ο μέσος όρος των Εκθέσεων που συντάχθηκαν από 
Σχολικούς Συμβού-λους ή Διευθυντές Σχολείου αντίστοιχα.  
9. Δε μπορεί να συνταχθεί 'Εκθεση Αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, εφόσον ο 
Σχολικός Σύμβουλος ή ο Διευθυντής Σχολείου δεν έχει συνυπηρετήσει με του εκπαιδευτικό 
για τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους. 
 

'Αρθρο 4 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
 1. Το έργο του Διευθυντή Σχολείου αξιολογείται: 
 Ι. από το Σχολικά Σύμβουλο της οικείας ειδικότητας ή κλάδου ως προς τα ίδια στοιχεία, στα 
οποία αξιολογείται το έργο του εκπαιδευτικού από το Σχολικά Σύμβουλο, όπως αυτά 
καθορίζονται από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, και 
 ΙΙ. από τον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης ως προς τα στοιχεία:  
α) την υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το 
Διευθυντή, δηλαδή 
- την οργανωτική - καθοδηγητική του ικανότητα  
- την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως 
υπαλλήλου και εκπαιδευτικού  
- την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και την εκτέλεση των εργασιών που του 
αναθέτουν ο Σύλλογος των διδασκόντων και ο οικείος Προϊστάμενος Εκπαίδευσης, 
 - την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών, 
αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών με το περιβάλλον, την υγεία κ.λπ. 
 β) τη συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, δηλαδή 
 i) τη συνεργασία του Διευθυντή με τους συναδέλφους του  
-για τη συλλογική αντιμετώπιση ειδικών διδακτικών προβλημάτων ή άλλων προβλημάτων 
της σχολικής ζωής 
 -για την κατανομή του προγράμματος  
- για την κατανομή των καθηκόντων 
 -για τη διατύπωση Θεμάτων γραπτών εξετάσεων 
 - για την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων  
ii) τη συνεργασία του Διευθυντή με τους μαθητές του σχολείου  
 -για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων 
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 - για τη διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας 
 - για την αντιμετώπιση ατομικών προβλημάτων των μαθητών  
iii) τη συνεργασία του Διευθυντή με τους γονείς και κηδεμόνες ων μαθητών  
-για την παροχή υπεύθυνης ενημέρωσής τους  
- για την από κοινού αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των μαθητών.  
Ο υπό αξιολόγηση διευθυντής υποβάλλει στον οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου 
Εκπαίδευσης ατομική έκθεση για τον απολογισμό του έργου του, η οποία και συνεκτιμάται 
κατά την αξιολόγησή του.  
2. Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου συντάσσονται κάθε τετραετία καθώς και 
σε κάθε περίπτωση συμμετοχής Διευθυντή σε διαδικασία μονιμοποίησης του, εάν είναι επί 
Θητεία, ή επιλογής του οε επόμενη βαθμίδα, και εφόσον δεν έχει ως τότε αξιολογηθεί στη 
βαθμίδα που κατέχει. 
 3. Ως προς την κλίμακα αξιολόγησης, τη φύλαξη και τις λοιπές προϋποθέσεις συντάξεως των 
εκθέσεων αξιολόγησης του έργου ων Διευθυντών Σχολείων από τους οικείους Σχολικούς 
Συμβού- 
λους και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Γραφείων Εκπαίδευσης έχουν ανάλογη 
εφαρμογή οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.  
 
 
 

'Αρθρο 5 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ‘Η 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
1. Το έργο Προϊσταμένου Εκπαίδευσης ή Γραφείου Φυσικής Αγωγής αξιολογείται από τον 
οικείο Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως προς: 
α) την οργανωτική - καθοδηγητική του ικανότητα και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 
νομοθεσίας.  
β) την υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.  
γ) τη συνεργασία με τους Διευθυντές Σχολείων της αρμοδιότητάς του.  
δ) την επικοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
ε) την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων.  
Η 'Εκθεση Αξιολόγησης περιέχει περιγραφικά μέρος και αριθμητικό προσδιορισμό του 
συνόλου των παραπάνω στοιχείων αξιολόγησης σε κλίμακα 20 έως 100.  
Ο υπό αξιολόγηση Προϊστάμενος Γραφείου υποβάλλει στον οι-κείο Προϊστάμενο 
Διεύθυνσης ατομική έκθεση για τον απολογισμό του έργου του, η οποία και συνεκτιμάται 
κατά την αξιολόγησή του. 
2. Οι εκθέσεις της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου συντάσσονται κάθε τετραετία, καθώς και 
σε κάθε περίπτωση συμμετοχής του Προϊσταμένου Γραφείου σε διαδικασία επιλογής σε 
επόμενη βαθμίδα, και εφόσον δεν έχει ως τότε αξιολογηθεί στη βαθμίδα που κατέχει. 
Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους και 
φυλάσσονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  
3. Ως προς τις λοιπές προϋποθέσεις συντάξεως των εκθέσεων αξιολόγησης του έργου των 
Προϊσταμένων Γραφείου από τον οικείο Προϊστάμενο Διευθύνσεως Εκπαίδευσης έχουν 
ανάλογη εφαρμο γή οι διατάξεις των παραγράφων 7,  8  και 9  το υ άρθρου 3  το υ παρό ντο ς 
προεδρικού διατάγματος. 
 
 

Άρθρο 6 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

 
 1. Ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός ή Διευθυντής Σχολείου ή Προϊστάμενος Γραφείου 
Εκπαίδευσης ή Γραφείου Φυσικής Αγωγής λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των 
Εκθέσεων Αξιολόγησης του έργου τους, που συντάχθηκαν από τα αντίστοιχα κατά 
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περίπτωση όργανα, τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού 
διατάγματος, από 15 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου του σχολικού έτους που συντάχθηκε η 
έκθεση, υπογράφοντας σε τηρούμενα σχετικά βιβλίο στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο 
Εκπαίδευσης.  
2. Σε περίπτωση διαφωνίας τους με το περιεχόμενο των Εκθέσεων αυτών έχουν το δικαίωμα 
να υποβάλουν ένσταση, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση, 
συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη αναφορά τους και να ζητήσουν δευτεροβάθμια 
αξιολόγηση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του επομένου όρθρου.  
3. Ο μέσος όρος των Εκθέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Αξιολόγησης αποτελεί 
την τελική αξιολόγηση στους το-μείς, τους οποίους αξιολογεί το κατά περίπτωση αρμόδιο 
όργανο αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.  
 

'Αρθρο 7 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 1. Η δευτεροβάθμια αξιολόγηση του έργου εκπαιδευτικού για Έκθεση που συνέταξε ο 
οικείος Σχολικός Σύμβουλος διενεργείται από τον αρχαιότερο της ίδιας ειδικότητας Σχολικό 
Σύμβουλο γειτονικού νόμου ή περιφέρειας, του οποίου η έδρα είναι η πλησιέστερη προς το 
σχολείο όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενστάσεων είναι 
μεγάλος, οι ενστά-σεις κατανέμονται κατ' αλφαβητική σειρά στους αρχαιότερους κατά σειρά 
Σχολικούς Συμβούλους της ίδιας ειδικότητας των γειτονικών κατά τα ανωτέρω κριτήρια 
νομών ή περιφερειών. 
 2. Ο δεύτερος αυτός αξιολογητής, αφού μελετήσει τον υπηρεσιακό φάκελο του 
εκπαιδευτικού και τη σχετική αναφορά του, συζητεί με τον ενδιαφερόμενο, παρακολουθεί 
μία (1) τουλάχιστον διδασκαλία του και προβαίνει στη δευτεροβάθμια αξιολόγηση του έργου 
του.  
3. Η δευτεροβάθμια αξιολόγηση του έργου εκπαιδευτικού για 'Εκθεση που συνέταξε ο 
Διευθυντής του Σχολείου του διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του 
Γραφείου Εκπαί-δευσης στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει το Σχολείο. Ο δεύτερος αυτός 
αξιολογητής, αφού μελετήσει τον υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού και τη σχετική 
αναφορά του, συνεργάζεται με το Διευθυντή του Σχολείου και τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και 
συντάσσει τη δευτεροβάθμια αξιολόγησή του.  
4. Για την 'Εκθεση Αξιολόγησης του έργου Διευθυντή Σχολείου, την οποία συνέταξε ο 
οικείος Σχολικός Σύμβουλος, η δευτεροβάθμια αξιολόγηση διενεργείται κατά τα οριζόμενα 
από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 
 5. Για την Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Διευθυντή Σχολείου, την οποία συνέταξε ο 
οικείος Προϊστάμενος Γραφείου Εκ-παίδευσης, δεύτερος αξιολογητής ορίζεται ο 
Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης και για την Έκθεση που συνέταξε ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης ο αρχαιότερος Προϊστάμενος από τις όμορες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ο 
δεύτερος αξιολογητής, αφού μελε-τήσει τον υπηρεσιακό φάκελο του Διευθυντή του Σχολείου 
και τη σχετική αναφορά του, συνεργάζεται με τον οικείο Προϊστάμενο Γραφείου ή 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και με τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και συντάσσει 
τη δευτεροβάθμια αξιολόγησή του. 
 6. Για την 'Εκθεση Αξιολόγησης του έργου Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης ή 
Φυσικής Αγωγής, την οποία συνέταξε ο οικείος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
δεύτερος αξιολο-γητής είναι ο αρχαιότερος Προϊστάμενος Διεύθυνσης από τις όμορες 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ο οποίος, αφού μελετήσει τον υπηρεσιακά φάκελο του 
ενδιαφερομένου και τη σχετική αναφορά του, συνεργάζεται με τον ενδιαφερόμενο και με το 
συντάκτη της πρώτης έκθεσης αξιολόγησης και συντάσσει τη δευτεροβάθμια έκθεση. 
 
 

Άρθρο 8 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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1. Στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία στα οποία λόγω οργανικότητας θέσεων δεν 
έχουν οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, Διευθυντές η σχετική έκθεση 
αξιολόγησης, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 3, συντάσσεται από τον 
Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Η δευτεροβάθμια αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών αυτής της παραγράφου 
διενεργείται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του προηγουμένου 
άρθρου. 
 2. Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης που επελέγησαν στις αντίστοιχες 
Θέσεις πριν από τη δημοσίευση του νόμου 2043/92, καθώς και άσοι τοποθετούνται σε θέση 
Διευθυντή σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 
2043/92, συντάσσουν μόνο περιγραφικές εκ-θέσεις για τα στοιχεία που έχουν αρμοδιότητα 
να αξιολογούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, οι οποίες και 
τίθενται στη διάθεση των αντικαταστατών τους, που επιλέγονται κατά τις διατάξεις του 
παραπάνω νόμου.  
Οι Διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων συντάσσουν μόνο περιγραφική έκθεση για τα 
στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, η οποία 
υπο βάλλεται και φυλάσσεται στην ο ικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης.  Ως προ ς το  
χρόνο σύνταξης ισχύει η παράγραφος 6 του ως άνω άρθρου.  
Οι αξιολογηθέντες εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν να λάβουν γνώση της έκθεσής τους 
και να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα, εφόσον το επιθυμούν. 
 3. 'Οπου στο παρόν διάταγμα αναφέρεται ο όρος Διευθυντής Σχολείου νοείται και ο 
Διευθυντής Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.).  
4. Για τους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν τις υπηρεσίας τους στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, στο Παιδαγωγικά Ινστιτούτο, στα Περιφερειακά Επιμορφωτικό 
Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και στους Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας συντάσσει 
'Έκθεση Αξιολόγησης αντίστοιχα ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας τους, ο οικείος 
Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο Διευθυντής του Π.Ε.Κ., ο Πρόεδρος ή ο 
Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού και με βάση τα στοιχεία: γνώση αντικειμένου, 
ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, υπηρεσιακή συνέπεια, υπηρεσιακές σχέσεις και 
συμπεριφορά, αποτελεσματικότητα.  
Η 'Έκθεση Αξιολόγησης περιέχει περιγραφικό μέρος και αριθμητικό προσδιορισμό του 
συνόλου των παραπάνω στοιχείων αξιολόγησης σε κλίμακα 10 έως 100, ενώ ως προς το 
χρόνο και τις λοιπές προϋποθέσεις συντάξεως της εκθέσεως ισχύουν οι διατάξεις των 
παραγράφων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.  
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 
 

 
5) N.2525/1997

 

«Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις». 

Σημείωση : Το άρθρο 8 καταργήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ Α24/13-2-
2002). 
 

Άρθρο 8  
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  
 

1. Ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
νοείται η διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης και του 
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βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία.  
2. Η αξιολόγηση αυτή αφορά όλους τους τύπους και μορφές των σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
3. Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται η επάρκεια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η απόδοση των σχολικών μονάδων, καθώς και γενικότερα η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
4. Η ως άνω αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ασκείται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και Γραφείων , τους Σχολικούς Συμβούλους και το Σώμα Μονίμων 
Αξιολογητών (ΣΜΑ) ως εξής:  
α) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συντάσσει αξιολογική έκθεση για τη σχολική μονάδα, 
την οποία διευθύνει και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Σε όσες σχολικές 
μονάδες δεν έχει ορισθεί Διευθυντής ή ο Διευθυντής κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω εκθέσεις 
συντάσσονται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή.  
β) Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων συντάσσουν αξιολογική 
έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, για τους 
Διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί 
με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης αντίστοιχα. 
Ο προϊστάμενος διεύθυνσης συντάσσει επίσης αξιολογική έκθεση για τους Προϊσταμένους 
Γραφείων Εκπαίδευσης και για τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.  
γ) Ο Σχολικός Σύμβουλος υποστηρίζει το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο των 
εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του και συντάσσει αξιολογική έκθεση για θέματα που 
αφορούν την επιστημονική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που δεν 
έχει οριστεί Σχολικός Σύμβουλος ή αυτός που έχει ορισθεί κωλύεται ή ελλείπει,  ο ι ως άνω 
εκθέσεις συντάσσονται από τον αναπληρωτή του.  
δ) Η αξιολόγηση ασκείται και από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.). Για το σκοπό 
αυτό συνιστώνται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις μονίμων αξιολογητών, ΠΕ κατηγορίας 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων . 
Η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων γίνεται με δημό σιο  διαγωνισμό . Η σχετική 
προκήρυξη εκδίδεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται 
στον ημερήσιο τύπο. Με την προκήρυξη καθορίζονται ο αριθμός και η ειδικότητα των υπό 
πλήρωση θέσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, ο χρόνος και ο 
τόπος διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 55
ο 

έτος της ηλικίας τους και να έχουν 
ιδιαίτερα αυξημένα επιστημονικά προσόντα, σημαντική διδακτική προϋπηρεσία και 
ειδικότερα:  
i. πτυχίο ΑΕΙ ή άλλο αναγνωρισμένο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συνεκτιμάται 
το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της 
αλλοδαπής, ή αντίστοιχος τίτλος των κρατών μελών της Ε.Ε. 
ii. δωδεκαετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Σχολείο 
πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή 
ή στην αλλοδαπή.  
ε) Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση, διοίκηση και 
λειτουργία της εκπαίδευσης, στη θεωρία και τη μεθοδολογία της αξιολόγησης, καθώς και σε 
θέματα που αναφέρονται στο σύνολο του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους, όπως 
προβλέπεται στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με 
γραπτή εξέταση και δημόσια συνέντευξη.  
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στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής, η σύνδεση και η 
συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασης, η αποζημίωση 
των μελών της εξεταστικής Επιτροπής, η εξεταζόμενη ύλη, ο τρόπος βαθμολόγησης και 
γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και τη διαδικασία εξέτασης των μονίμων 
αξιολογητών. 
ζ) Για την εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό των μελών του ΣΜΑ και των Σχολικών 
Συμβούλων συνιστάται Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (ΕΑΣΜ) με θητεία, 
αποτελούμενη από προσωπικότητες κύρους που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
των Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η ως άνω Επιτροπή υπάγεται στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ορίζει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της ΕΑΣΜ.  
η) Έργο των μελών του ΣΜΑ είναι ιδίως:  
ι) η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με αποκλειστική ευθύνη τους.  
ιι) Η σύνταξη των ερωτηματολογίων αξιολόγησης κάθε σχολικής μονάδας.  
ιιι) Η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και των κέντρων, μονάδων και υπηρεσιών 
υποστήριξης της εκπαίδευσης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης που υποβάλλεται στην 
ΕΑΣΜ. 
ιν) Ο έλεγχος της ακρίβειας κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους μαθητές.  
ν) η σύνταξη γενικής έκθεσης αξιολόγησης και η υποβολή της στην ΕΑΣΜ.  
νι) Η παραπομπή προς τα αρμόδια όργανα για την επιβολή οποιαδήποτε πειθαρχικής ποινής 
στους εκπαιδευτικούς.  
θ) Για την μονιμοποίηση, την εξέλιξη και την επιλογή σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης 
απαιτείται προηγούμενη έκθεση των μονίμων αξιολογητών. Κατά τη σύνταξη της τελικής 
έκθεσης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τους μόνιμους αξιολογητές λαμβάνονται 
υπόψη και οι εκθέσεις της εσωτερικής τους αξιολόγησης. 
ι) Με ΠΔ,  που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η υπηρεσιακή τους εξέλιξη, καθώς και οι εγγυήσεις που 
παρέχονται στους αξιολογούμενους σε σχέση με τις εκθέσεις αξιολόγησής το υς και η 
διαδικασία οριστικοποίησης αυτών.  
ια) Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση, η οργάνωση, η 
λειτουργία και η θητεία της ΕΑΣΜ, η διοικητική υποστήριξη του ΣΜΑ, τα ειδικότερα 
καθήκοντα των αξιολογητών και των μελών της ΕΑΣΜ, η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το 
περιεχόμενο της αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
αξιολόγηση.  
ιβ) Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται οι 
αποδοχές των αξιολογητών και των μελών της ΕΑΣΜ και η υπηρεσιακή τους κατάσταση.
  
 
 

 
6) Προεδρικό Διάταγμα 140/1998:«Όροι και διαδικασία της 

μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%94_140_1998.pdf�
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στους αξιολογούμενους και διαδικασία οριστικοποίησης των εκθέσεων 
αξιολόγησης». 

 
Άρθρο 1 

Όροι και διαδικασία μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών. 

1. Για τη μονιμοποίηση των διοριζομένων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης αποφασίζει το αντίστοιχο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο. Αναγκαία 
προϋπόθεση για τη μονιμοποίηση είναι η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης της παιδαγωγικής 
και διδακτικής επάρκειας αυτών.  

2. Εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής θητεία του 
εκπαιδευτικού από το διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί o εκπαιδευτικός 
και από τον οικείο σχολικό σύμβουλο.  

3. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογεί  

α) την υπηρεσιακή συνέπεια την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τον 
εκπαιδευτικό και  
β) τη συνεργασία και επικοινωνία αυτού με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.  

4. Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογεί:  

α) την επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού και  
β) την παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα αυτού.  

5. Στο τέλος της δοκιμαστικής θητείας του εκπαιδευτικού, τριμελείς επιτροπές, 
αποτελούμενες από μόνιμους αξιολογητές, που ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (Ε.Α.Σ.Μ.), εξετάζουν τον υπηρεσιακό φάκελο του, την 
πληρότητα μιας επιστημονικής εργασίας που πρέπει να έχει εκπονήσει ο αξιολογούμενος σε 
αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα του, καθώς και την επάρκεια σχεδίου υποδειγματικής 
διδασκαλίας που έχει συντάξει ο ίδιος. Οι τριμελείς επιτροπές λαμβάνουν υπόψη τους τις 
εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν συνταχθεί από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και τον 
οικείο Σχολικό Σύμβουλο και συντάσσουν τη δική τους έκθεση αξιολόγησης την οποία 
υποβάλλουν, μαζί με όλο τον υπηρεσιακό φάκελο του κρινόμενου εκπαιδευτικού, στο 
αρμόδιο για τη μονιμοποίηση περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο. Από την υποχρέωση της 
εκπόνησης επιστημονικής εργασίας απαλλάσσεται ο εκπαιδευτικός εάν είναι κάτοχος Master 
ή διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο της ειδικότητας. Κατά την εξέταση των 
αξιολογικών αυτών στοιχείων, η τριμελής επιτροπή, εάν το κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο 
μπορεί να καλέσει σε προφορική συνέντευξη τον αξιολογούμενο για παροχή διευκρινίσεων 
στα κρινόμενα αξιολογικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή η τριμελής επιτροπή συντάσσει 
σχετικό συνοπτικό πρακτικό, στο οποίο διατυπώνονται τα αντίστοιχα συμπεράσματα από την 
προφορική συνέντευξη του αξιολογούμενου.  

6. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, επαναλαμβάνονται οι 
διαδικασίες αξιολόγησης εντός του επομένου διδακτικού έτους, μετά από ένσταση του 
εκπαιδευτικού, που ασκείται εντός τριάντα ημερών από την γνωστοποίηση της κρίσης στο 
κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει τελικά.  

Άρθρο 2  
Όροι και διαδικασία υπηρεσιακής εξέλιξης των εκπαιδευτικών. 
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Οι κατά το προηγούμενο άρθρο καθοριζόμενοι όροι και διαδικασίες για τη μονιμοποίηση των 
εκπαιδευτικών εφαρμόζονται και για την προαγωγή τους από το Γ΄ στο Β΄ βαθμό και από το 
Β΄ στον Α΄ βαθμό.  

Άρθρο 3  
Όροι και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης. 

1. Για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων, 
προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, προϊσταμένων διευθύνσεως εκπαίδευσης και σχολικών 
συμβούλων απαιτείται προηγούμενη έκθεση τριμελούς επιτροπής μονίμων αξιολογητών, 
σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των παραγράφων 2 - 4 του παρόντος άρθρου. Η 
επιλογή των ως άνω στελεχών γίνεται από τα οικεία Συμβούλια Επιλογής κατά τις κείμενες 
διατάξεις.  

2. Οι αρμόδιες για την αξιολόγηση των υποψηφίων στελεχών τριμελείς επιτροπές μονίμων 
αξιολογητών συνέρχονται εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
των εκπαιδευτικών και εξετάζουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Κατά 
την εξέταση των φακέλων των υποψηφίων οι επιτροπές μπορούν να τους καλούν σε 
προφορική συνέντευξη.  

3. Οι επιτροπές για το σχηματισμό της κρίσης τους εξετάζουν τους φακέλους των 
υποψηφίων, οι οποίοι περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία για το σύνολο των εκπαιδευτικών, 
παιδαγωγικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και τις εκθέσεις 
αξιολόγησής τους από τα αρμόδια όργανα. Ειδικότερα ο φάκελος κάθε υποψηφίου 
περιλαμβάνει επιπλέον:  

 
α) για την επιλογή σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας μία τουλάχιστον εργασία της 
επιλογής του υποψηφίου με θέμα την οργάνωση της σχολικής μονάδας και τη διοίκηση 
προσωπικού,  
β) για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης μία 
τουλάχιστον εργασία της επιλογής του υποψηφίου με θέμα της διαχείριση ενός εκπαιδευτικού 
προβλήματος σε περιφερειακό επίπεδο και  
γ) για την επιλογή σε θέση σχολικού συμβούλου μία τουλάχιστον προσομοίωση σεμιναρίου 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.  

4. Οι επιτροπές των μονίμων αξιολογητών διαβιβάζουν τις εκθέσεις αξιολόγησης και το 
σχετικό φάκελο στα οικεία Συμβούλια Επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης. Σε περίπτωση 
δυσμενούς έκθεσης οι υποψήφιοι μπορούν, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, να ασκήσουν 
ένσταση στο οικείο Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο αποφασίζει αιτιολογημένα επ' αυτών, πριν 
αποφασίσει σχετικά με την επιλογή των στελεχών για τις υπό πλήρωση θέσεις: 

Άρθρο 4  
Εγγυήσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικών 

1. Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης υποβάλλεται στο κατά περίπτωση 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, μετά από πρόσκληση του και σε προθεσμία δεκαπέντε 
ημερών, έκθεση προσωπικής αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, βάσει 
των εκάστοτε ισχυόντων στοιχείων αξιολόγησης αλλά χωρίς αριθμητικό προσδιορισμό τους. 
Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτής σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την διαδικασία 
της αξιολόγησης.  
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2. Κάθε όργανο αξιολόγησης γνωστοποιεί στον αξιολογούμενο το περιεχόμενο της 
αξιολογικής έκθεσης αυτού εντός δεκαημέρου από την κατάθεσή της στην αρμόδια αρχή.  

3. Η ΕΑΣΜ συγκροτεί τριμελείς επιτροπές αποτελούμενες από μόνιμους αξιολογητές οι 
οποίες αποφαίνονται, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 1-3 και στις εξής περιπτώσεις:  

α) μετά από ένσταση του εκπαιδευτικού που έχει ήδη αξιολογηθεί,  
β) εφόσον προκύπτουν σοβαρές ελλείψεις επιστημονικής ή παιδαγωγικής επάρκειας του 
εκπαιδευτικού, που έχει ήδη κριθεί, από τις αξιολογικές εκθέσεις των αρμοδίων οργάνων και,  
γ) εφόσον παρατηρείται σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις καλές ή άριστες ατομικές 
αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας από τα ίδια ως άνω όργανα 
αξιολόγησης αφενός και αφετέρου στις κακές εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
της ίδιας σχολικής μονάδας που συντάσσονται από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών ή και 
αντίστροφα.  

4. Η ΕΑΣΜ συγκροτεί τις ως άνω επιτροπές εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών είτε από 
τη διαβίβαση της ένστασης και του φακέλου του εκπαιδευτικού είτε κάθε φορά που 
διαπιστώνει τη συνδρομή μιας από τις περιπτώσεις β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου.  

5. Ο εκπαιδευτικός που έχει ήδη αξιολογηθεί μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά δυσμενούς 
έκθεσης αξιολόγησης, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της, η 
οποία κατατίθεται στην αμέσως προϊστάμενη αρχή και διαβιβάζεται πάραυτα στην ΕΑΣΜ.  

6. Ο ενιστάμενος ή κρινόμενος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να παραστεί αυτοπροσώπως 
ενώπιον της επιτροπής των αξιολογητών και να αναπτύξει τις απόψεις του. H επιτροπή 
αξιολόγησης μπορεί, να παρακολουθήσει μία ή περισσότερες διδασκαλίες του, να πάρει 
συνέντευξη από τον ενιστάμενο ή κρινόμενο εκπαιδευτικό, τον διευθυντή του σχολείου του, 
τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο και γενικά να προβεί σε κάβε αναγκαίο μέτρο, ώστε να 
διαμορφώσει πλήρη και ολοκληρωμένη γνώμη. Η επιτροπή αυτή, με αιτιολογημένη απόφασή 
της,  δέχεται η απο ρρίπτει ο λικά ή μερικά,  την ένσταση του εκπαιδευτικού και σε κάθε 
περίπτωση της παρ. 3 του παρόντος αποφαίνεται τελικά και συντάσσει την οριστική έκθεση 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, ή των εκπαιδευτικών, ή του εκπαιδευτικού έργου της 
σχολικής μονάδας.  

Άρθρο 5  
Τελικές, μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις 

1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

2. Μέχρι την ολοκλήρωση της συγκρότησης του ΣΜΑ εξακολουθούν να ισχύουν οι 
προϋφιστάμενες διατάξεις για τη μονιμοποίηση , εξέλιξη και επιλογή στελεχών της 
εκπαίδευσης.  

3. Από την ισχύ του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 320/1993 (ΦΕΚ 138 Α΄) και κάθε 
αντίθετη διάταξη. 

 
 

7) Νόμος 2986/2002:«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 
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Άρθρο 5 
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

1. Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι:  

α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την 
παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα,  
β) ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους,  
γ) η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των 
διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών,  
δ) η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου και η 
προσπάθεια εξάλειψης αυτών,  
ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η παροχή 
κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της 
εκπαίδευσης,  
στ) η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσης τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου 
της επιμόρφωσης αυτής,  
ζ) η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης.  

2 .  Η αξιολόγηση είναι περιο δική και αφο ρά όλους το υς εκπαιδευτικο ύς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις εξής κατηγορίες:  

α) των εκπαιδευτικών για μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη,  
β) των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που πρόκειται να κριθούν για την κάλυψη θέσεων 
στελεχών της εκπαίδευσης,  
γ) των στελεχών εκπαίδευσης,  
δ) των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αξιολογηθούν και  
ε) κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαία.  

3. Η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης (με ατομικές εκθέσεις) των εκπαιδευτικών 
διαμορφώνεται ως εξής: α) Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης υποβάλλεται 
στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, μετά από πρόσκληση του και σε 
προθεσμία  

α) δεκαπέντε ημερών, έκθεση προσωπικής αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου 
εκπαιδευτικού, βάσει των στοιχείων αξιολόγησης, αλλά χωρίς αριθμητική βαθμολογία. 
Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτής σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη διαδικασία 
της αξιολόγησης.  
β) Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον οικείο 
Σχολικό Σύμβουλο.  
γ) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) 
αξιολογείται από τον προϊστάμενο Γραφείου ή από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην 
περίπτωση που δεν λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.  
δ) Ο Προϊστάμενος Γραφείου αξιολογείται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως 
προς το διοικητικό του έργο, και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο.  
ε) Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης 
ως προς το διοικητικό του έργο και ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο από 
Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του 
Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.  
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στ) Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως 
προς το διοικητικό του έργο και από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Επιστημονικής 
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο.  
ζ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της 
περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον 
Περιφερειακό Διευθυντή και ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο από Σύμβουλο 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Π.Ι., ύστερα 
από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Π.Ι., καθορίζεται ο τρόπος, 
ο χρόνος, η διαδικασία και το περιεχόμενο της αξιολόγησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης 
και των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης των νο μών και νο μαρχιών ως προ ς την 
επιστημονική και παιδαγωγική τους συγκρότηση.  

5. Κάθε αξιολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 δικαιούται να υποβάλει 
ένσταση, εντός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης, ενώπιον της 
επιτροπής της επόμενης παραγράφου και να ζητήσει είτε την τροποποίηση ορισμένων 
χαρακτηρισμών αυτής είτε την επανάληψη της αξιολόγησης του. Η ένσταση πρέπει να 
περιέχει συγκεκριμένους ουσιώδεις λόγους.  

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται 
ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, συγκροτούνται επιτροπές ενστάσεων:  

α) Ανά μία στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που αποτελείται από 
έναν πάρεδρο, μόνιμο ή με θητεία του Π.Ι., ως πρόεδρο και δύο Διευθυντές Εκπαίδευσης ως 
μέλη, όταν κρίνονται ενστάσεις που αναφέρονται στο διοικητικό έργο του αξιολογηθέντος ή 
δύο Σχολικούς Συμβούλους, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον έχει την ίδια ειδικότητα με 
τον ενιστάμενο ως μέλη, όταν κρίνονται ενστάσεις που αναφέρονται στο επιστημονικό και 
παιδαγωγικό έργο του αξιολογηθέντος. Η επιτροπή αυτή κρίνει ενστάσεις που υποβάλλονται 
από αξιολογηθέντες εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ..  
β) Μία στο Π.Ι. που αποτελείται από ένα Σύμβουλο αυτού, ως πρόεδρο και δύο μόνιμους 
παρέδρους, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον έχει την ίδια ειδικότητα με τον ενιστάμενο, 
ως μέλη. Η επιτροπή αυτή κρίνει ενστάσεις που υποβάλλονται από αξιολογηθέντες 
Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους 
και Προϊσταμένους των τμημάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.  
Με τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών της παρούσας παραγράφου ορίζεται η θητεία 
του προέδρου και των μελών αυτής, καθώς και ο γραμματέας από διοικητικούς υπαλλήλους ή 
εκπαιδευτικούς, αποσπασμένους στην περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο Π.Ι. 
αντίστοιχα.  

7. Στις επιτροπές ενστάσεων δε μπορεί να μετέχει ο συντάκτης της έκθεσης αξιολόγησης, 
κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση.  

8. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου εκτιμώντας τους προβαλλόμενους λόγους αποφασίζουν 
αιτιολογημένα είτε την απόρριψη της ένστασης είτε την τροποποίηση ορισμένων 
χαρακτηρισμών και συμπερασμάτων είτε την επανάληψη της αξιολόγησης των ενισταμένων, 
την οποία αναθέτουν σε δύο ομοιόβαθμους του πρώτου αξιολογητή.  

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται 
ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού 
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Ινστιτούτου, καθορίζονται η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.    

 
8) Νόμος 3848/2010:«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – 

καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 
λοιπές διατάξεις». 

 
ΑΡΘΡΟ 32 

Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης 
των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών 

 
 
1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά. 
 
2. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η σχολική μονάδα συντάσσει έκθεση με την οποία 
αξιολογούνται: α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της, β) η επίτευξη των 
εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης και γ) οι επιτυχίες, οι 
αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για την επόμενη σχολική χρονιά. 
 
3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη του 
διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τους 
σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, 
δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης 
εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.). 
 
4. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης καταρτίζουν πρόγραμμα δράσης για κάθε σχολικό έτος και στη συνέχεια 
υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις στους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. 
 
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα στοιχεία της αξιολόγησης και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες 
της εφαρμογής του άρθρου αυτού. 
 
6. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται σταδιακά από το 
σχολικό έτος 2010−2011 σε σχολικές μονάδες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος 
άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

9) Νόμος 4024/ 2011 

 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%9D_3848_2010.pdf�
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Άρθρο 4. 

                                         Πεδίο εφαρμογής άρθρου με αιτιολογική έκθεση 

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί 
υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ): 
α) του Δημοσίου, 
β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
γ) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του 
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α). Επίσης υπάγονται: 
α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
β) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμισθων 
Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας, 
γ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί, 
δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, όσον αφορά τα μισθολογικά θέματά τους τροποποιουμένου 
αναλόγως του Κανονισμού της Βουλής, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας, 
ε) οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, 
στ) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ενωσης 
Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), 
ζ) οι υπάλληλοι και, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, οι θρησκευτικοί 
λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των 
εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3, του άρθρου 63, του ν.3801/2009 (Α' 163) 
των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών 
θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

2. Υπάλληλοι και λειτουργοί που δεν εμπίπτουν ευθέως στις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και οι κατηγορίες 
υπαλλήλων ή λειτουργών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β' 
του ν. 3205/2003 (Α' 297) εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος 
Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
Οικονομικών καθορίζεται το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης και το μισθολόγιο που 
εφαρμόζεται για το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από 1.1.2013 και 
εφεξής, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της Υπηρεσίας αυτής. Η ως άνω κοινή 
υπουργική απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά φυλάσσεται 
στο ερμάριο ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας, της Κυβέρνησης και επικυρωμένο 
αντίγραφο επιδίδεται μόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την Εθνική 
Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του ν. 3205/2003 και της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 2/49212/0022/31−07−2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Δημόσιας Τάξης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία ψήφισης του ν. 4093/2012, δεν 
θίγονται είτε πριν είτε μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Άρθρο 5. 

Θέματα κινητικότητας των Υπαλλήλων του Κράτους - Κείμενο νόμου 
 
1. Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 
υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης, διοικούνται, όσον 
αφορά τα θέματα κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών υπουργείων ή 
αποκεντρωμένων διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο, κατά περίπτωση, Υπουργό.  
 
2. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να μετακινούνται στις υπηρεσίες των υπουργείων και των 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/41�
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/474�
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αποκεντρωμένων διοικήσεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών των 
υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, για συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται 
με την απόφαση αυτή, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και 
της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας των υπαλλήλων που μετακινούνται.  
 
3. Η εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου γίνεται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, κάθε δύο έτη, από 
τριμελές Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, από Αντιπρόεδρο ή 
Πρόεδρο Τμήματος του ΑΣΕΠ, ο οποίος προεδρεύει και δύο υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν 
καθήκοντα προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Με κοινή απόφαση των 
προαναφερόμενων Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη 
συγκρότηση και λειτουργία του εν λόγω Συμβουλίου, στη διαδικασία της μετακίνησης 
λαμβανομένου υπόψη και του συμφέροντος του υπαλλήλου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
 
 

Άρθρο 6. 

Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης - Κείμενο νόμου 

 
1. Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (ΥΕ)  κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως 
εξής: 
Βαθμός Α 
Βαθμός Β 
Βαθμός Γ 
Βαθμός Δ 
Βαθμός Ε 
Βαθμός ΣΤ.  
 
2. Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους 
βαθμούς 1ο και 2ο και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
 
3. Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και καταληκτικός, ο Βαθμός Α 
για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ 
κατηγορία.  
 
4. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι 
δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, 
κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ. 
Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, 
συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της 
υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε. 
Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη 
βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα. 
Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με 
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αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. 
Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του 
εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή. Για τη συνδρομή ή όχι της 
προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4024/2011. 
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως 
μόνιμοι, στο Βαθμό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος επιτυχούς 
δοκιμαστικής υπηρεσίας. 
Οι υπάλληλοι που έχουν πριν από το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα 
και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα 
τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν 
να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη 
μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο 
όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως 
πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. 
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται 
η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό 
τομέα των κρατών  μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ' ανώτατο όριο 
και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με 
το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης 
προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, 
υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του 
προηγούμενου εδαφίου. 
Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από 
θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη. 
Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου 
υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι 
διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης χωρίς αυτό να 
δημιουργεί δικαίωμα υπαγωγής τους στις διατάξεις της περίπτωσης ι' της παρ. 2 του άρθρου 
9 του π.δ. 169/2007. 
Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω 
ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της 
επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης. 
Ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και 
ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή 
σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του παρόντος και 
για την υπηρεσιακή τους κατάσταση. 
 
 
5. Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθμό 
που εισάγονται. 
Μετά το πέρας της δοκιμαστικής αυτής περιόδου, ο υπάλληλος μονιμοποιείται ή συνεχίζει να 
απασχολείται εφόσον πρόκειται για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, εφόσον: 
α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, με βάση τη βαθμολόγηση της απόδοσής του 
και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων 
αξιολόγησης στο σύστημα αξιολόγησης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των 
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παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, βαθμολογία μεγαλύτερη της 
βάσης και 
β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η δοκιμαστική του υπηρεσία. 
Εφόσον ο δόκιμος υπάλληλος μονιμοποιηθεί, προάγεται στο Βαθμό Ε, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.  
 
6. Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη ικανό να 
μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει την απασχόλησή του, ο υπάλληλος απολύεται. Το υπηρεσιακό 
συμβούλιο μπορεί, κατά περίπτωση, να αποφασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιμαστικής 
υπηρεσίας του υπαλλήλου από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον, με βάση την έκθεση 
αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η καταλληλότητα 
του κρινομένου προκειμένου να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει να απασχολείται. Σε αυτή την 
περίπτωση, μετά τη λήξη της παράτασης της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος 
επαναξιολογείται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον 
υπάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογικά.  
 
 

Άρθρο 7. 

Σύστημα Βαθμολογικής Εξέλιξης - Κείμενο νόμου 
 
1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό 
συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη: 
α) η αξιολόγηση του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα: 
αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της 
στοχοθεσίας και 
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία, 
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων 
υπαλλήλων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και 
γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό, όπως ορίζεται ειδικότερα στη 
παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. 
Ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 12, δεν εξελίσσεται μισθολογικά δεν συνυπολογίζεται για τον υπολογισμό του 
ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό.  
 
2. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου 
λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά 
κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα 
από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α 
το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.  
 
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση 
με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και 
η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως 
αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.  
 
4. Με το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος 
άρθρου: 
α) καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγηση, ο χρόνος έναρξης και 
λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασία και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η 
βαρύτητα των επί μέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη, για την επιλογή του 
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υπαλλήλου σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, για την 
αξιολόγηση της θητείας των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης, καθώς και η συμμετοχή του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στη διαδικασία της αξιολόγησης, 
β) προβλέπεται η διαδικασία συγκρότησης των Συμβουλίων Αξιολόγησης κατά φορέα, που 
διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και έχουν δυνατότητα 
επανεξέτασης της αξιολόγησης ή αναπομπής της στα όργανα αξιολόγησης των 
προηγούμενων επιπέδων, 
γ) μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα και να καθορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης 
προσφυγής του ενδιαφερόμενου ενώπιον του οικείου Συμβουλίου Αξιολόγησης και 
δ) μπορεί να προβλέπονται τα όργανα και οι διαδικασίες διασφάλισης της ορθής εφαρμογής 
του συστήματος αξιολόγησης και ελέγχου της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής του σε 
όλες τις υπηρεσίες και φορείς στους οποίους αυτό εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.  
 
5. Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για τις 
κατηγορίες προσωπικού, όπως υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και οι εξομοιούμενοι με 
αυτόν μισθολογικά ή βαθμολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικών, περιλαμβανομένου 
και του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, των δικαστικών υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών 
υπηρεσίας υπαίθρου και των μόνιμων αγροτικών ιατρών, μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ 
με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση 
Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι διατάξεις του παρόντος 
Κεφαλαίου εφαρμόζονται και στις κατηγορίες προσωπικού της παρούσας παραγράφου.  
 
6. Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση 
ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής: 
-Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων. 
-Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων. 
-Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων. 
-Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλήλων. 
-Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλήλων. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των 
υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, 
τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορούν να καθορίζονται χαμηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο 
υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 
έως 5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα 
επόμενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το δικαίωμα προαγωγής και στην περίπτωση που δεν 
εξελίσσεται μισθολογικά, σύμφωνα με το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου γ' της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου.  
 
7. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι: 
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:  
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη  
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, τέσσερα (4) έτη  
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, τέσσερα (4) έτη  
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β, τέσσερα (4) έτη  
Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός):  
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και 
ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, οκτώ (8) έτη. 
β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ:  
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη  
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, έξι (6) έτη  
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Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ, έξι (6) έτη  
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β (καταληκτικός βαθμός), οκτώ (8) έτη.  
γ) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ:  
Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε, δύο (2) έτη  
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ, δέκα (10) έτη  
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ (καταληκτικός βαθμός), δέκα (10) έτη. 
 
 

Άρθρο 8. 
Διαδικασία προαγωγής-πίνακες προακτέων - Κείμενο νόμου 

 
1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για την 
προαγωγή υπαλλήλων στον αμέσως επόμενο βαθμό, είναι απαραίτητη η συνδρομή των 
προϋποθέσεων του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.  
 
2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο το Μάιο κάθε έτους καταρτίζει πίνακα προακτέων κατά βαθμό, 
κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες 
αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που πληρούν ως τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η εγγραφή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση το μέσο όρο 
της τελικής βαθμολογίας των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου που συντάχθηκαν στο 
βαθμό που κατέχει ο υπάλληλος. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Ιουνίου του έτους 
κατάρτι σής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησής τους.  
 
3. Η προαγωγή των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων γίνεται 
λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 7 του παρόντος 
Κεφαλαίου. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, 
εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με μισό της μονάδας. Η προαγωγή θωρείται ότι 
συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος τις απαιτούμενες προϋποθέσεις 
για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα 
προακτέων. Οι υπάλληλοι που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων, αλλά δεν 
προάγονται μετά την κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, κρίνονται εκ νέου για προαγωγή 
το επόμενο έτος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 
του άρθρου 7.  
 
4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη 
προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού 
συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα 
μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο (2) έτη. 
 
 

 
Άρθρο 9. 

Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων - Κείμενο νόμου 
 
1. Οι πίνακες προακτέων, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8, υποβάλλονται για 
κύρωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες στον οικείο Υπουργό ή στο αρμόδιο όργανο του οικείου 
ΟΤΑ ή στο ανώτατο όργανο διοίκησης του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.. Το αρμόδιο όργανο εξετάζει 
μόνο τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων και, εφόσον διαπιστώσει 
παράβαση των σχετικών διατάξεων, αναπέμπει τους πίνακες στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το 
οποίο υποχρεούται να αποφασίσει εντός δέκα (10) ημερών.  
 
2. Οι πίνακες που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι οριστικοί και ανακοινώνονται 
στις αρμόδιες υπηρεσίες. 
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Άρθρο 10. 
Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης - Κείμενο νόμου 

 
1. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Α έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις 
ευθύνης: 
α) Οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον σωρευτικά: 
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα 
δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, 
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης,  
γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ.  
β) Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, εφόσον σωρευτικά: 
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα 
δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, 
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, εφόσον 
πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και  
γγ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ.  
 
2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Β έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις 
ευθύνης: 
α) Οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: 
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα 
δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, 
ββ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον 
πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και 
Διεύθυνσης εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης, 
γγ) ανήκουν στην κατηγορία προσωπικού ΠΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως 
προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνησης και κατηγορίες προσωπικού 
ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να επλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου 
Διεύθυνσης. 
β) Οργανικής μονάδας Επιπέδου Τμήματος, εφόσον, σωρευτικά: 
αα) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα 
δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή και 
ββ) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.  
 
3. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Γ έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις 
ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης εφόσον, σωρευτικά: 
α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα 
δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, 
β) ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως 
προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος και ΠΕ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται να 
επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και 
γ) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος εφόσον πρόκειται να επιλεγούν ως 
προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.  
 
4. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν προαχθεί στο Βαθμό Δ' έχουν δικαίωμα επιλογής για θέσεις 
ευθύνης οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος εφόσον σωρευτικά: 
α) έχουν επιτύχει στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, σε ποσοστό τουλάχιστον 90% κατά τα 
δύο (2) τελευταία έτη πριν από την επιλογή, 
β) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.  
 
5. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος 
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και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Γ', με την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο 
Βαθμό Γ'. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου 
Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β', με την τοποθέτησή τους 
κατατάσσονται στο Βαθμό Β'. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής 
μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Α ', με την 
τοποθέτησή τους κατατάσσονται στο Βαθμό Α'. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου, τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι υπάλληλοι 
με τον αμέσως κατώτερο βαθμό κατά περίπτωση και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, 
τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.  
 
6. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστημα που 
υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο (2) ετών κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του 
αρμοδίου προς τούτο συλλογικού οργάνου, το οποίο πρόκειται να αποφασίσει σχετικά.  
 
 
7. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου 
οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή 
ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό 
παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως 
αντικαθίσταται με το άρθρο δεύτερο του παρόντος. 
 
 
8. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη 
μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου 7 δεν 
πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης 
υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. 
 
 
9. Με την προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι κλάδοι ΓΙΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι 
υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση 
οργανικών μονάδων ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των 
συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του 
παρόντος νόμου, οι κλάδοι καθορίζονται, μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, με τους οργανισμούς 
των οικείων υπηρεσιών. Μετά την έκδοση των αποφάσεων οι κλάδοι καθορίζονται με την 
προκήρυξη. Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση και το Τμήμα. 
 
 

Άρθρο 11. 
 

Προκήρυξη για την επιλογή προϊσταμένων - Κείμενο νόμου 

 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα που αφορούν στην έκδοση κοινής 
απόφασης προκήρυξης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργού που 
το εποπτεύει, με την οποία προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικών 
Διευθύνσεων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της 
επιλογής, προκειμένου να επιλεγούν οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, ισχύουν και για 
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την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, καθώς και Τμήματος 
διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής.  

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών, οι διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου μπορούν να επεκτείνονται και για την επιλογή των 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος πέραν των όσων αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.  

 

 

10) Προεδρικό διάταγμα 152/2013: «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 

 
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στο εξής «εκπαιδευτικοί»), στους οποίους περιλαμβάνονται 
και όσοι υπηρετούν ως: 
α) περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, β) συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, 
γ) προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης των 
περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, 
δ) σχολικοί σύμβουλοι, ε) διευθυντές διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, στ) διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων 
(Σ.Ε.Κ.), ζ) προϊστάμενοι ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και 
νηπιαγωγείων, η) υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, 
θ) διευθυντές και υποδιευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), 
ι) προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 
Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ. . .Υ.), 
ια) υπεύθυνοι λειτουργίας και παιδαγωγική ομάδα λειτουργίας των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), 
ιβ) υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα 
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), 
ιγ) προϊστάμενοι των αυτοτελών γραφείων νομικής υποστήριξης των περιφερειακών 
διευθύνσεων εκπαίδευσης, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί. 
ιδ) προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης 
ιε) υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ιστ) υπεύθυνοι αγωγής υγείας, ιζ) υπεύθυνοι 
πολιτιστικών θεμάτων, 
ιη) υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων, ιθ) υπεύθυνοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς 
Νέων 
(Σ.Σ.Ν.), κ) υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων 
Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), κα) υπεύθυνοι των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), κβ) υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. και Σχολικών 
Εργαστηρίων (Σ.Ε.) και κγ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ. και 
Σ.Ε. 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%94_152_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97_5_11_2013.pdf�
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2.Η αξιολόγηση διακρίνεται, ανάλογα με τη φύση του έργου που αξιολογείται, σε διοικητική 
και εκπαιδευτική. Ως διοικητική ορίζεται η αξιολόγηση των ενεργειών και αποτελεσμάτων 
που συνθέτουν το υπηρεσιακό έργο διοίκησης, οργάνωσης και αξιολόγησης προσωπικού και 
δομών με τις εκπαιδευτικές του προεκτάσεις και ως εκπαιδευτική ορίζεται η αξιολόγηση των 
ενεργειών και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την άσκηση του παιδαγωγικού, διδακτικού, 
επιμορφωτικού έργου και την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη. Εκπαιδευτική 
αξιολόγηση συνιστά η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τάξης επί των κριτηρίων που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις α), β), γ) και ε) της παραγράφου 10 του άρθρου 3, ενώ η 
αξιολόγηση της περίπτωσης δ) συνιστά διοικητική αξιολόγηση. 
3.Οι αξιολογητές που επιτελούν τη διοικητική αξιολόγηση ονομάζονται διοικητικοί και οι 
αξιολογητές που επιτελούν την εκπαιδευτική αξιολόγηση εκπαιδευτικοί. 
4.Η χρονική περίοδος για την οποία ο εκπαιδευτικός αξιολογείται ονομάζεται αξιολογητέα 
περίοδος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, σε πρώτο 
βαθμό, ονομάζεται αξιολογική περίοδος. 
5.Εφεξής, όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε σχολικές μονάδες νοούνται και οι ολιγοθέσιες 
σχολικές μονάδες και τα νηπιαγωγεία, καθώς και τα Σ.Ε.Κ. 

 
Άρθρο 2 

Σκοπός της αξιολόγησης και γενικές αρχές 
 

1.Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι 
η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της 
άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της 
κοινωνίας. 
2.Ειδικότερα, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συμβάλλει: 
α) στην ολοκληρωμένη αποτύπωση των δεδομένων που προκύπτουν από την αξιολόγηση της 
σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του με στόχο τη βελτίωσή 
του, 
β) στη διαπίστωση της ποιότητας των δομών και των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων 
του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους έργου, 
γ) στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας, ως βασικού συντελεστή 
υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσης και της ανατροφοδότησης 
του έργου τους και 
δ) στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και 
εξέλιξη των στελεχών και των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και της διά βίου μάθησης. 
ε) στη διεκπεραίωση των διοικητικο - υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτεί η 
λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. 
3.Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργείται επί συγκεκριμένων κριτηρίων που 
σχετίζονται με τη φύση του εκπαιδευτικού έργου και την υπαλληλική ιδιότητα. 
4.Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση στελέχους των περιπτώσεων α έως κγ της παρ. 1 του 
άρθρου 1 δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν έχουν προηγουμένως 
επιμορφωθεί σχετικώς. 
5.Με απόφαση του υπουργού καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία της εν λόγω 
επιμόρφωσης. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΡΓΑΝΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Άρθρο 3 
Κριτήρια διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας 

 
Για κάθε αξιολογούμενο ισχύουν κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστής βαρύτητας ανά 
κατηγορία ως ακολούθως: 
1.Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού 
αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια: 
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α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει το 
ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βαρύτητας 2). 
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Εποπτεία, έλεγχος και αξιολόγηση εκπαιδευτικών της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης 
ή του γραφείου συντονιστή αντίστοιχα. 
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης ή 
του οικείου γραφείου συντονιστή, αντίστοιχα, υλοποίηση των προγραμματισθεισών δράσεων 
και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. 
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική 
δομή (Συντελεστής βαρύτητας 1). 
δ) Κατηγορία ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 
2.Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης στις 
περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία 
αναφερόμενα, κριτήρια: 
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει το 
ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται με την οργάνωση και στήριξη του έργου των σχολικών 
συμβούλων. (Συντελεστής βαρύτητας 1,5) 
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης των σχολικών 
συμβούλων, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βα − ρύτητας 1,50). 
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική 
δομή (Συντελεστής βαρύτητας 1). 
δ) Κατηγορία ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 
3.Οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, 
κριτήρια: 
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου στην περιφέρειά τους ή/και 
στη διεύθυνση ή υποδιεύθυνση των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων 
(ΠΕΚ), η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βαρύτητας 1). 
β) Κατηγορία ΙΙ − Άσκηση έργου επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης, η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: (Συντελεστής βαρύτητας 1,5). 
αα) Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίησή του. 
ββ) Μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων διαπαιδαγώγησης των μαθητών στη σχολική μονάδα. 
γ) Κατηγορία ΙΙΙ− Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης και επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,5): 
αα) Ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών και διαδικασίες αξιολόγησης του διδακτικού 
προσωπικού. 
ββ) Διαδικασίες υποστήριξης και επιμόρφωσης που συνδέονται με την αξιολόγηση αλλά και 
πέραν αυτής. 
δ) Κατηγορία IV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 
4.Οι διευθυντές διευθύνσεων εκπαίδευσης αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία 
αναφερόμενα, κριτήρια: 
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου που περιλαμβάνει το ομώνυμο 
κριτήριο. (Συντελεστής βαρύτητας 2). 
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Έλεγχος και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, 
υλοποίηση των προγραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. 
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γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική 
δομή. (Συντελεστής βαρύτητας 1). 
δ) Κατηγορία ΙV− Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 
5.Οι διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) 
αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια: 
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,5): 
αα) Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου. 
ββ) Οργάνωση του έργου του συλλόγου διδασκόντων. β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου 
της εποπτείας και της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Διοικητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. 
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, υλοποίηση των 
προγραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. 
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Σχολικό κλίμα και παιδαγωγική της σχολικής μονάδας ή του Σ.Ε.Κ., η 
οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βαρύτητας 0,50). 
δ) Κατηγορία IV− Προγραμματισμός Διδασκαλίας και Διεξαγωγή διδασκαλίας και 
αξιολόγηση μαθητών, η οποία ενσωματώνει τα κριτήρια των κατηγοριών ΙΙ και 
ΙΙΙ της παραγράφου 10 περί εκπαιδευτικών τάξης του παρόντος άρθρου και αξιολογείται με 
βάση τα αντίστοιχα κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1). 
ε) Κατηγορία V − Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1). 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 
6.Οι προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ. . 
.Υ.), οι υπεύθυνοι των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και οι 
προϊστάμενοι των αυτοτελών γραφείων νομικής υποστήριξης αξιολογούνται με τα ακόλουθα, 
ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια: 
α) Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία 
περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βαρύτητας 1,5). 
β) Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση της εποπτείας, της αξιολόγησης του 
προσωπικού που υπηρετεί στις δομές ευθύνης τους, όπου προβλέπεται, και, κυρίως, της αυτο-
αξιολόγησης των δομών ευθύνης τους και του προγραμματισμού δράσεων βελτίωσης και 
τεκμηριωμένης αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο 
κριτήριο. (Συντελεστής βαρύτητας 1,5). 
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική 
δομή (Συντελεστής βαρύτητας 1). 
δ) Κατηγορίας ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα 
εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 
7.Οι υπεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αξιολογούνται με τα 
ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια: 
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει το 
ομώνυμο κριτήριο. (Συντελεστής βαρύτητας 1). 
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης των μελών της 
παιδαγωγικής ομάδας και αυτο-αξιολόγησης του Κ.Π.Ε., η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Έλεγχος και αξιολόγηση μελών της παιδαγωγικής ομάδας των εκπαιδευτικών. 
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, 
προγραμματισμού και υλοποίησης δράσεων βελτίωσης και τεκμηριωμένης αποτίμησης των 
αποτελεσμάτων, που περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. 
γ) Κατηγορία ΙΙΙ –Άσκηση έργου προγραμματισμού, οργάνωσης και υλοποίησης της 
επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και της επιμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνει τα 
εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 2). 
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αα) Προγραμματισμός της καθοδήγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της 
εκπαίδευσης μαθητών. 
ββ) Υλοποίηση υποστήριξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης 
μαθητών. 
δ) Κατηγορία ΙV − Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα 
εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1). 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 
8.Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι 
υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και 
σχολικών δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι των Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), οι 
υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 
(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), οι υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) και οι 
υπεύθυνοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν.) αξιολογούνται με τα ακόλουθα, 
ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια: 
α) Η κατηγορία Ι – Άσκηση οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο. 
(Συντελεστής βαρύτητας 1). 
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση έργου επιστημονικής – παιδαγωγικής ενημέρωσης, καθοδήγησης 
ή/και επιμορφωτικής στήριξης των εκπαιδευτικών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια 
(Συντελεστής βαρύτητας 2): 
αα) Προγραμματισμός έγκαιρης ενημέρωσης, καθοδήγησης ή/και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 
ββ) Υλοποίηση ενημέρωσης, υποστήριξης ή/και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Άσκηση έργου αυτο-αξιολόγησης, προγραμματισμού και υλοποίησης 
δράσεων βελτίωσης και τεκμηριωμένης αποτίμησης των αποτελεσμάτων. 
δ) Κατηγορία ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 
9.Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, οι αναπληρωτές υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε., οι 
υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. 
αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια: 
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει το 
ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται, κυρίως, με τον τρόπο υποστήριξης του έργου του 
διευθυντή και αναπλήρωσής του (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
β) Οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, οι υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι 
εργαστηρίων κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. πέραν της αξιολόγησης στο ανωτέρω κριτήριο, 
υπόκεινται και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση όπως οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 
σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), β), γ) και 
ε) της επόμενης παραγράφου. 
10.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα, 
ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια: 
α) Κατηγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια 
(Συντελεστής βαρύτητας 0,75): 
αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη. γγ) 
Οργάνωση της σχολικής τάξης. 
β) Κατηγορία ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας, η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 0,50): 
αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του 
σχεδιασμού της διδασκαλίας. 
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο. 
γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. 
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών, η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,25): 
αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία. ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά 
μέσα. 
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γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και 
αξιολόγηση των 
μαθητών. 
δ) Κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50): 
αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. 
ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο – αξιολόγησή της. 
γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς. ε) Κατηγορία V – Επιστημονική και 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, η οποία περιλαμβάνει τα 
εξής κριτήρια: (Συντελεστής βαρύτητας 1): 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 
11.Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
είναι ίδιοι με τους συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου που αφορά στους 
εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης. 
12.Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στην Κ.Υ. 
ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες ή σε δομές του Υ.ΠΑΙ.Θ. και δεν ασκούν διοικητικά 
καθήκοντα αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια: 
α) Κατηγορία I – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια. Περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο 
που σχετίζεται με την τήρηση των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώσεων και τη συμμετοχή 
στη λειτουργία της οργανικής μονάδας 
ή υπηρεσίας καθώς και στην αυτο - αξιολόγησή της. (Συντελεστής βαρύτητας 3): 
β) Κατηγορία ΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει τα εξής 
κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 2): 
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.  
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. 

 
Άρθρο 4 

Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
 

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής: 
α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής 
αξιολόγησης από δύο Γεν. Διευθυντές του Υπουργείου και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. 
β) Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής 
αξιολόγησης από τον αρμόδιο για θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Ειδικό 
ή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον 
Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ι.Ε.Π. 
γ) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης (ΕΠΚΑ) 
αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους περιφερειακούς 
διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον Πρόεδρο 
του Ι.Ε.Π. 
δ) Οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους 
περιφερειακούς διευθυντές και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τους 
προϊσταμένους ΕΠΚΑ. H αξιολόγηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των 
Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης στην οποία υπόκεινται ως σχολικοί σύμβουλοι, οπότε συνυπολογίζεται στους 
τομείς άσκησης των καθηκόντων ευθύνης τους και η ποιότητα του προσφερόμενου έργου στο 
Π.Ε.Κ. 
ε) Oι διευθυντές διεύθυνσης εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής 
αξιολόγησης από τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον προϊστάμενο ΕΠΚΑ. 
στ) Οι προϊστάμενοι των αυτοτελών γραφείων νομικής υποστήριξης αξιολογούνται στα 
κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και 
στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον προϊστάμενο ΕΠΚΑ. 
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ζ) Οι προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ. . 
.Υ.), οι υπεύθυνοι τω Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και οι υπεύθυνοι των 
Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) αξιολογούνται στα κριτήρια 
της διοικητικής αξιολόγησης από τους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης και 
στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από τον προϊστάμενο ΕΠΚΑ. 
η) Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι διευθυντές Σ.Ε.Κ. αξιολογούνται στα 
κριτήρια της κατηγορίας Ι του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος από τους διευθυντές 
εκπαίδευσης και στα κριτήρια των κατηγοριών ΙΙ, 
ΙΙΙ, ΙV και V του άρθρου 10 του παρόντος οι διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους οικείους σχολικούς συμβούλους, ενώ οι εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια των κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ και V του 
άρθρου 10 του παρόντος από τους σχολικούς συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης και από 
τους σχολικούς συμβούλους ειδικότητας στα κριτήρια της κατηγορίας IV του άρθρου 10 του 
παρόντος. 
θ) Οι προϊστάμενοι ολιγοθεσίων .Σ. και οι προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων αξιολογούνται στα 
κριτήρια της κατηγορίας Ι του άρθρου 10 του παρόντος από τους διευθυντές εκπαίδευσης και 
στα κριτήρια των κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του άρθρου 10 του παρόντος από τους οικείους 
σχολικούς συμβούλους με τους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για τους 
διευθυντές σχολικής μονάδας. 
ι) Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής 
αξιολόγησης από τους διευθυντές της σχολικής μονάδας και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται παρακάτω (περίπτωση ιβ) για τους 
εκπαιδευτικούς της σχολικής τάξης. 
ια) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι 
υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών 
θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π., οι υπεύθυνοι 
Σ.Σ.Ν., οι υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. 
αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους οικείους διευθυντές 
εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από σχολικό σύμβουλο που 
ορίζεται, για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φορέων, από τον περιφερειακό 
διευθυντή. 
ιβ) Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής τάξης, οι υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι 
Σ.Ε. της επαγγελματικής εκπαίδευσης αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής 
αξιολόγησης από τους διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ, αντίστοιχα, 
και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης από τους οικείους σχολικούς συμβούλους, οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης από τους σχολικούς συμβούλους ειδικότητας και οι υπεύθυνοι τομέων 
εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι Σ.Ε. από σχολικούς συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης των 
ΣΕΚ, που ορίζονται από τον περιφερειακό διευθυντή. 
ιγ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στο 
Ι.Ε.Π. και σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες ασκούν αρμοδιότητες σε 
θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολογούνται, αντίστοιχα, από 
τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. και από τους προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων στις 
οποίες έχουν τοποθετηθεί, αν πρόκειται για υπηρεσία που υπάγεται απ’ ευθείας σε 
περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης, και από τους διευθυντές εκπαίδευσης σε κάθε άλλη 
περίπτωση. Αν η αποκεντρωμένη υπηρεσία στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί δεν 
διαρθρώνεται σε υποκείμενες οργανικές μονάδες ή οι προϊστάμενοι των μονάδων αυτών δεν 
έχουν οριστεί ή ελλείπουν οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από τον προϊστάμενο της 
αποκεντρωμένης υπηρεσίας. 
ιδ) Οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων αξιολογούνται σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην παράγραφο (η') του παρόντος άρθρου. 
2. Η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε περισσότερες από μία 
σχολικές μονάδες διενεργείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί 
περισσότερες ώρες και σε περίπτωση ισοκατανομής ωρών από τον αρχαιότερο εκ των 
διευθυντών. 
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3α. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργείται από τους σχολικούς 
συμβούλους στην υπηρεσιακή περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες. Αν οι 
αξιολογούμενοι υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε 
υπηρεσιακές περιφέρειες περισσότερων σχολικών συμβούλων, αξιολογούνται από τους 
οικείους σχολικούς συμβούλους της περιφέρειας όπου υπηρετούν τις περισσότερες ώρες. 
3β. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων της ειδικής αγωγής, των τμημάτων ένταξης και 
παράλληλης στήριξης αξιολογούνται από τους οικείους σχολικούς συμβούλους ειδικής 
αγωγής. 
4. Οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε σχολεία του 
εξωτερικού αξιολογούνται από τον συντονιστή εκπαίδευσης με τις διαδικασίες και 
τα κριτήρια του παρόντος. Στις περιπτώσεις όπου στη σχολική μονάδα προΐσταται διευθυντής 
ασκεί κανονικά το έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα προβλεπόμενα κριτήρια. 
5. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., στο Ι.Ε.Π. ή σε 
άλλες υπηρεσίες και φορείς εκπαίδευσης και ασκούν διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται 
όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών και των φορέων αυτών. 
 

Άρθρο 5 
Ποιοτικός χαρακτηρισμός και κλίμακα βαθμολόγησης 

 
1.Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται στο σύνολό του, καθώς και ξεχωριστά για κάθε 
κατηγορία κριτηρίων και κάθε επιμέρους κριτήριο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. 
Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα. Η ένταξη του 
αξιολογούμενου σε βαθμίδα της περιγραφικής κλίμακας συνεπάγεται τον ποιοτικό του 
χαρακτηρισμό ως ακολούθως: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός» ή «εξαιρετικός». 
2.Δεδομένου ότι ένας ποιοτικός χαρακτηρισμός καλύπτει φάσμα περιπτώσεων, ο 
αξιολογητής, μετά την κατάταξη του αξιολογούμενου σε κάποια από τις τέσσερις βαθμίδες 
της ποιοτικής κλίμακας, προβαίνει στην ακριβή τοποθέτησή του εντός του φάσματος με τη 
χρήση αριθμητικού βαθμολογικού δείκτη από 100βαθμη κλίμακα. 
Η αντιστοίχιση τετράβαθμης ποιοτικής κλίμακας και εκατοντάβαθμης αριθμητικής κλίμακας 
έχει ως εξής: 
α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί, β) «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί 
γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και δ) «εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί. 
3.Ο αξιολογητής στην οικεία έκθεση αξιολόγησης αναγράφει για κάθε αξιολογούμενο 
κριτήριο τον ποιοτικό χαρακτηρισμό και τη βαθμολογία του αξιολογούμενου. Ο μέσος όρος 
της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων κάθε κατηγορίας αποτελεί τη βαθμολογία της 
οικείας κατηγορίας κριτηρίων, από την οποία προκύπτει ο αντίστοιχος γενικός ποιοτικός 
χαρακτηρισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η τελική βαθμολογία για το σύνολο του έργου 
του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, από την οποία προκύπτει και ο αντίστοιχος γενικός 
ποιοτικός χαρακτηρισμός στο σύνολο των κριτηρίων, υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 16. 

 
Άρθρο 6 

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης 
και των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού(άρθρο 3, παρ. 1) 

 
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου οι 
περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού 
εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν φροντίζουν επαρκώς για την οργάνωση, ομαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία των οργανικών μονάδων και των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, δεν 
μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα 
χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και ασκούν πλημμελώς την εκπαιδευτική πολιτική. 
ββ) Επαρκείς, εφόσον φροντίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό για την οργάνωση, ομαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία των οργανικών μονάδων και των υπηρεσιών των οποίων 
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προΐστανται, παρακολουθούν και ενισχύουν το έργο τους, οι μεν περιφερειακοί διευθυντές, 
των σχολικών συμβούλων, οι δε συντονιστές, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, 
μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και υλοποιούν με 
επιτυχή τρόπο την εκπαιδευτική πολιτική. 
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπουν και προλαβαίνουν τις εντάσεις και τις δυσλειτουργίες και διαμεσολαβούν για την 
επίλυση των προβλημάτων με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και 
παρέχουν πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
δημιουργούν εξαιρετικό οργανωτικό κλίμα, ενώ παράλληλα, εισηγούνται καινοτόμες και 
εκπαιδευτικά σημαντικές και εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνουν στους ανωτέρους τους 
τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους. 
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, οι 
περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού 
αξιολογούνται ως εξής: 
α) Στο κριτήριο της εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της οικείας 
διοικητικής τους περιφέρειας εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού 
χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν εποπτεύουν επαρκώς και αξιοποιούν πλημμελώς τις κείμενες 
διατάξεις για την αξιολόγηση των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε οργανικές 
μονάδες των υπηρεσιών τους καθώς και των στελεχών της εκπαίδευσης, όπως είναι, για τους 
μεν περιφερειακούς διευθυντές, οι προϊστάμενοι επιστημονικής και παιδαγωγικής 
καθοδήγησης, οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές εκπαίδευσης, για τους δε συντονιστές 
εκπαίδευσης του εξωτερικού, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων. 
ββ) Επαρκείς, εφόσον εποπτεύουν, ελέγχουν, συντονίζουν, ανατροφοδοτούν και στηρίζουν 
ανάλογα, και αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν 
σε μονάδες των υπηρεσιών τους καθώς και τα στελέχη της εκπαίδευσης που προΐστανται 
υποκείμενων υπηρεσιών, με αποτελεσματικό τρόπο, αξιοποιώντας τεκμήρια από τον φάκελο 
που προσκομίζει ο αξιολογούμενος και από άλλες πρόσφορες υπηρεσιακές πηγές (πρακτικά, 
έγγραφα, εισηγήσεις κ.λπ.), και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που απορρέουν 
από τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. 
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπουν και προλαβαίνουν τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της εποπτείας και 
αξιολόγησης και διαμεσολαβούν με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για 
να τις διευθετήσουν. 
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
προβαίνουν σε μετααξιολογικές αναλύσεις της διαδικασίας αξιολόγησης και αναζητούν και 
εισηγούνται στους ανωτέρους 
τους πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους για την καλύτερη υλοποίησή της. 
β) Στο κριτήριο της οργάνωσης της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης των υπηρεσιών των 
οποίων προΐστανται, προγραμματισμού και υλοποίησης δράσεων και τεκμηριωμένης 
αποτίμησής τους οι αξιολογούμενοι εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας 
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν μεριμνούν επαρκώς και εμπρόθεσμα για την αυτο-αξιολόγηση των 
υπηρεσιών τους ή/και δεν τεκμηριώνουν την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. 
ββ) Επαρκείς, εφόσον οργανώνουν με αποτελεσματικό τρόπο την αυτο-αξιολόγηση των 
υπηρεσιών που προΐστανται, προγραμματίζουν και υλοποιούν δράσεις με τεκμηριωμένη 
αποτελεσματικότητα. 
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπουν και προλαμβάνουν τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της αυτο-αξιολόγησης 
και διαμεσολαβούν με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις 
διευθετήσουν. 
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
αναζητούν, εφαρμόζουν και εισηγούνται στους ανωτέρους τους πιο αποτελεσματικές ή 
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καινοτόμες μεθόδους για την καλύτερη υλοποίηση της διαδικασίας της αυτό αξιολόγησης 
των υπηρεσιών τους. 
3. Στην κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε 
εκπαιδευτική δομή ο περιφερειακός διευθυντής και ο συντονιστής υπόκεινται σε 
εκπαιδευτική αξιολόγηση και εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού 
χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) ελλιπείς, εφόσον δεν αντιλαμβάνονται τις παιδαγωγικές προεκτάσεις των διοικητικών 
πράξεων και, επιπλέον, δεν φροντίζουν επαρκώς και αποτελεσματικά για την καλλιέργεια 
συνεργατικού − παιδαγωγικού κλίματος, δεν ενθαρρύνουν τους διευθυντές Διευθύνσεων και 
τους λοιπούς προϊσταμένους εκπαιδευτικών δομών της Περιφέρειας, τους διοικητικούς 
υπαλλήλους στο να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να υλοποιούν καινοτομίες ή δεν 
προλαμβάνουν ή δεν αμβλύνουν εντάσεις στις εποπτευόμενες μονάδες και διοικητικές δομές. 
ββ) επαρκείς, εφόσον συνυπολογίζουν στις διοικητικές του πράξεις και τις παιδαγωγικές 
προεκτάσεις και, επιπλέον, φροντίζουν επαρκώς και αποτελεσματικά για την καλλιέργεια 
συνεργατικού παιδαγωγικού κλίματος, ενθαρρύνουν τους διευθυντές Διευθύνσεων και τους 
λοιπούς προϊσταμένους εκπαιδευτικών δομών της διεύθυνσης και διοικητικούς υπαλλήλους 
στο να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και καινοτομίες και δημιουργούν ή προλαμβάνουν ή 
αμβλύνουν εντάσεις στις εποπτευόμενες μονάδες και διοικητικές δομές. 
γγ) πολύ καλοί, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης προσδίδουν 
όραμα, υψηλές προσδοκίες και ιδιαίτερη ταυτότητα καινοτομίας στις εποπτευόμενες 
εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές και ενθαρρύνουν την παιδαγωγική οπτική των θεμάτων 
και στηρίζουν διοικητικά και οργανωτικά τις θεσμοθετημένες και εκπαιδευτικές καινοτομίες. 
δδ) εξαιρετικοί, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων των δύο ανωτέρω υποπεριπτώσεων, 
στηρίζουν τις εποπτευόμενες εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές και διασφαλίζουν τη 
γενικότερη αποτελεσματικότητά τους σε τομείς αιχμής της ασκούμενης εκπαιδευτικής 
πολιτικής. 
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, οι 
περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού 
αξιολογούνται με κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε (α) κριτήρια τυπικών προσόντων και 
επιστημονικής ανάπτυξης και (β) κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία διακρίνονται 
σε (β1) κριτήρια επιμόρφωσης, (β2) κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) 
κριτήρια γενικής επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης. 
α) Στα κριτήρια των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης, οι 
αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού 
χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Επαρκείς, δεδομένου ότι είχαν όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, 
βάσει των οποίων και διορίστηκαν. 
ββ) Πολύ καλοί, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους δύο (2) τουλάχιστον από τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
i)έχουν δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής, 
ii)έχουν πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
iii)έχουν δίπλωμα σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν 
στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία, 
iv)διαθέτουν πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε επιπέδου, 
v)γνωρίζουν μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 
του ν. 2740/1999( Φ.Ε.Κ. Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 19 του ν. 
3149/2003 (Α΄ 141)». 
γγ) Εξαιρετικοί, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό τους α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις 
προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου ή β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολούθηση 
των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ. 
β) Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, οι αξιολογούμενοι εντάσσονται σε βαθμίδα 
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με βάση τα εξής υποκριτήρια: (β1) 
υποκριτήρια επιμόρφωσης, (β2) υποκριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) 
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υποκριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης. Τα επιμέρους υποκριτήρια περιλαμβάνουν τα 
εξής στοιχεία: 
β1) επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση: 
i)Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) ή Σχολές 
Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ). 
ii)Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ, κ.λπ.). 
iii)Εξάμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα. 
iv)Τρίμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚ− ΔΔΑ, κ.λπ.). 
v)Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης. 
vi)Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα 30 ωρών και άνω. 
vii)Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα έως 30 ώρες. 
viii)Επιμορφωτικές ημερίδες στελεχών εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών 
φορέων, Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., ή επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών. 
β2) άσκηση καθηκόντων ευθύνης. 
i)Άσκηση καθηκόντων στελέχους εκπαίδευσης. 
ii)Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου 
(ΠΕΚ). 
iii)Άσκηση καθηκόντων μέντορα. 
iv)Συμμετοχή σε προγράμματα του Υπουργείου (π.χ. ΣΕΠΠΕ). 
i)Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών 
ή Υπευθύνου μαθητικών θεμάτων. 
ii)Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΚΕΔΔΥ ή ΚΠΕ. 
iii)Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής 
Υγείας, Πολιτισμού κ.λπ.). 
iv)Άσκηση καθηκόντων ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ή ΕΚΦΕ. 
v)Άσκηση καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου ή 
μέλους .Σ. σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. 
vi)Μέλος υπηρεσιακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού. 
vii)Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων, ή Πρόεδρος Βαθμολογικού 
Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων, Μέλος Επιτροπής Βαθμολογικού ή Πρόεδρος Ειδικού 
Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή βαθμολογητής/εξεταστής, ή μέλος 
γραμματείας κέντρου. 
v)Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών σωματείων ή ενώσεων της ειδικότητάς 
τους. 
vi)Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής 
ή Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας. 
β3) Γενική Επιστημονική και εκπαιδευτική δράση 
i)Συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν το σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία ή εκπαιδευτική 
κοινότητα π.χ. δράσεις Αριστείας. 
ii)Συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες των ΠΕΚ ή επιμορφωτικές ημερίδες δημοσίων 
φορέων. 
iii)Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημερίδες ως εισηγητής/επιμορφωτής. 
iv)Επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΠΙ, ΟΕΠΕΚ. ΙΕΠ κ.λπ. 
v)Διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (ν. 407). 
vi)Συμμετοχή σε δημοσιευμένες εκπαιδευτικές έρευνες. 
vii)Εισήγηση σε Επιστημονικά Συνέδρια με πρακτικά. 
viii)Δημοσίευση άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές. 
ix)Συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών. 
x)Μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών ημερίδων ή συνεδρίων 
οργανωμένων από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις και επιμορφωτικούς φορείς. 
xi)Μέλος συγγραφής Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού. 
xii)Συμμετοχή σε ομάδες κρίσης Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού. 
xiii)Συγγραφέας Βιβλίου, Επιμελητής βιβλίου ή πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων με 
κριτές. 
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xiv) Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε 
συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων. 
αα) Ελλιπείς, εφόσον έχουν κάτω των έξι (6) από τα προαναφερόμενα στοιχεία ανεξαρτήτως 
υποκριτηρίου. 
ββ) Επαρκείς, εφόσον συνολικά έχουν έξι (6) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα στοιχεία 
ανεξαρτήτως υποκριτηρίου. 
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον συνολικά έχουν επτά (7) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα 
στοιχεία προερχόμενα από δύο (2) τουλάχιστον επιμέρους υποκριτήρια ή οκτώ (8) συνολικά 
στοιχεία ανεξαρτήτως υποκριτηρίων, που δηλώνουν συνεχή φροντίδα για την επαγγελματική 
ανάπτυξη. 
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον συνολικά έχουν εννέα (9) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα 
στοιχεία προερχόμενα από τα τρία (3) επιμέρους υποκριτήρια ή δεκατρία (13) συνολικά 
στοιχεία ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη συνολική αξιολογική αποτίμηση λαμβάνεται 
υπόψη το ενδιαφέρον των αξιολογουμένων για συνεχή επαγγελματική ενημέρωση, όπως αυτό 
προκύπτει από το σύνολο των παραστατικών. 

 
Άρθρο 7 

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων τμημάτων επιστημονικής – 
παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης (άρθρο 3, 

παρ. 2) 
 
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου που αφορά 
στην οργάνωση και στήριξη του έργου των σχολικών συμβούλων ο αξιολογούμενος 
προϊστάμενος τμήματος επιστημονικής 
– παιδαγωγικής καθοδήγησης εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού 
χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και έγκαιρα για την οργάνωση, την επικοινωνία, 
την υποστήριξη και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών συμβούλων και 
ανταποκρίνεται πλημμελώς στις ανάγκες που ανακύπτουν στο έργο των σχολικών 
συμβούλων. 
ββ) Επαρκής, εφόσον οργανώνει, παρακολουθεί και ενισχύει το έργο των σχολικών 
συμβούλων, επικοινωνεί συχνά, φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις 
ανάγκες των σχολικών συμβούλων, μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα 
παροχής υπηρεσιών και υλοποιεί με επιτυχή τρόπο την εκπαιδευτική πολιτική. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
στηρίζει εμπράκτως μέσω του συντονισμού των Σχολικών Συμβούλων τις θεσμοθετημένες 
εκπαιδευτικές καινοτομίες, προβλέπει και προλαβαίνει εντάσεις και δυσλειτουργίες και 
διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και παρέχει πλαίσιο 
για ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
συμβάλλει στη δημιουργία αποδοτικού οργανωτικού κλίματος και, παράλληλα, εισηγείται 
καινοτόμες και εκπαιδευτικά σημαντικές και εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει στους 
ανωτέρους του τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους. 
2.Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης 
των σχολικών συμβούλων ο αξιολογούμενος προϊστάμενος τμήματος επιστημονικής – 
παιδαγωγικής καθοδήγησης εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού 
χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν εποπτεύει επαρκώς και έγκαιρα και αξιοποιεί πλημμελώς και χωρίς 
τεκμηρίωση τις κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση των σχολικών συμβούλων της 
περιφέρειάς του. 
ββ) Επαρκής, εφόσον εποπτεύει, συντονίζει, ανατροφοδοτεί και στηρίζει ανάλογα και 
αξιολογεί τους σχολικούς συμβούλους της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 
αποτελεσματικό τρόπο και με τη χρήση τεκμηρίων, από τον φάκελο που προσκομίζει ο 
αξιολογούμενος και από άλλες πρόσφορες υπηρεσιακές πηγές (πρακτικά, έγγραφα, 
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εισηγήσεις κ.λπ.), σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που απορρέουν από τον ρόλο 
και τις αρμοδιότητές του και προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπει και προλαβαίνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος εποπτείας και αξιολόγησης 
και διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις 
διευθετήσει. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
προβαίνει σε μετααξιολογικές αναλύσεις των διαδικασιών εποπτείας και αξιολόγησης, 
αναζητεί και εισηγείται στους ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους 
για την καλύτερη υλοποίησή της. 
3.Στην κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική 
δομή ο προϊστάμενος ΕΠΚΑ υπόκειται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση και εντάσσεται σε 
βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 6 προσαρμοσμένα στους ρόλους και το πλαίσιο λειτουργίας του. 
4.Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ο 
προϊστάμενος ΕΠΚΑ αξιολογείται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 6. 
 

Άρθρο 8 
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων και διευθυντών 

και υποδιευθυντών Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΕΚ) (άρθρο 3, παρ. 
3) 
 

1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου στην 
περιφέρειά τους ή/ και στη διεύθυνση ή υποδιεύθυνση των Περιφερειακών Επιμορφωτικών 
Κέντρων (ΠΕΚ) ο σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας 
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και έγκαιρα για την οργάνωση, την επικοινωνία, 
την υποστήριξη και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών μονάδων, των διευθυντών 
και των εκπαιδευτικών τους στον βαθμό που ο αριθμός των σχολικών μονάδων και των 
γεωγραφικών αποστάσεων το επιτρέπει. 
ββ) Επαρκής, εφόσον συνεργάζεται αποτελεσματικά με τις υπηρεσίες και με τα άλλα στελέχη 
εκπαίδευσης και, παράλληλα, οργανώνει, παρακολουθεί και ενισχύ − ει το έργο των σχολικών 
μονάδων, επικοινωνεί συχνά, φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις 
ανάγκες τους, μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και 
υλοποιεί με επιτυχή τρόπο την εκπαιδευτική πολιτική στον βαθμό που ο αριθμός των 
σχολικών μονάδων και των γεωγραφικών αποστάσεων το επιτρέπει. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
στηρίζει εμπράκτως τις θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές καινοτομίες, προβλέπει και 
προλαβαίνει εντάσεις και δυσλειτουργίες σε θέματα διοικητικά και οργανωτικά και τα 
επιλύει με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και παρέχει πλαίσιο για ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
συμβάλλει στη δημιουργία αποδοτικού οργανωτικού κλίματος, όπου μεταξύ αυτού και των 
σχολικών μονάδων αλλά και μεταξύ των σχολικών μονάδων της περιφέρειάς του επικρατεί 
πνεύμα, επικοινωνίας, συνεργασίας, σύμπνοιας και παραδειγματικής αποτελεσματικότητας. 
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση έργου επιστημονικής – παιδαγωγικής 
καθοδήγησης οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται ως εξής: 
α) Στο κριτήριο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της υλοποίησης, ο 
αξιολογούμενος σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας 
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και έγκαιρα για τον σχεδιασμό και τον 
προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και δεν μεριμνά ώστε να τηρούνται τα 
χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αναλυτικού 
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προγράμματος σπουδών (και του ωρολογίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) στις σχολικές 
μονάδες για τις οποίες έχει την παιδαγωγική ευθύνη. 
ββ) Επαρκής, εφόσον φροντίζει επαρκώς για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του 
εκπαιδευτικού έργου και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα 
μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (και του ωρολογίου στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) στις σχολικές μονάδες για τις οποίες έχει την παιδαγωγική 
ευθύνη. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
αναλαμβάνει τις ανάλογες πρωτοβουλίες και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής 
μονάδας καθοδηγεί, προβλέπει και αποτρέπει τις δυσλειτουργίες και διαμεσολαβεί με 
οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και ενθαρρύνει και στηρίζει εμπράκτως 
την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών 
καινοτομιών. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
δημιουργεί εξαιρετικό κλίμα επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας με τους 
εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, 
και, παράλληλα, εισηγείται καινοτόμες και εκπαιδευτικά εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει 
στους ανωτέρους του τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους. 
β) Στο κριτήριο της μελέτης και αντιμετώπισης θεμάτων διαπαιδαγώγησης των μαθητών, ο 
αξιολογούμενος σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας 
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν μεριμνά ή ασχολείται πλημμελώς με ζητήματα που αφορούν στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και σχολικής ζωής στις σχολικές 
μονάδες για τις οποίες έχει την παιδαγωγική ευθύνη. 
ββ) Επαρκής εφόσον μεριμνά ή ασχολείται ικανοποιητικά με ζητήματα που αφορούν στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και σχολικής ζωής στις σχολικές 
μονάδες για τις οποίες έχει την παιδαγωγική ευθύνη. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
αναλαμβάνει τις ανάλογες πρωτοβουλίες και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής 
μονάδας υποστηρίζει, καθοδηγεί και ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους 
εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης του, που αποβλέπουν στην 
αναβάθμιση του επιπέδου της μάθησης, της διαπαιδαγώγησης, της συμπεριφοράς και της 
σχολικής ζωής των μαθητών, ώστε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται εγκαίρως 
φαινόμενα ανάρμοστης συμπεριφοράς, σχολικής βίας και διακρίσεων, αλλά και μορφών 
υποκουλτούρας που αναιρούν την ουσία της παιδείας. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
εργάζεται σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς σε καινοτόμα προγράμματα σχετικά με τη 
διαπαιδαγώγηση των μαθητών, την προαγωγή κοινωνικής και πολιτικής παιδείας και την 
πρόληψη φαινομένων σχολικής βίας. 
3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας, και της αξιολόγησης 
και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται ως εξής: 
α) Στο κριτήριο της ανάλυσης των επιμορφωτικών αναγκών και των διαδικασιών 
αξιολόγησης ο αξιολογούμενος σχολικός σύμβουλος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής 
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν ανιχνεύει και δεν αναλύει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της 
περιφέρειάς του και αξιολογεί πλημμελώς και χωρίς τεκμηρίωση τους εκπαιδευτικούς. 
ββ) Επαρκής, εφόσον ανιχνεύει και αναλύει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών 
των σχολικών μονάδων ευθύνης του, και παράλληλα εποπτεύει σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και παρακολουθεί το έργο των εκπαιδευτικών, ώστε η αξιολόγησή τους να επιτελείται με 
δικαιοσύνη, επάρκεια και αποτελεσματικότητα και να στηρίζεται σε τεκμήρια από τον 
φάκελο που προσκομίζει ο αξιολογούμενος και από άλλες πρόσφορες υπηρεσιακές πηγές 
(πρακτικά, έγγραφα, εισηγήσεις κ.λπ.). 
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γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπει και προτείνει λύσεις για τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της αξιολόγησης 
και διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις 
διευθετήσει και παράλληλα αναλαμβάνει την κατάρτιση και την υλοποίηση προληπτικών 
παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες και αντισταθμίζουν τις 
ελλείψεις μαθητών και εκπαιδευτικών. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
προβαίνει σε μετααξιολογικές αναλύσεις των επιμορφωτικών αναγκών, αναζητεί και 
εισηγείται στους ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους για την 
καλύτερη υλοποίησή της. 
β) Στο κριτήριο της διαδικασίας υποστήριξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που 
συνδέεται με την αξιολόγηση, αλλά και πέραν αυτής, ο αξιολογούμενος σχολικός σύμβουλος 
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον ανταποκρίνεται πλημμελώς στις επιμορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών και δεν φροντίζει επαρκώς για την υποστήριξη και την επιμόρφωσή τους. 
ββ) Επαρκής, εφόσον αναλύει και μελετά τα δεδομένα της αξιολογικής διαδικασίας, 
προκειμένου με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο να καλύψει τις επιμορφωτικές ελλείψεις 
των εκπαιδευτικών των σχολείων της περιφέρειάς του και με παρόμοιο τρόπο αξιοποιεί τα 
ευρήματα από τη μέθοδο ανάλυσης αναγκών, προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στα 
αιτήματα και τις ανάγκες για επιμόρφωση που δηλώνουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
εντάσσει στις επιμορφωτικές πρωτοβουλίες του τη στήριξη των θεσμοθετημένων 
εκπαιδευτικών καινοτομιών, τη διάχυση των καλών πρακτικών που έχει εντοπίσει, προβλέπει 
και προλαμβάνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της επιμόρφωσης, διαμεσολαβεί με 
οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσει και παρέχει στις 
σχολικές μονάδες πλαίσιο ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
αναζητεί και εφαρμόζει καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους επιμόρφωσης και 
καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, όπως είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση, η χρήση των ΤΠΕ 
ή/και συνεργατικών εργαλείων για την εξατομίκευση της επιμόρφωσης, που να προσιδιάζουν 
καλύτερα στις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων, τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
εκπαιδευτικών και τη φύση των θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών καινοτομιών. 
4. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ο 
σχολικός σύμβουλος αξιολογείται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 6. 
 
 
 

Άρθρο 9 
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών εκπαίδευσης 

(άρθρο 3, παρ. 4) 
 
1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, ο 
αξιολογούμενος διευθυντής εκπαίδευσης εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας 
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς για την οργάνωση, ομαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία των 
οργανικών μονάδων και των υποκείμενων αποκεντρωμένων υπηρεσιών των οποίων 
προΐστανται και ιδιαίτερα εφόσον ασκεί πλημμελώς ή παραμελεί τη διοικητική καθοδήγηση 
και εποπτεία των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του. 
ββ) Επαρκής, εφόσον φροντίζει ικανοποιητικά για την οργάνωση, ομαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία των οργανικών μονάδων και των υποκείμενων αποκεντρωμένων υπηρεσιών των 
οποίων προΐσταται και ιδιαίτερα εφόσον ασκεί συστηματικά και αποτελεσματικά τη 
διοικητική καθοδήγηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των σχολικών μονάδων που ανήκουν 
στην αρμοδιότητά του. Επίσης εφόσον μεριμνά για τη συστηματική και αποτελεσματική 
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λειτουργία των υπηρεσιακών οργάνων (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) και τη μισθοδοσία του 
προσωπικού. Συνεργάζεται με την αυτοδιοίκηση για τον συντονισμό και την επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης και των σχολικών 
μονάδων. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπει και προλαβαίνει τις εντάσεις και τις δυσλειτουργίες, διαμεσολαβεί για την 
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υλικών και ανθρώπινων πόρων και για την επίλυση 
των προβλημάτων με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και παρέχει 
πλαίσιο για ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
δημιουργεί αποδοτικό οργανωτικό κλίμα, ενώ, παράλληλα, εισηγείται καινοτόμες και 
εκπαιδευτικά σημαντικές και εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει στους ανωτέρους του 
λειτουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους. 
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, οι 
διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής: 
α) Στο κριτήριο της εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της οικείας 
διεύθυνσης ο αξιολογούμενος διευθυντής εκπαίδευσης εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής 
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν εποπτεύει, δεν ελέγχει και δεν αξιολογεί επαρκώς και με 
τεκμηριωμένο τρόπο τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπάλληλους της διεύθυνσης που 
προΐσταται καθώς και τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπάλληλους που υπηρετούν στις 
υποκείμενες υπηρεσίες της περιφέρειάς του. 
ββ) Επαρκής, εφόσον εποπτεύει, ελέγχει, συντονίζει, ανατροφοδοτεί και στηρίζει ανάλογα 
και αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους της διεύθυνσης που 
προΐσταται καθώς και των υποκειμένων υπηρεσιών της περιφέρειάς του, με επαρκή και 
αποτελεσματικό τρόπο, αξιοποιώντας τεκμήρια από τον φάκελο που προσκομίζει ο 
αξιολογούμενος και από άλλες πρόσφορες υπηρεσιακές πηγές (πρακτικά, έγγραφα, 
εισηγήσεις κ.λπ.) σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που απορρέουν από τον ρόλο 
και τις αρμοδιότητές του. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπει και προλαβαίνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της αξιολόγησης και 
διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσει. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
προβαίνει σε μετααξιολογικές αναλύσεις των διαδικασιών εποπτείας και αξιολόγησης και 
αναζητεί και εισηγείται στους ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές ή και καινοτόμες 
μεθόδους για την καλύτερη υλοποίησή της. 
β) Στο κριτήριο της οργάνωσης και διεξαγωγής της αυτο−αξιολόγησης της διεύθυνσης της 
οποίας προΐσταται, ο αξιολογούμενος διευθυντής εκπαίδευσης εντάσσεται σε βαθμίδα 
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν μεριμνά επαρκώς και εμπρόθεσμα για την αυτο−αξιολόγηση της 
υπηρεσίας στην οποία προΐσταται. 
ββ) Επαρκής, εφόσον οργανώνει και υλοποιεί επαρκώς με τεκμηριωμένα αποτελεσματικό 
τρόπο την αυτο−αξιολόγηση της υπηρεσίας στην οποία προΐσταται. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπει και προλαμβάνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της αυτο−αξιολόγησης, 
διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσει 
και παρέχει πλαίσιο ενθάρρυνσης πρωτοβουλιών. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων 
αναζητεί και εισηγείται στους ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές ή και καινοτόμες 
μεθόδους για την καλύτερη υλοποίηση της διαδικασίας της αυτο−αξιολόγησης της υπηρεσίας 
του. 
3.Στην κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική 
δομή ο διευθυντής διεύθυνσης υπόκειται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση και εντάσσεται σε 
βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 6 προσαρμοσμένα στους ρόλους και στο πλαίσιο λειτουργίας του. 
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4.Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ο 
εκπαιδευτικός αξιολογείται με κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε (α) κριτήρια τυπικών 
προσόντων και επιστημονικής ανάπτυξης και 
(β)σε κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία διακρίνονται σε (β1) κριτήρια 
επιμόρφωσης, (β2) κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) κριτήρια γενικής 
επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης. 
α) Στα κριτήρια των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης, ο 
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού 
χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Επαρκής, δεδομένου ότι είχε όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, 
βάσει των οποίων και διορίστηκε. 
ββ) Πολύ καλός, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2) τουλάχιστον, από τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
i)έχει δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής. 
ii)έχει πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
iii)έχει δίπλωμα σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν 
στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία. 
iv)διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε επιπέδου. 
v) γνωρίζει μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2740/1999. 
γγ) Εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό του α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις 
προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου ή β) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολούθηση 
των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ. 
β) Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται 
σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με βάση τα εξής κριτήρια: (β1) 
κριτήρια επιμόρφωσης, (β2) κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) κριτήρια 
γενικής εκπαιδευτικής δράσης, όπως αυτά παρατίθενται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6. Με 
βάση αυτά κρίνεται ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον έχει κάτω των τεσσάρων (4) από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως 
υποκριτηρίου. 
ββ) Επαρκής, εφόσον συνολικά έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα 
ανεξαρτήτως υποκριτηρίου. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον συνολικά έχει πέντε (5) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα 
προερχόμενα από δύο (2) τουλάχιστον επιμέρους υποκριτήρια ή επτά (7) συνολικά 
ανεξαρτήτως υποκριτηρίων, που δηλώνουν συνεχή φροντίδα για την επαγγελματική 
ανάπτυξη. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον συνολικά έχει επτά (7) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα, 
προερχόμενα από τους δύο (2) επιμέρους υποτομείς, ή έντεκα (11) συνολικά κριτήρια 
ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη συνολική αξιολογική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το 
ενδιαφέρον του αξιολογούμενου για συνεχή επαγγελματική ενημέρωση, όπως αυτό 
προκύπτει από το σύνολο των παραστατικών. 

 
Άρθρο 10 

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών σχολικών μονάδων και 
Σχολικών 

Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) (άρθρο 3, παρ. 5) 
 

1. Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, οι 
διευθυντές σχολικών μονάδων ή Σ.Ε.Κ. αξιολογούνται ως εξής: 
α) Στο κριτήριο του τρόπου υλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου ο αξιολογούμενος 
διευθυντής σχολικής μονάδας εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού 
χαρακτηρισμού ως εξής: 
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αα) Ελλιπής, εφόσον αρκείται στην τυπική και διεκπεραιωτική τήρηση του ισχύοντος 
νομοθετικού και ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των σχολικών μονάδων χωρίς 
να αξιοποιεί ούτε κατ’ ελάχιστον τις δυνατότητες αποδοτικής οργάνωσης και διοίκησης. 
ββ) Επαρκής, εφόσον τηρεί απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο σχολικό ωράριο και το ωρολόγιο 
πρόγραμμα, συγκαλεί τακτικά τα συλλογικά όργανα, αξιοποιεί αποδοτικά τις δυνατότητες 
οργάνωσης και διοίκησης, μεριμνά ιδιαίτερα για την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών 
καθώς και για την τακτική και έγκαιρη ενημέρωση των γονέων και, γενικώς, αξιοποιεί 
δημιουργικά τις δυνατότητες του νομοθετικού πλαισίου. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, εκτός των προϋποθέσεων της προηγούμενης περίπτωσης, ασκεί με 
δημοκρατικό 
τρόπο τη διευθυντική του εξουσία, ενημερώνει τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων για κάθε 
θεσμική αλλαγή και παρέχει ανάλογες διευκρινίσεις, παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των 
εγκυκλίων, στηρίζει εμπράκτως τις θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές καινοτομίες, εμπλέκει 
ενεργά τα μέλη του συλλόγου στις δράσεις του σχολείου, παρέχοντας πεδίο πρωτοβουλιών 
εντός του θεσμικού πλαισίου. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
εισηγείται καινοτομικές ή άλλων ειδών προσεγγίσεις που θεωρεί ότι μπορούν να βελτιώσουν 
την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την καλύτερη εφαρμογή των εγκυκλίων. 
β) Στο κριτήριο της οργάνωσης του έργου του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας 
ο αξιολογούμενος διευθυντής σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. εντάσσεται σε βαθμίδα 
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον διαχειρίζεται πλημμελώς ή με ακατάλληλο τρόπο τους υλικούς και 
ανθρώπινους πόρους της σχολικής μονάδας. 
ββ) Επαρκής, εφόσον μεριμνά για την οργάνωση του αρχείου της σχολικής μονάδας και τη 
γραμματειακή λειτουργία της, την ανταπόκρισή της στις υπηρεσιακές υποχρεώσεις, την 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων καθώς και για την ορθολογική και δίκαιη κατανομή και 
τον συντονισμό του μη διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον μεριμνά για πρόβλεψη έγκαιρης διευθέτησης και διεκπεραίωσης του 
μη διδακτικού έργου που έχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί, και συνεργάζεται με όλους τους 
εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς με σκοπό την καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία 
της σχολικής μονάδας. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
μεριμνά για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών με βάση τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές 
τους και διοικεί αποκεντρωτικά, εκχωρώντας αρμοδιότητες, εκτός από τον υποδιευθυντή και 
σε άλλους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, προς τους οποίους παρέχει ρητές οδηγίες 
και κατευθύνσεις και το έργο των οποίων στηρίζει συστηματικά. 
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, οι 
διευθυντές των σχολικών μονάδων ή Σ.Ε.Κ. αξιολογούνται ως εξής: 
α) Στο κριτήριο αξιολόγησης της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας του εκπαιδευτικού, ο 
αξιολογούμενος διευθυντής της σχολικής μονάδας εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής 
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν τεκμηριώνει και δεν θεμελιώνει την αξιολογική του κρίση με 
επίσημα στοιχεία, όπως είναι τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων ή/ και με 
συμπληρωματικά στοιχεία, όπως ο προσωπικός φάκελος που τηρεί και καταθέτει ο 
εκπαιδευτικός. 
ββ) Επαρκής, εφόσον τεκμηριώνει την αξιολογική του κρίση αξιοποιώντας αποδεικτικά 
στοιχεία, όπως είναι τα πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων και τεκμήρια που προσκομίζει 
ο ίδιος ο εκπαιδευτικός και σχετίζονται με τη συνέπεια και το εν γένει μη διδακτικό έργο 
κάθε εκπαιδευτικού, περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιχειρηματολογεί για την 
τελική του βαθμολογική αποτίμηση και, παράλληλα, ενημερώνει 
εγκαίρως τους προϊσταμένους του, σχολικό σύμβουλο και διευθυντή εκπαίδευσης, για τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
ενημερώνει εγκαίρως τους ανωτέρους του, σχολικό σύμβουλο και διευθυντή εκπαίδευσης, 
όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα αλλά και για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της 
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σχολικής του μονάδας και, επίσης, καταθέτει προτάσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για 
την επίλυση προβλημάτων και την έμπρακτη στήριξη των προγραμματισμένων δράσεων της 
σχολικής μονάδας. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων υποπεριπτώσεων, 
καταθέτει τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις για αποτελεσματικές βελτιωτικές 
παρεμβάσεις στο έργο των εκπαιδευτικών της σχολικής του μονάδας και διασφαλίζει 
ενδοσχολικές ευκαιρίες για επιμορφώσεις, δράσεις και διασχολικές συνεργασίες που μπορεί 
να οδηγήσουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
β) Στο κριτήριο οργάνωσης των διαδικασιών αυτο−αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, 
προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεων και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων, ο 
αξιολογούμενος διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ. εντάσσεται σε βαθμίδα 
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν μεριμνά με συστηματικό και έγκυρο τρόπο για την τήρηση των 
προδιαγραφών και των διαδικασιών αυτο–αξιολόγησης της σχολικής μο− νάδας. 
ββ) Επαρκής, εφόσον μεριμνά με συστηματικό και έγκυρο τρόπο για την τήρηση των 
προδιαγραφών και των διαδικασιών αυτο–αξιολόγησης της σχολικής μο− νάδας και, επίσης, 
εφόσον συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων, τον κατευθύνει οργανωμένα και τον καθοδηγεί 
στη διαδικασία αξιολόγησης των υποδομών της σχολικής μονάδας, των σχολικών βιβλίων 
και της αποτύπωσης των αναγκών και των προβλημάτων, στη χάραξη και υλοποίηση 
δράσεων, στην ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων και στην τεκμηρίωση της τελικής 
αποτίμησης της όλης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπει, προλαμβάνει και διαχειρίζεται με πνεύμα δημοκρατικό τις δυσκολίες και τις 
πιθανές τριβές, αντιπαραθέσεις και αρνήσεις κατά τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγούμενων υποπεριπτώσεων, 
καταθέτει τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις στον σύλλογο διδασκόντων, σε 
ομοτίμους του και στους ανωτέρους του για αποτελεσματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο 
έργο της αυτο−αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 
3. Στην κατηγορία ΙΙΙ – Σχολικό κλίμα και παιδαγωγική της σχολικής μονάδας που 
περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σ.Ε.Κ., πέραν της 
αξιολόγησης στα διοικητικά κριτήρια, υπόκειται και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση και 
εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και αποτελεσματικά για την καλλιέργεια 
ανοικτού σχολικού κλίματος, δεν ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στο να αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και καινοτομίες και δημιουργεί ή δεν προλαμβάνει ή δεν αμβλύνει εντάσεις 
στη σχολική μονάδα. 
ββ) Επαρκής, εφόσον εστιάζει στην ανάπτυξη ανοικτού παιδαγωγικού κλίματος στο σχολείο, 
στην παιδαγωγική και διδακτική στήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους, στη στήριξη των 
μαθητών του σχολείου σε εκπαιδευτικό, ψυχολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο, στην πρόληψη 
εντάσεων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των εκπαιδευτικών και στην αποτροπή 
φαινομένων ενδοσχολικής βίας. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων της ανωτέρω υποπερίπτωσης προσδίδει 
όραμα, υψηλές προσδοκίες και ιδιαίτερη ταυτότητα καινοτομίας στη σχολική μονάδα, την 
οποία μετατρέπει σε «κοινότητα που μαθαίνει» και φροντίζει για την άμεση και ουσιαστική 
επικοινωνία με τους γονείς και για τη συνεργασία μαζί τους με στόχο την προαγωγή του 
επιπέδου των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον πλέον των προϋποθέσεων των δύο ανωτέρω υποπεριπτώσεων, 
στηρίζει τη διδασκαλία και τη μάθηση που αποφέρει υψηλές επιδόσεις εκ μέρους των 
μαθητών και διασφαλίζει τη γενικότερη αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. 
4.Στα κριτήρια της κατηγορίας IV – Προγραμματισμός Διδασκαλίας και Διεξαγωγή 
διδασκαλίας και αξιολόγηση μαθητών έχουν ενσωματωθεί τα κριτήρια των παραγράφων 2 
(κατηγορία ΙΙ) και 3 (κατηγορία ΙΙΙ) του άρθρου 14 και ο διευθυντής σχολικής μονάδας ή 
ΣΕΚ αξιολογείται ανάλογα. 
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5.Στα κριτήρια της κατηγορίας V – Επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, ο 
εκπαιδευτικός αξιολογείται με κριτήρια τα οποία διακρίνονται σε (α) κριτήρια τυπικών 
προσόντων και επιστημονικής ανάπτυξης και 
(β)σε κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία διακρίνονται σε (β1) κριτήρια 
επιμόρφωσης, (β2) κριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) κριτήρια γενικής 
επιστημονικής και εκπαιδευτικής δράσης. 
α) Στα κριτήρια των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης, ο 
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού 
χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Επαρκής, δεδομένου ότι είχε όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, 
βάσει των οποίων και διορίστηκε. 
ββ) Πολύ καλός, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2) τουλάχιστον, από τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
i)έχει δεύτερο ή και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής. 
ii)έχει πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
iii)είναι κάτοχος διπλώματος σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα 
που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία. 
iv)διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε επιπέδου. 
v)γνωρίζει μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2740/1999. 
γγ) Εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό του α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις 
προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου ή β) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολούθηση 
των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ. 
β) Στα κριτήρια της επαγγελματικής ανάπτυξης, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται 
σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού με βάση τα εξής υποκριτήρια: 
(β1) υποκριτήρια επιμόρφωσης, (β2) υποκριτήρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης και (β3) 
υποκριτήρια γενικής εκπαιδευτικής δράσης, όπως αυτά παρατίθενται στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 6. Με βάση αυτά κρίνεται ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον έχει κάτω των τριών (3) από τα προαναφερόμενα ανεξαρτήτως 
υποκριτηρίου. 
ββ) Επαρκής, εφόσον συνολικά έχει τρία (3) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα 
ανεξαρτήτως υποκριτηρίου. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον συνολικά έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα 
προερχόμενα από δύο τουλάχιστον επιμέρους υποκριτήρια ή επτά 
(7) συνολικά ανεξαρτήτως υποκριτηρίων, που δηλώνουν συνεχή φροντίδα για την 
επαγγελματική ανάπτυξη. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον συνολικά έχει έξι (6) τουλάχιστον από τα προαναφερόμενα 
προερχόμενα από τα τρία επιμέρους υποκριτήρια ή δέκα (10) συνολικά κριτήρια 
ανεξαρτήτως υποκριτηρίων. Στη συνολική αξιολογική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το 
ενδιαφέρον του αξιολογούμενου για συνεχή επαγγελματική ενημέρωση, όπως αυτό 
προκύπτει από το σύνολο των παραστατικών. 

 
Άρθρο 11 

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων των Κέντρων 
Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ. . .Υ.), 

των υπευθύνων και αναπληρωτών υπευθύνων των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), 

των υπευθύνων των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), 
των προϊσταμένων 

των γραφείων νομικής υποστήριξης (άρθρο 3, παρ. 6 και 7) 
 

Α. Οι προϊστάμενοι των ΚΕ. . .Υ., οι υπεύθυνοι των ΚΕ.ΣΥ.Π. και οι προϊστάμενοι των 
γραφείων νομικής υποστήριξης αξιολογούνται στα παρακάτω κριτήρια: 
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1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, ο 
αξιολογούμενος του παρόντος άρθρου εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας 
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και εγκαίρως για την επικοινωνία, οργάνωση, 
υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου όσων υπηρετούν στην υπηρεσία ή οργανική 
μονάδα που προΐσταται, ενώ ανταποκρίνεται πλημμελώς στις ανάγκες που ανακύπτουν στο 
έργο τους. 
ββ) Επαρκής, εφόσον επικοινωνεί συχνά, παρακολουθεί και ενισχύει το έργο όσων 
υπηρετούν στην υπηρεσία ή οργανική μονάδα που προΐσταται, φροντίζει να ανταποκρίνεται 
άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες τους, μεριμνά ώστε να τηρούνται τα 
χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και υλοποιεί με επιτυχή τρόπο την εκπαιδευτική 
πολιτική. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπει και προλαμβάνει εντάσεις και δυσλειτουργίες και διαμεσολαβεί με οξύνοια, 
αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και παρέχει πλαίσιο για ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων 
συμβάλλει στη δημιουργία αποδοτικού οργανωτικού κλίματος και, παράλληλα, εισηγείται 
καινοτόμες και εκπαιδευτικά σημαντικές και εφαρμόσιμες ιδέες και προτείνει στους 
ανωτέρους του τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους. 
2.Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας, της αξιολόγησης του 
προσωπικού που υπηρετεί στις δομές ευθύνης τους, όπου προβλέπεται, και, κυρίως, της 
αυτο−αξιολόγησης των δομών ευθύνης τους, και του προγραμματισμού δράσεων βελτίωσης 
και τεκμηριωμένης αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους, ο αξιολογούμενος εντάσσεται σε 
βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν εποπτεύει επαρκώς και αξιοποιεί πλημμελώς τις κείμενες διατάξεις 
για την αξιολό− γηση και την αυτο−αξιολόγηση της δομής ευθύνης του. 
ββ) Επαρκής, εφόσον εποπτεύει, ελέγχει, συντονίζει, ανατροφοδοτεί και στηρίζει ανάλογα 
και αξιολογεί όσους υπηρετούν στη δομή ευθύνης του και φροντίζει επαρκώς τις διαδικασίες 
αυτο−αξιολόγησης της δομής ευθύνης του, προγραμματισμού δράσεων βελτίωσης και 
τεκμηριωμένης αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπει και προλαβαίνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της εποπτείας, 
αξιολόγησης και αυτο−αξιολόγησης και διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και 
αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσει. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
προβαίνει σε μετααξιολογικές αναλύσεις των διαδικασιών εποπτείας, αξιολόγησης και 
αυτο−αξιολόγησης, αναζητεί και εισηγείται στους ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές ή 
καινοτόμες μεθόδους για την καλύτερη υλοποίησή της. 
3.Στην κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγική οπτική στην άσκηση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτική 
δομή ο αξιολογούμενος υπόκειται σε εκπαιδευτική αξιολόγηση και εντάσσεται σε βαθμίδα 
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 
3 του άρθρου 6 προσαρμοσμένα στους ρόλους και στο πλαίσιο λειτουργίας του. 
4.Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη τα στελέχη 
του παρόντος άρθρου αξιολογούνται όπως οι διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10. 
Β. Ο υπεύθυνος και ο αναπληρωτής υπεύθυνος των ΚΠΕ αξιολογούνται στα παρακάτω 
κριτήρια. 
1.Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, ο υπεύθυνος 
του Κ.Π.Ε. αξιολογείται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου Α, περί των 
ΚΕ. . .Υ. και ΚΕ.ΣΥ.Π., με προσαρμογή στον ρόλο και στο πλαίσιο του Κ.Π.Ε. 
2.Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης 
των μελών της παιδαγωγικής ομάδας που υπηρετούν στο Κ.Π.Ε., ο υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. 
αξιολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 προσαρμοσμένη στο πλαίσιο του 
Κ.Π.Ε. 
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3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Άσκηση έργου προγραμματισμού, οργάνωσης και 
υλοποίησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και της επιμόρφωσης, ο 
υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. αξιολογείται ως εξής: 
α) Στο κριτήριο του προγραμματισμού της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκπαίδευσης 
μαθητών, ο υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού 
χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς και εγκαίρως για τον σχεδιασμό και τον 
προγραμματισμό του ειδικού εκπαιδευτικού έργου και δεν μεριμνά ώστε να τηρούνται τα 
χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική παροχή της 
ειδικής εκπαιδευτικής δημόσιας υπηρεσίας για την οποία είναι αρμόδιος. 
ββ) Επαρκής, εφόσον φροντίζει επαρκώς για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του 
ειδικού εκπαιδευτικού έργου και την υλοποίηση της ειδικής εκπαιδευτικής πολιτικής επί των 
θεμάτων της αρμοδιότητάς του και παράλληλα μεριμνά ώστε να τηρούνται τα 
χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική παροχή της 
ειδικής εκπαιδευτικής δημόσιας υπηρεσίας για την οποία είναι αρμόδιος. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ασκεί 
το ειδικό εκπαιδευτικό του έργο και με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, και 
παράλληλα προβλέπει και αποτρέπει τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν κατά την άσκηση 
των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
δημιουργεί εξαιρετικό κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας στον χώρο αρμοδιότητάς του και, 
παράλληλα, εισηγείται καινοτόμες και εκπαιδευτικά εφαρμόσιμες ιδέες. 
β) Στο κριτήριο της υλοποίησης της υποστήριξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και 
εκπαίδευσης μαθητών ο αξιολογούμενος εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας 
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής: 
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των εκπαιδευτικών της 
περιοχής ευθύνης του ή/και αδυνατεί να προσφέρει επιμορφωτική στήριξη. 
ββ) Επαρκής, εφόσον διερευνά τις ανάγκες για παροχή της ειδικής δημόσιας εκπαιδευτικής 
υπηρεσίας για την οποία είναι αρμόδιος στην περιοχή ευθύνης του και, περαιτέρω, αναλύει 
τα δεδομένα της έρευνας, προκειμένου, με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο, να καλύψει τις 
σχετικές ελλείψεις των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του. 
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, 
προβλέπει τυχόν δυσλειτουργίες της προβλεπόμενης διαδικασίας επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών και μαθητών επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς του και παρεμβαίνει με 
οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσει. 
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, 
αναζητεί και εφαρμόζει καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους επιμόρφωσης και 
καθοδήγησης των εκπαιδευτικών, όπως είναι η ενδοσχολική επιμόρφωση, η χρήση των ΤΠΕ 
ή/και συνεργατικών εργαλείων για την εξατομίκευση της επιμόρφωσης, που να προσιδιάζουν 
καλύτερα στις ιδιαιτερότητες των σχολικών μονάδων και τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
εκπαιδευτικών. 
4.Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη τα στελέχη 
του παρόντος άρθρου αξιολογούνται όπως οι διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10. 
5.Ο αναπληρωτής υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. αξιολογείται στις επιμέρους κατηγορίες από τον 
υπεύθυνο του Κ.Π.Ε κατά αναλογία με τον υποδιευθυντή σχολικής μονάδας (άρθρο 13) με 
προσαρμογή στον ρόλο και στο πλαίσιο του Κ.Π.Ε.. Παρομοίως, και τα μέλη της 
παιδαγωγικής ομάδας αξιολογούνται στις επιμέρους κατηγορίες από τον υπεύθυνο του ΚΠΕ 
κατά αναλογία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης (άρθρο 14) με προσαρμογή στον ρόλο και 
στο πλαίσιο του Κ.Π.Ε. 
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Β.   

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1) 

 

ΥΑ Δ2/1938/1998 

2) 

 

Εγκύκλιος 157842/Γ1/23-10-2013 

 
Θέμα: «Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της Α.Ε.Ε. 

Επιμορφωτικά Σεμινάρια» 
 

Σε συνέχεια της με αριθμ. 157723/ 23.10.2013/Γ1 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας με 
θέμα: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της 
σχολικής μονάδας», σας διαβιβάζουμε το πρόγραμμα των σεμιναρίων και επισκέψεων στις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις όλης της χώρας που αφορά στην προετοιμασία της γενίκευσης 
του θεσμού της Α.Ε.Ε. στα σχολεία όλης της χώρας.  
Στα παραπάνω επιμορφωτικά σεμινάρια καλούνται να συμμετέχουν τα στελέχη εκπαίδευσης, 
οι Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. ( Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και Δ.Ε όλων των Ειδικοτήτων της χώρας καθώς και οι 
Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.  
Καλούνται επίσης οι Περιφερειακοί Δ/ντές Π.Ε. & Δ.Ε., και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής 
& Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας να συνεργαστούν με το Ι.Ε.Π. και την 
Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ καθώς και με τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/ντές 
Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.) τόσο για την προετοιμασία όσο και για την υλοποίηση των 
επιμορφωτικών συναντήσεων.  
 
Συν. 29 σελ.  
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 

 
ΣΤΥΛIΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ       ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
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3) 

 

Εγκύκλιος 157723/Γ1/23-10-2013 

Αρ.Πρωτ.157723/Γ1/23-10-2013/ΥΠΑΙΘ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος 
Στ. Μερκούρης 
Τηλέφωνο: 210 344 3605 
210 344 2234 
email: spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr 
t05sded(ΑΤ)minedu.gov.gr 

ΘΕΜΑ: «Διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου 
της σχολικής μονάδας» 

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της 
Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις 
σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας (Υπ. 
Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. β΄/5-3-2013 & Εγκύκλιος με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013). (σ.σ. 
ακολουθεί στη συνέχεια του άρθρου) 

Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί, σε πρώτη φάση, ενημέρωση/επιμόρφωση των Σχολικών 
Συμβούλων και όλων των Διευθυντών Διευθύνσεων. Θα ακολουθήσει σταδιακή 
ενημέρωση/επιμόρφωση όλων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της χώρας. 

Την ευθύνη της επιμόρφωσης θα έχουν η Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ με φορέα 
υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και τις υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης, αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 

Για να μην προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία των μονοθεσίων σχολικών μονάδων της 
Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επιμόρφωση των Προϊσταμένων και των 
Διευθυντών τους θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων 
σε τοπικό επίπεδο. 

Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα περιλαμβάνει: 

1. Αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικασιών υλοποίησης της 
ΑΕΕ στη σχολική μονάδα (εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, ανάπτυξη έρευνας-δράσης 
στη σχολική μονάδα, σχεδιασμό και εφαρμογή σχεδίων δράσης, αξιοποίηση του 
Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, υποβολή ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης), 
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2. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις των σχολείων που συμμετείχαν στο 
πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΕΕ (2010-2012), τρόπους και δυνατότητες αξιοποίησης του 
Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ (εκπαιδευτικό υλικό, καλές πρακτικές σχολείων), 

3. Παρεμβάσεις των Δ/ντών και αξιοποίηση της εμπειρίας των σχολείων που συμμετείχαν 
στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ, συζήτηση, ανατροφοδότηση. 

Κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων οι Διευθυντές θα ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς των 
σχολείων και θα παρέχουν ανατροφοδότηση στους Σχολικούς Συμβούλους και την Ομάδα Έργου 
της ΑΕΕ. 

Λειτουργία του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν διαρκή υποστήριξη από το 
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (εκπαιδευτικό υλικό, διαδικασίες εφαρμογής, παραγωγή εργαλείων 
αυτοαξιολόγησης, διάχυση καλών πρακτικών, βιβλιογραφία, κλπ.). Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ 
θα λειτουργήσει ως ιστοχώρος πληροφόρησης και διάχυσης των καλών πρακτικών και ως φόρουμ 
επικοινωνίας μεταξύ Εκπαιδευτικών, Διευθυντών και Σχολικών Συμβούλων και θα αποτελέσει 
καθοριστικό παράγοντα υποστήριξης του θεσμού της ΑΕΕ κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής. 

Την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου και την υποστήριξη των 
σχολείων θα έχει η Ομάδα Έργου της ΑΕΕ, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π) 

Καλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ & ΔΕ, Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας να συνεργαστούν με το Ι.Ε.Π. και την Επιστημονική 
Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ καθώς και με τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Δ/ντές Σπουδών Π.Ε. & 
Δ.Ε.) τόσο για την προετοιμασία όσο και για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

Καλούνται οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να 
συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική προετοιμασία και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

Οι ημερομηνίες των επιμορφωτικών ημερίδων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, σε πρώτη φάση 
καθώς και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας θα ανακοινωθούν τις επόμενες 
ημέρες. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 

 

 

Γ.
 

ΦΕΚ 

1) ΦΕΚ 614/2013 - Αριθμ.30972/Γ1 

 

Αρ.Πρωτ.30972//Γ1/05-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ 

http://edu.klimaka.gr/arxeio/nomothesia-fek/fek-614-2013-axiologhsh-ergou-sxolikhs-monadas-aytoaxiologhsh-klimaka.pdf�
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ΦΕΚ 614/2013 - Αριθμ.30972/Γ1 

Αρ.Πρωτ.30972//Γ1/05-03-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε. 
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Στ. Μερκούρης 
Τηλέφωνο: 210 344 3605, 210 344 2234 
ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία 
Αυτοαξιολόγησης» 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση 
των περιφερειακών υπηρεσιών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/ 19-5-2010) «αναβάθμιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 21 του ν. 3966/2010 (ΦΕΚ 118 Α΄/ 24-5-2011) «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες 
διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98). 

5. Τη με αριθμ. 76051/04-07-2012 (ΦΕΚ 2091/05.07.2012, τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 

6. Το πιλοτικό - ερευνητικό έργο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- 
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) του ΕΣΠΑ («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια 
Πράξη» με MIS295381), όπως τροποποιήθηκε με την με την υπ. Αριθμ. 5028/29-03-12 απόφαση 
της Ειδικής Γραμματέως ευρωπαϊκών πόρων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

αποφασίζουμε 

Άρθρο 1 
Σκοπός της αξιολόγησης 

1. Η σχολική μονάδα αποτελεί το βασικό φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού της έργου. 

http://edu.klimaka.gr/arxeio/nomothesia-fek/fek-614-2013-axiologhsh-ergou-sxolikhs-monadas-aytoaxiologhsh-klimaka.pdf�
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2. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) είναι η βελτίωση και η ποιοτική 
αναβάθμιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στα 
σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας και της συμμετοχής μεταξύ των μελών της σχολικής 
κοινότητας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 
η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης, η ανάδειξη 
θετικών σημείων και αδυναμιών και η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου. 

3. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συμβάλλει στην αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία 
των σχολικών μονάδων, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην 
ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών στο σχολείο, στην αναβάθμιση των διδακτικών και 
παιδαγωγικών πρακτικών, στην προώθηση της καινοτομίας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών και 
αντισταθμιστικών πρακτικών. Επίσης, συμβάλλει στην ανάδειξη των επιτευγμάτων των σχολείων, 
στην διάχυση των καλών πρακτικών, στην επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού 
συστήματος και στην ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον 
καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων. 

4. Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κινητοποίησης όλων των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της 
διδασκαλίας και της μάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, την ενίσχυση 
της ισότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων 
και του αποκλεισμού και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

Άρθρο 2 
Πεδίο εφαρμογής 

1. Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της γενικής εκπαίδευσης της χώρας (πεδίο 
εφαρμογής: άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 και άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 3848/2010) 
αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών 
στόχων. 

2. Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, 
προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα 
δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού της έργου. 

Άρθρο 3 
Το Πλαίσιο της ΑΕΕ 

1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα πραγματοποιείται με βάση 
το πλαίσιο της ΑΕΕ. Στη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ποσοτικά όσο 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν 
στις ακόλουθες αναλυτικές/ερμηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου: 

• Δεδομένα του σχολείου 
• Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 
• Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 
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Το εκπαιδευτικό έργο αποτιμάται με δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι έχουν 
τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποκτούν διαφορετική σημασία κατά την υλοποίηση του 
εκπαιδευτικού έργου, η αξία τους επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ των σχολικών μονάδων 
και συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
(Παράρτημα). 

2. Η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου εφαρμογής της ΑΕΕ γίνεται με εγκύκλιο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ. 

 

 

Άρθρο 4 
Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης 

1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία 
της αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής 
και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου. 

2. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και συνδέεται με τον 
γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης με 
σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητές του. 

3. Η διαδικασία της ΑΕΕ περιλαμβάνει: 

• Την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 
• Τον προγραμματισμό δράσεων βελτίωσης 
• Την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων 
• Την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων. 

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους η σχολική μονάδα καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης με ευθύνη 
του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τους 
Σχολικούς Συμβούλους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλεται 
στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω του 
Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ. 

4. Η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης γίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ . 

Άρθρο 5 
Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ 

1. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ περιλαμβάνει: 

• Το θεωρητικό πλαίσιο της ΑΕΕ 
• Εργαλεία και Διαδικασίες εφαρμογής 
• Σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης 
• Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παραδείγματα σχεδίων δράσης. 



170 
 

2. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ εγκρίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική 
εισήγηση του ΙΕΠ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ώστε να είναι προσβάσιμο από όλα τα 
σχολεία της χώρας. 

Άρθρο 6 
Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ 

1. Δημιουργείται Παρατηρητήριο Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε εθνικό επίπεδο, το 
οποίο έχει ως σκοπό: 

• Την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας της ΑΕΕ. 
• Τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών. 
• Την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών 

μονάδων και των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ. 
• Τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και τη διάχυση καλών πρακτικών σε 

εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες της 
χώρας. 

2. Το Παρατηρητήριο Αξιολόγησης εποπτεύεται λειτουργικά και διαχειριστικά από το Ι.Ε.Π. 

Άρθρο 7 
Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ 

1. Δημιουργείται Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ σε εθνικό επίπεδο, το οποίο  έχει ως σκοπό: 

• Την επεξεργασία των δεδομένων των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την 
πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 

• Την υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων στην αξιοποίηση των εκθέσεων 
των σχολικών μονάδων και την υποβολή προτάσεων προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

• Τη διαρκή ενημέρωση των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε κεντρικό επίπεδο για τα 
δεδομένα των σχολικών μονάδων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των 
πολιτικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

• Το Δίκτυο Πληροφόρησης εποπτεύεται λειτουργικά και διαχειριστικά από το Ι.Ε.Π. 

Άρθρο 8 
Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΕΕ 

1. Την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισμού και της αξιολόγησης της ΑΕΕ έχουν: 
· Σε κεντρικό επίπεδο οι Διευθύνσεις Σπουδών Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.Ε του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 
· Σε περιφερειακό επίπεδο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Χώρας και οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 

2. Η διαδικασία της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Τον 
Ιούνιο κάθε έτους οι σχολικές μονάδες Π.Ε., Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) 
υποβάλλουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

3. Ακολούθως, οι Διευθύνσεις Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.Ε με βάση τα στοιχεία των εκθέσεων των 
σχολικών μονάδων συντάσσουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση προς την οικεία 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 
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4. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συντάσσουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική 
έκθεση ΑΕΕ της περιφέρειας προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., την οποία κοινοποιούν προς το Ι.Ε.Π. Τα 
στοιχεία των εκθέσεων αξιοποιούνται για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε κεντρικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

5. Η αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της ΑΕΕ πραγματοποιείται κάθε 
τέσσερα χρόνια. Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Αξιολόγησης 
(ΠΟΑ) στην οποία μετέχουν Σχολικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές Εκπαίδευσης. Το έργο της ΠΟΑ 
αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών που αναπτύσσουν τα σχολεία και στα αποτελέσματα 
που παράγουν, στη λειτουργία του δικτύου πληροφόρησης μεταξύ σχολικών μονάδων και 
Σχολικών Συμβούλων, στην αξιοποίηση των στοιχείων των εκθέσεων στον εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ΠΟΑ υποβάλλει έκθεση με τα 
αποτελέσματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η συγκρότηση 
της ΠΟΑ καθορίζεται με υπουργική απόφαση. 

6. Στο ΙΕΠ συγκροτείται Ομάδα Αξιολόγησης στην οποία μετέχουν στελέχη του ΙΕΠ και του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η Ομάδα Αξιολόγησης υποστηρίζει το 
έργο της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες, μελετά τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης των 
περιφερειών και υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ 
προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

7. Μετά από σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π, μπορεί να επικαιροποιείται και τροποποιείται το 
πλαίσιο, το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες εφαρμογής της ΑΕΕ από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 
ανάλογα με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το Πλαίσιο της ΑΕΕ είναι το ακόλουθο: 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Κοινωνικά και Πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών καιτου σχολείου 

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ   

Τομείς Δείκτες 

1. Μέσα και Πόροι 

1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί 
πόροι 

1.2. Στελέχωση σχολείου 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Τομείς Δείκτες 
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2. Ηγεσία, Διοίκηση και Οργάνωση 
του Σχολείου 

2.1.Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 

  2.2.Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων 

  
2.3.Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού 

3. Διδασκαλία και Μάθηση 3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών 

  
3.2.Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και 
πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών 

4. Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο 
4.1.Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ των 
μαθητών 

  
4.2.Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με 
εκπαιδευτικούς - κοινωνικούς φορείς 

5. Προγράμματα, Παρεμβάσεις και 
Δράσεις Βελτίωσης 

5.1.Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, 
υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις 

  
5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τομείς Δείκτες 

6. Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 6.1.Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 

  6.2.Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών 

  6.3.Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

7. Αποτελέσματα του Σχολείου 7.1.Επίτευξη των στόχων του σχολείου 

 

 

 

 

 

Νόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) 

  

Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 
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Άρθρο 1 
Οργάνωση 

1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: 

α) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που προβλέπονται από το άρθρο 14 
παρ. 29 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

β) Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών και 
νομαρχιών, που προβλέπονται από το άρθρο 56 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α') και 
του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α'), οι οποίες υπάγονται στην οικεία 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

γ) Τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που προβλέπονται 
από το άρθρο 56 του ν. 1566/1985, που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση 
εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών. 

δ) Τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής, που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 1304/1982 
(ΦΕΚ 144 Α') και τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που 
προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79 Α'), τα οποία υπάγονται στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων νομών ή νομαρχιών. 

ε) Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), που προβλέπονται από τα 
άρθρα 28 και 29 του ν. 1566/1985 και τα άρθρα 17 και 18 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 
18Α'), τα οποία υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

στ) Τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), που 
προβλέπονται από το άρθρο 2 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), τα οποία υπάγονται 
στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

ζ) Τα Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), που προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν. 2525/1995 (ΦΕΚ 188 Α'), 
τα οποία υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

η) Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), που προβλέπονται από το 
άρθρο 111 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), τα οποία υπάγονται στην οικεία 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

θ) Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), που προβλέπονται από το άρθρο 2 του 
ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α') και υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

ι) Οι σχολικές μονάδες, τα κέντρα συμβουλευτικής -προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), 
τα γραφεία σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (γραφεία Σ.Ε.Π.), τα 
εργαστηριακά κέντρα φυσικών επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και τα κέντρα πληροφορικής 
και νέων τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), που υπάγονται στην οικεία διεύθυνση ή γραφείο 
εκπαίδευσης του νομού ή της νομαρχίας. 

2. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής 
αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στην οικεία περιφερειακή 
διεύθυνση εκπαίδευσης. 
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Άρθρο 2 
Διάρθρωση-αρμοδιότητες 

1. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα τμήματα: 
α) Διοίκησης 
β) Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
γ) Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. α) Το Τμήμα Διοίκησης έχει την ευθύνη της διοικητικής στήριξης της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης, 
β) Τα Τμήματα Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης εποπτεύουν, συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν 
το έργο των σχολικών συμβούλων της οικείας βαθμίδας που έχουν έδρα εντός των 
ορίων της Περιφερειακής Διεύθυνσης και συνεργάζονται, μέσω των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. 
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο 
τρόπος συνεργασίας των Τμημάτων Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η 
διαδικασία εποπτείας του Π.Ι. επ' αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

3. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου 
διοικητικού προσωπικού, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 29 περίπτωση ε' του 
ν. 2817/2000, ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι με βαθμό διευθυντή. Αν δεν υπάρχουν 
υπάλληλοι με βαθμό διευθυντή, ορίζονται μέλη του συμβουλίου αυτού υπάλληλοι με 
βαθμό Α'. 

4. Όταν επιλέγονται διευθυντές σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών 
κέντρων (Σ.Ε.Κ.), καθώς και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και υπεύθυνοι 
τομέων Σ.Ε.Κ., στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Π.ΥΣ.Π.Ε.) και στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), μετέχει με ψήφο ένας σχολικός 
σύμβουλος της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Ο σχολικός σύμβουλος ορίζεται με 
τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή 
εκπαίδευσης. Όταν δεν υπάρχει περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και δεν 
έχει οριστεί αναπληρωτής του, ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

5. α) Σε κάθε έδρα ενός ή περισσότερων σχολικών Συμβούλων συνιστάται 
γραμματεία για τη διοικητική στήριξη του έργου τους χωρίς αύξηση των θέσεων 
διοικητικού προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών. 
β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται 
μετά από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού 
(Κ.ΥΣ.ΔΙ.Π.) καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων διοικητικού προσωπικού ανά κλάδο, 
που κατανέμονται σε κάθε έδρα Σχολικών Συμβούλων για τη στελέχωση της 
γραμματείας τους. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μπορεί να ανακατανέμονται οι θέσεις 
διοικητικού προσωπικού μεταξύ των υπηρεσιών και σχολικών μονάδων που 
λειτουργούν στην περιοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από 
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εισήγηση των οικείων Σχολικών Συμβούλων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο 
τρόπος λειτουργίας των Γραμματειών των Σχολικών Συμβούλων. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα 
ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των περιφερειακών διευθυντών 
εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των τμημάτων των περιφερειακών διευθύνσεων 
εκπαίδευσης, των σχολικών συμβούλων, των διευθυντών εκπαίδευσης, των 
προϊσταμένων των γραφείων εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των 
σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων των διδασκόντων. 

Άρθρο 3 
Προϊστάμενοι-Επιλογή και τοποθέτηση 

1. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 
αντικαθίσταται ως εξής: 

�στ. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι μετακλητοί δημόσιοι 
υπάλληλοι που διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για το διορισμό τους εκδίδεται σχετική πρόσκληση 
ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία 
δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα 
πληρωθούν, τα υποβλητέα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και η προθεσμία 
υποβολής τους. Οι υποψήφιοι είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα: 

α) πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
β) δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και 
γ) σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα και αξιόλογη διοικητική και 
διδακτική εμπειρία. 

Για την αξιολόγηση των υποψήφιων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης 
συνεκτιμώνται η εμπειρία και οι σπουδές σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, οι 
μεταπτυχιακές σπουδές, η επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η οργάνωση και 
συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες επιστημονικές 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ικανότητα εφαρμογής προγραμμάτων και 
καινοτομιών, η γνώση και η ικανότητα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών 
προβλημάτων, η ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, η 
αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, η ανάληψη πρωτοβουλιών και 
η λήψη αποφάσεων, η οργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και η εν γένει συγκρότηση και η προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως 
αυτή συνάγεται από τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων, το συνυποβαλλόμενο 
βιογραφικό σημείωμα αυτών και τη συνέντευξη που πραγματοποιείται ενώπιον του 
ειδικού συμβουλίου επιλογής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε δύο στάδια από 
ειδικό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και αποτελείται από: 

α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού ως Πρόεδρο, 
β) ένα μέλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 
γ) ένα μέλος καθενός από τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων και 
Διευθυντών Εκπαίδευσης. 
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Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του συμβουλίου από διοικητικούς 
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου ή εκπαιδευτικούς 
αποσπασμένους στην υπηρεσία αυτή. Το συμβούλιο σε πρώτο στάδιο μετά από 
αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων επιλέγει τους καταλληλότερους σε 
αριθμό εξαπλάσιο των θέσεων που θα πληρωθούν, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός 
υποψηφίων, οι οποίοι εγγράφονται σε σχετικό πίνακα. Ακολούθως σε δεύτερο στάδιο 
καλεί τους προεπιλεγέντες σε συνέντευξη για την εξέταση της εν γένει συγκρότησης 
και προσωπικότητας των υποψηφίων. Μετά το πέρας της συνέντευξης το συμβούλιο 
συντάσσει αξιολογικό πίνακα των επικρατέστερων σε αριθμό τριπλάσιο των υπό 
προκήρυξη θέσεων με βάση και τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός, ο 
οποίος ισχύει για μία τριετία, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο 
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τη σειρά αξιολόγησης και 
τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων διορίζει τους περιφερειακούς διευθυντές 
και τοποθετεί αυτούς στις υφιστάμενες κενές θέσεις με απόφαση του που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποχωρούντες Περιφερειακοί 
Διευθυντές Εκπαίδευσης επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν πριν από το διορισμό 
τους. 

2. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των νομών και 
νομαρχιών, καθώς και οι Διευθυντές των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, 
Γυμνασίων και Ενιαίων Λυκείων επιλέγονται από το έτος 2004 και εφεξής από το 
Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων καθορίζονται: 

α) τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων των γραφείων 
εκπαίδευσης και των διευθυντών των πειραματικών σχολείων, στα οποία 
περιλαμβάνονται ιδίως η υπηρεσιακή κατάσταση και η συνολική εκπαιδευτική 
υπηρεσία των υποψηφίων, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η 
επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η εμπειρία στην άσκηση διοικητικού και 
παιδαγωγικού έργου και η εν γένει επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση 
αυτών, 
β) οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών των 
ενδιαφερομένων, 
γ) η διαδικασία κρίσης, επιλογής, τοποθέτησης και μετάθεσης τους, 
δ) τα κριτήρια και η διαδικασία τοποθέτησης αυτών σε θέσεις εκπαιδευτικών μετά τη 
λήξη της θητείας τους και 
ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

3. Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοίκησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή του κλάδου 
ΠΕ ή ΤΕ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα 
από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού 
(Κ.ΥΣ.ΔΙ.Π.). Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης τοποθετούνται Σχολικοί 
Σύμβουλοι της οικείας βαθμίδας με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών 
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Συμβούλων και μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

4. α) Το κατά το άρθρο 14 παρ. 29 περίπτωση η' του ν. 2817/2000 προβλεπόμενο 
μηνιαίο επίδομα θέσης για τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ορίζεται 
από 1ης Ιουλίου 2002 σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δραχμές ή τετρακόσια 
σαράντα (440) ευρώ. 
β) Η περίπτωση ιγ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 
αντικαθίσταται ως εξής: 
ιγ. Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή 
κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιστημονικής 
- Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τους 
Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
αναπληρώνουν Σχολικοί Σύμβουλοι που υπηρετούν στην περιοχή της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης διοικητικός 
υπάλληλος που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι οποίοι 
ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

5. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ονομάζονται εφεξής Διευθυντές 
Εκπαίδευσης. 

6. Ανακαλείται η αριθ. 1/7/Δ1/2026/24.4.2000 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την 
επιλογή περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Άρθρο 4 Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

1. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και η ποιοτική 
αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής 
βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης με τους μαθητές. Με την 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της διδακτικής 
πρακτικής μέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η επιτάχυνση 
της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η άμβλυνση των ανισοτήτων 
λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων σχολικών μονάδων, η μείωση της γραφειοκρατικής 
διαδικασίας, η ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών, η αρτιότερη διοίκηση και 
λειτουργία των σχολικών μονάδων, η επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού 
συστήματος, η αποτίμηση των προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των 
παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αναβάθμιση του συνολικού 
εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μία διαδικασία 
ελεγκτικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη 
επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και τη βελτίωση 
όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων. Έχει ως κύριο στόχο τη διασφάλιση σε όλους 
τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της δυνατότητας 
έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα την 
ισότητα ευκαιριών πρόσβασης. Αυτό συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και την 
ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας, δεδομένου ότι η 
ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και η πρόσβαση στη γνώση 
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την άμβλυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων. 
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2. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ανατίθεται στο 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), που 
έχουν τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Το Κ.Ε.Ε. αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή προτύπων δεικτών και 
κριτηρίων για τη δυναμική αποτύπωση της κατάστασης, καθώς και τον έλεγχο της 
αξιοπιστίας του συστήματος αποτύπωσης και παρακολούθησης του εκπαιδευτικού 
έργου τόσο στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και της περιφέρειας όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Επίσης συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις εκθέσεις των Περιφερειακών 
Κέντρων Στήριξης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), καθώς και τις 
εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων που συντάσσονται από το 
σύλλογο διδασκόντων και συντάσσει ετήσια έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

β) Το Π.Ι. αναλαμβάνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών με σκοπό να συμβάλλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

γ) Το Π.Ι. και το Κ.Ε.Ε. αναλαμβάνουν, σε συνεργασία μεταξύ τους, την ανάπτυξη 
διαύλων που θα συμβάλλουν στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, αξιοποιώντας τα 
σχετικά δεδομένα και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών. Η διάσταση αυτή αναφέρεται και στη στήριξη 
των καινοτομικών προσπαθειών των σχολικών μονάδων για τη βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε. ή του Συντονιστικού 
Συμβουλίου του Π.Ι., κατά περίπτωση, μπορεί να συγκροτούνται συμπληρωματικά 
Ομάδες Εργασίας από ειδικούς, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρονται στην αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου. Στα μέλη των Ομάδων Εργασίας καταβάλλεται αποζημίωση για 
τη συμμετοχή τους σε αυτές και για τη μετακίνηση τους εκτός έδρας, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

4. Στο Π.Ι. συνιστώνται εβδομήντα (70) επιπλέον θέσεις παρέδρων με θητεία, οι 
ειδικότητες των οποίων καθορίζονται με την εκδιδόμενη εκάστοτε προκήρυξη για την 
πλήρωση των θέσεων αυτών. Οι θέσεις αυτές μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται 
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Οικονομικών. Οι τοποθετούμενοι στις θέσεις αυτές χρησιμοποιούνται στην 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και στην επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και 
Επιμόρφωσης του Π.Ι.. 
  

Άρθρο 5 
Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

1. Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι: 
α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την 
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παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα, 
β) ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους, 
γ) η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των 
διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών, 
δ) η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου και 
η προσπάθεια εξάλειψης αυτών, 
ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η 
παροχή κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις 
στελεχών της εκπαίδευσης, 
στ) η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσης τους και ο προσδιορισμός του 
περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής, 
ζ) η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης. 

2. Η αξιολόγηση είναι περιοδική και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις εξής 
κατηγορίες: 
α) των εκπαιδευτικών για μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη, 
β) των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που πρόκειται να κριθούν για την κάλυψη 
θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης, 
γ) των στελεχών εκπαίδευσης, 
δ) των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αξιολογηθούν και 
ε) κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαία. 

3. Η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης (με ατομικές εκθέσεις) των εκπαιδευτικών 
διαμορφώνεται ως εξής: 
α) Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης υποβάλλεται στο κατά 
περίπτωση αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, μετά από πρόσκληση του και σε προθεσμία 
δεκαπέντε ημερών, έκθεση προσωπικής αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου 
εκπαιδευτικού, βάσει των στοιχείων αξιολόγησης, αλλά χωρίς αριθμητική 
βαθμολογία. Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτής σε καμία περίπτωση δεν 
επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης. 
β) Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον 
οικείο Σχολικό Σύμβουλο. 
γ) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) 
αξιολογείται από τον προϊστάμενο Γραφείου ή από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην 
περίπτωση που δεν λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. 
δ) Ο Προϊστάμενος Γραφείου αξιολογείται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
ως προς το διοικητικό του έργο, και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής 
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο. 
ε) Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και ως προς το επιστημονικό - 
παιδαγωγικό του έργο από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από εισήγηση 
του Συντονιστικού Συμβουλίου. 
στ) Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή 
Εκπαίδευσης ως προς το διοικητικό του έργο και από τον Προϊστάμενο του οικείου 
Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το επιστημονικό - 
παιδαγωγικό του έργο. 
ζ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της 
περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον 
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Περιφερειακό Διευθυντή και ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο από 
Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου 
του Π.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Π.Ι., 
καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία και το περιεχόμενο της αξιολόγησης 
των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης των 
νομών και νομαρχιών ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική τους συγκρότηση. 

5. Κάθε αξιολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 δικαιούται να 
υποβάλει ένσταση, εντός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης 
αξιολόγησης, ενώπιον της επιτροπής της επόμενης παραγράφου και να ζητήσει είτε 
την τροποποίηση ορισμένων χαρακτηρισμών αυτής είτε την επανάληψη της 
αξιολόγησης του. Η ένσταση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους ουσιώδεις λόγους. 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συγκροτούνται επιτροπές ενστάσεων: 

α) Ανά μία στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που 
αποτελείται από έναν πάρεδρο, μόνιμο ή με θητεία του Π.Ι., ως πρόεδρο και δύο 
Διευθυντές Εκπαίδευσης ως μέλη, όταν κρίνονται ενστάσεις που αναφέρονται στο 
διοικητικό έργο του αξιολογηθέντος ή δύο Σχολικούς Συμβούλους, από τους οποίους 
ο ένας τουλάχιστον έχει την ίδια ειδικότητα με τον ενιστάμενο ως μέλη, όταν 
κρίνονται ενστάσεις που αναφέρονται στο επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο του 
αξιολογηθέντος. Η επιτροπή αυτή κρίνει ενστάσεις που υποβάλλονται από 
αξιολογηθέντες εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.. 
β) Μία στο Π.Ι. που αποτελείται από ένα Σύμβουλο αυτού, ως πρόεδρο και δύο 
μόνιμους παρέδρους, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον έχει την ίδια ειδικότητα 
με τον ενιστάμενο, ως μέλη. Η επιτροπή αυτή κρίνει ενστάσεις που υποβάλλονται 
από αξιολογηθέντες Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων 
Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους και Προϊσταμένους των τμημάτων 
επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης. 
Με τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 
θητεία του προέδρου και των μελών αυτής, καθώς και ο γραμματέας από 
διοικητικούς υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς, αποσπασμένους στην περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο Π.Ι. αντίστοιχα. 

7. Στις επιτροπές ενστάσεων δε μπορεί να μετέχει ο συντάκτης της έκθεσης 
αξιολόγησης, κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση. 

8. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου εκτιμώντας τους προβαλλόμενους λόγους 
αποφασίζουν αιτιολογημένα είτε την απόρριψη της ένστασης είτε την τροποποίηση 
ορισμένων χαρακτηρισμών και συμπερασμάτων είτε την επανάληψη της αξιολόγησης 
των ενισταμένων, την οποία αναθέτουν σε δύο ομοιόβαθμους του πρώτου 
αξιολογητή. 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του 
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Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το 
περιεχόμενο της αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 
  

Άρθρο 6 
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία Οργανισμός 
Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), που εδρεύει στην Αθήνα και 
εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

2. Έργο του Ο.ΕΠ.ΕΚ. είναι: 

α) Ο σχεδιασμός της επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η υποβολή σχετικών 
προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
β) Ο συντονισμός όλων των μορφών και τύπων της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
καθώς και η εφαρμογή επιμορφωτικών δράσεων. 
γ) Η κατάρτιση επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία ύστερα από την έγκριση 
τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιούνται από τους 
επιμορφωτικούς φορείς. 
δ) Η ανάθεση επιμορφωτικού έργου σε αρμόδιους φορείς και η εισήγηση στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σύσταση αυτοτελών 
επιμορφωτικών κέντρων και μονάδων. 
ε) Η κατανομή και η διαχείριση των πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών.| 
στ) Η πιστοποίηση φορέων και τίτλων στον τομέα της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 

3. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου 
ή επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού είναι: 

α) Ο Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που προεδρεύει του Τμήματος 
Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης με αναπληρωτή Σύμβουλο του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου που ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού. 
β) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας 
(Κ.Ε.Ε.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Κέντρου αυτού. 
γ) Δύο διακεκριμένοι επιστήμονες με ειδίκευση και εμπειρία στον τομέα της 
διαρκούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους 
με την απόφαση συγκρότησης. 
δ) Ένας εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ένας της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τις οικείες 
δευτεροβάθμιες οργανώσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την 
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.). 

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού είναι τριετής και η συγκρότηση 
αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
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την οποία ορίζεται και ο γραμματέας του από υπαλλήλους του Οργανισμού ή 
αποσπασμένους διοικητικούς υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς. 

5. Για τη διοικητική στήριξη του έργου του Ο.ΕΠ.ΕΚ. μπορεί να αποσπώνται με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διοικητικοί υπάλληλοι 
και εκπαιδευτικοί του ίδιου Υπουργείου. Για την απόσπαση εκπαιδευτικών 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2740/1997 (ΦΕΚ 186 Α') και 
για την απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 
2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'). 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις επιστημονικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου και καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία 
πρόσληψης αυτών. 

7. Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. επιχορηγείται με πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του 
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, καθώς και από χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

8. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. μπορεί να συνεργάζεται με 
το Π.Ι., το Κ.Ε.Ε., με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, με ελληνικούς και ξένους 
φορείς επιμόρφωσης, με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. και Ερευνητικά 
Κέντρα και να προβαίνει σε ανταλλαγές ειδικών επιστημόνων. 

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.ΕΠ.ΕΚ., καθορίζονται: 

α) οι ειδικότερα επιδιωκόμενοι σκοποί του οργανισμού, 
β) οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και του προέδρου αυτού, 
γ) ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του οργανισμού. 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ρυθμίζονται: 

α) η διάρθρωση των υπηρεσιών του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και η υπηρεσιακή κατάσταση των 
υπαλλήλων αυτού, 
β) η διαχείριση της περιουσίας και των πόρων αυτού, 
γ) κάθε άλλο σχετικό θέμα που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία του. 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στον Πρόεδρο για 
την απασχόληση του στον Οργανισμό, στα μέλη του Δ.Σ. για την πρόσθετη 
απασχόληση τους, στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. για οδοιπορικά έξοδα και 
κίνηση τους εκτός έδρας. 

12. Ο Πρόεδρος του Ο.ΕΠ.ΕΚ., όταν είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής 
Πανεπιστημίου πλήρους απασχόλησης, διατηρεί την ιδιότητα του αυτή. 
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Άρθρο 7 
Υπηρεσιακά Συμβούλια και Συμβούλια Επιλογής 

1. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης ιδ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 
του ν. 2817/2000 αντικαθίστανται ως εξής: 
Πρόεδρος του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) είναι ο Περιφερειακός 
Διευθυντής Εκπαίδευσης και Αντιπρόεδρος ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της οικείας βαθμίδας της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του καθενός από τα Ανώτερα 
Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ορίζονται ένας Διευθυντής εκπαίδευσης της 
αντίστοιχης βαθμίδας των νομών ή νομαρχιών, καθώς και δύο αιρετοί εκπρόσωποι 
των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης βαθμίδας, που ανήκουν οργανικά στα σχολεία της 
περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, αναπληρούμενοι από δύο 
αναπληρωματικούς εκπροσώπους. 

2. Η περίπτωση ιστ' της παραγράφου 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 
αντικαθίσταται ως εξής: 
ιστ. Τα Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε, Α.Π.ΥΣ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. συγκροτούνται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με διετή θητεία. Η πρώτη 
συγκρότηση αυτών γίνεται εντός μηνός από τη συγκρότηση και λειτουργία των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και η θητεία των μελών τους λήγει την 
31.12.2002. Αναπληρωματικά μέλη των τακτικών μελών ορίζονται: 

α) του προέδρου διευθυντής εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των νομών ή 
νομαρχιών της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 
β) του αντιπροέδρου Σχολικός Σύμβουλος της οικείας βαθμίδας, 
γ) του διευθυντή εκπαίδευσης άλλος διευθυντής εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, 
δ) του προέδρου του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού 
Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) ο προϊστάμενος του τμήματος διοίκησης της 
περιφερειακής διεύθυνσης και 
ε) των τακτικών μελών του Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. ομοιόβαθμοι διοικητικοί υπάλληλοι που 
υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης. Γραμματέας κάθε συμβουλίου ορίζεται, με την απόφαση συγκρότησης, 
διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, αναπληρούμενος από διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 31 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 
αντικαθίσταται ως εξής: 
β) Τα κατά την προηγούμενη περίπτωση Συμβούλια είναι επταμελή και αποτελούνται 
από: 
αα) δύο μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, που προτείνονται με τους αναπληρωτές 
τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Πανεπιστημίου, στο οποίο 
απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ββ) δύο Συμβούλους ή μόνιμους Παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που 
ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης, 
γγ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των κλάδων των εκπαιδευτικών των Κεντρικών 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους, 
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δδ) ένα Σχολικό Σύμβουλο της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής 
Σχολικών Συμβούλων ή ένα Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας για τα 
Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές 
τους με την απόφαση συγκρότησης των Συμβουλίων αυτών. 

4. Το Α.Π.ΥΣ.Π.Ε. και το Α.Π.ΥΣ.Δ.Ε. είναι αντιστοίχως αρμόδια για τα θέματα 
υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των προϊσταμένων των Γραφείων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων αυτών, τα 
αντίστοιχα θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα των μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου αρμόδιων συμβουλίων. 

Άρθρο 8 
Οργανωτικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών μονάδων 

1. Σε καθεμία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ' Αθηνών, 
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Β' Θεσσαλονίκης συνιστάται και 
λειτουργεί Γραφείο Φυσικής Αγωγής. 

2. α) Σε κάθε ιδρυόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 13 του ν. 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α') Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αποσπώνται 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη λειτουργία αυτού, 
από τους οποίους ένας ορίζεται ως υπεύθυνος αυτού. 
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους 
υπευθύνους των Κ.Π.Ε. και τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα Κ.Π.Ε. και 
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για πρόσθετη απασχόληση τους, καθώς και το ύψος 
της επιχορήγησης αυτών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τις λειτουργικές 
δαπάνες και ο τρόπος διαχείρισης αυτών. Κάθε άλλη διάταξη, που προβλέπει τη 
χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης ή άλλης αμοιβής για πρόσθετη απασχόληση για 
τον ίδιο λόγο, καταργείται. 
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο 
αριθμός των αποσπώμενων εκπαιδευτικών σε κάθε Κ.Π.Ε., των υπευθύνων Κ.Π.Ε. 
και των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η διάρκεια απόσπασης αυτών, καθώς και τα 
Προσόντα, τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής τους, τα όργανα και η 
διαδικασία απόσπασης τους και οι λόγοι ανάκλησης της απόσπασης αυτών. 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α') 
αντικαθίσταται ως εξής: 
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομικών, καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των 
Γραφείων Σ.Ε.Π., η διοικητική τους εξάρτηση, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας 
τους, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε κάθε ΚΕ.ΣΥ.Π. και κάθε 
Γραφείο Σ.Ε.Π., η διάρκεια της απόσπασης και τα ειδικότερα καθήκοντα αυτών. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους 
υπεύθυνους των ΚΕ.ΣΥ.Π. και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση 
στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και τα Γραφεία για πρόσθετη απασχόληση τους. Με απόφαση του 
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Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι έδρες των 
ΚΕ.ΣΥ.Π. και τα σχολεία, στα οποία λειτουργούν Γραφεία Σ.Ε.Π., τα προσόντα των 
αποσπώμενων εκπαιδευτικών στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και τα Γραφεία Σ.Ε.Π., τα κριτήρια, τα 
όργανα και η διαδικασία επιλογής τους, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασης τους 
και οι λόγοι ανάκλησης της απόσπασης αυτών. 
Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
συνιστάται Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για τη διοικητική εποπτεία του ΚΕ.ΣΥ.Π. και 
Γραφείων Σ.Ε.Π., καθώς και των άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα 
διάρθρωσης της Διεύθυνσης σε τμήματα, στελέχωσης της και καθορισμού των 
αρμοδιοτήτων της. 

4. α) Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται και λειτουργεί 
Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που αποτελεί κέντρο 
έρευνας, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των 
φυσικών μαθημάτων, παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών 
εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
τη λειτουργία των οποίων εποπτεύει. Για τη λειτουργία του Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται ένας 
εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ4 ως υπεύθυνος αυτού. Στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται μεγάλος αριθμός σχολείων, μπορεί να 
λειτουργούν και περισσότερα του ενός Ε.Κ.Φ.Ε., τα οποία συνιστώνται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο 
τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των Ε.Κ.Φ.Ε., τα προσόντα, τα όργανα, τα 
κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υπευθύνων τους, τα όργανα και η διαδικασία 
απόσπασης αυτών, η διάρκεια απόσπασης και οι λόγοι ανάκλησης αυτής. 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. για 
πρόσθετη απασχόληση τους. 

5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών μπορεί να ιδρύονται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σκοπός 
των οποίων είναι η στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής 
και των νέων τεχνολογιών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη 
λειτουργία κάθε Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. αποσπάται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19 ή 
ΠΕ20 ως υπεύθυνος αυτού. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο 
τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., τα προσόντα, τα κριτήρια, 
τα όργανα και η διαδικασία επιλογής των υπευθύνων τους, τα όργανα και η 
διαδικασία απόσπασης αυτών, η διάρκεια απόσπασης και οι λόγοι ανάκλησης αυτής. 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των υπευθύνων των Κέντρων 
ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. για πρόσθετη απασχόληση τους. 
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6. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που 
παρακολουθούν προγράμματα μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής στα 
Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 4, κεφάλαιο Ε', παράγραφος 3 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α'), συγκροτείται 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτροπή επιλογής 
από ειδικούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν. 2327/1995. 

7. Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ 40 Α'), όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, αυξάνεται από 1ης 
Οκτωβρίου 2001 κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές ή σαράντα τέσσερα (44) 
ευρώ. 

8. Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 και η 
υπεραριθμία δασκάλων, που προκύπτει από την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών 
σχολείων, ρυθμίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

9. Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α') προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: 
Σε περίπτωση που η οικεία δημοτική επιτροπή δεν συγκροτεί σε εύλογο χρονικό 
διάστημα τη σχολική επιτροπή δημοσίου σχολείου, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας 
περιφέρειας απευθύνει σχετικό έγγραφο στον οικείο Ο.Τ.Α. και στο διοικητικό 
συμβούλιο γονέων για την υπόδειξη των εκπροσώπων τους εντός τακτής προθεσμίας. 
Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας 
περιφέρειας συγκροτεί τη σχολική επιτροπή, ορίζοντας κατά την κρίση του ως μέλη 
αυτής, έναν δημότη και έναν από τους γονείς των μαθητών του σχολείου. 

10. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. ή προσθήκης τομέων και 
ειδικοτήτων σε αυτά, που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 
20.10.2001, ισχύουν για το σχολικό έτος 2001 - 2002. 
  

Άρθρο 9 
Θέματα εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού 

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδίδεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους μετά από γνώμη του Κέντρου 
Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών, 
που θα χορηγηθούν για το επόμενο σχολικό έτος στους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση 
μεταπτυχιακών σπουδών και κατανέμεται ο αριθμός αυτός κατά βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και επιστημονικά αντικείμενα. Για τον καθορισμό αυτόν προηγείται 
έρευνα του Κ.Ε.Ε., σε συνεργασία και με άλλους φορείς για τον προγραμματισμό των 
αναγκών της εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, 
σύμφωνα με τις εξελίξεις των επιστημών και τις υφιστάμενες ανάγκες. 

β) Οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας υποχρεούνται να υποβάλλουν 
στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, 
που εκδίδεται από τον υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία 
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περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους, καταγραφή των 
ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν, αξιολόγηση της συμμετοχής 
τους στα προγράμματα, στα οποία έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση 
στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και 
πρόταση για τυχόν συνέχιση της εκπαιδευτικής άδειας. Οι εκθέσεις προόδου 
εξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο εισηγείται την παράταση 
ή διακοπή της εκπαιδευτικής άδειας. 

γ) Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταθέσει 
στο Κ.Ε.Ε., εντός έτους το αργότερο, τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών και αντίγραφο 
της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής. 

δ) Ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής αδείας του υποχρεούται να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης 
βαθμίδας για χρονικό διάστημα τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτικής αδείας του 
και πάντως όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα 
πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην 
οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας. 
Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον μπορεί ο 
εκπαιδευτικός να απαλλαγεί μερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών 
του στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού 
συμβουλίου. 

ε) Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των 
υποχρεώσεων των προηγούμενων περιπτώσεων γ' και δ' επιστρέφονται οι 
καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, 
ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση 
εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου. 

στ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομικών, καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία για τη χορήγηση 
εκπαιδευτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλογής, η διάρκεια και οι αποζημιώσεις που 
καταβάλλονται στους διατελούντες σε εκπαιδευτική άδεια σε ποσοστό επί των 
αποδοχών τους εντός των ορίων του άρθρου 58 του ν. 2683/1999. Μέχρι την έκδοση 
του προεδρικού διατάγματος αυτού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 
2683/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 
Α'). 

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση εκπαιδευτικής 
άδειας, οι προθεσμίες υποβολής τους, τα συλλογικά όργανα που γνωμοδοτούν για τη 
χορήγηση των αδειών αυτών, οι προθεσμίες, τα κριτήρια κρίσης, αξιολόγησης και 
επιλογής των υποψηφίων. 

2. Για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που 
αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και τα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των 
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Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης υπολογίζονται ως μονάδες μετάθεσης, για 
το χρονικό διάστημα της απόσπασης τους, οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα, 
στην οποία ανήκουν οργανικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση απόσπασης υπολογίζονται 
ως μονάδες μετάθεσης οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα, στην οποία 
αποσπάται ο εκπαιδευτικός και προκειμένου για απόσπαση σε υπηρεσία οι 
προβλεπόμενες μονάδες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Οι διατάξεις της 
παρούσας περίπτωσης ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους 2002 - 2003. 

3. Στα στελέχη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χορηγείται από 1 ης 
Ιουλίου 2002, για τη διάρκεια της θητείας τους, μηνιαίο επίδομα ειδικής 
απασχόλησης ως εξής: 

α) Στους σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, 
ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους διευθυντές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, στους προϊσταμένους 
των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και 
τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και στους διευθυντές των ενιαίων λυκείων και 
των Τ.Ε.Ε., δραχμών ογδόντα χιλιάδων (80.000) ή διακοσίων τριάντα πέντε (235) 
ευρώ. 

β) Στους διευθυντές γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω δημοτικών σχολείων και 
Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.), δραχμών εξήντα χιλιάδων (60.000) ή 
εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. 

γ) Στους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, υπεύθυνους τομέων Σ.Ε.Κ., 
προϊσταμένους τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προϊσταμένους μονοθέσιων, διθέσιων και 
τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, δραχμών τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ή ογδόντα οκτώ (88) ευρώ. 

4. Το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 14 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α') 
των σχολικών συμβούλων, που τοποθετούνται ως προϊστάμενοι των τμημάτων 
επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης, αναπροσαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 2002 στο ποσό των ογδόντα 
χιλιάδων (80.000) δραχμών ή διακοσίων τριάντα πέντε (235) ευρώ. 

5. Η προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 17 του κώδικα κατάστασης δημοσίων 
πολιτικών υπαλλήλων για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας των 
διοριζομένων, μπορεί να παρατείνεται για τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς μέχρι 
την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους από το διορισμό τους. 

6. Διευθυντές των σχολείων του Αρμενικού Κυανού Σταυρού μπορεί να ορίζονται και 
οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτά με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α'). 

7. Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών δεξιοτήτων, στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν στο 
διαγωνισμό μαζί με τους άλλους υποψηφίους όπως κατά τα λοιπά ορίζεται στη με αρ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ10344 (ΦΕΚ 594 Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
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8. Μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μπορεί να διεξαχθεί 
συμπληρωματικός διαγωνισμός με έκδοση συμπληρωματικής προκήρυξης των αριθ. 
9/ΙΠ/2001 (ΦΕΚ 103 - Τεύχος Προκηρύξεων) και 10/2Π/2001 (ΦΕΚ 102 - Τεύχος 
Προκηρύξεων) προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.. Στο διαγωνισμό αυτόν οι υποψήφιοι θα 
διαγωνισθούν σε διαφορετικά, αλλά ισοδύναμης επιστημονικής βαρύτητας θέματα. 
Διοριστέοι κρίνονται όσοι από τους υποψήφιους συγκεντρώσουν βαθμολογία ίση 
τουλάχιστον με τη βαθμολογία του τελευταίου διοριστέου των πινάκων κατάταξης 
του προηγούμενου διαγωνισμού. 

9. Συνιστάται μία (1) επιπλέον θέση συμβούλου του Π.Ι., ειδικευμένου σε θέματα 
επαγγελματικού προσανατολισμού και οι θέσεις συμβούλων του Π.Ι. αυξάνονται σε 
τριάντα δύο (32). 

10. Η κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.2817/2000 διάθεση εκπαιδευτικών σε άλλα 
σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου γίνεται και από σχολεία της 
πρωτοβάθμιας σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αντίστροφα, με 
απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης. 

Άρθρο 10 
Διδακτικά βιβλία 

Οι βοηθητικές εργασίες αποθήκευσης, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης κ.λπ. 
των διδακτικών βιβλίων αρμοδιότητας του Οργανισμού Έκδοσης Διδακτικών 
Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) μπορεί να ανατίθενται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Ε.Δ.Β., τηρουμένων των κειμένων διατάξεων. 

Άρθρο 11 
Σχολικές βιβλιοθήκες 

1. Για τη λειτουργία των κατά το άρθρο 43 του ν. 1566/ 1985 Σχολικών Βιβλιοθηκών 
συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πενήντα (50) 
θέσεις του κλάδου Π Ε βιβλιοθηκονόμων και πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΤΕ 
βιβλιοθηκονομίας. 

2. Τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ΠΕ ορίζονται το πτυχίο 
Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Πανεπιστημίου της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και του κλάδου ΤΕ το πτυχίο 
Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Στην περίπτωση έλλειψης 
υποψηφίων με τα προσόντα αυτά μπορεί να γίνονται δεκτοί και οι έχοντες τα 
προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ.50/2001 (ΦΕΚ 
39 Α') για το διορισμό υποψηφίων σε θέσεις του κλάδου βιβλιοθηκονόμων. 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να αυξάνονται οι 
συνιστώμενες θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες των Σχολικών Βιβλιοθηκών. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τοποθετούνται 
οι διοριζόμενοι στις θέσεις βιβλιοθηκονόμων σε σχολικές μονάδες, στις οποίες 
λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες. 
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5. Αρμόδια συμβούλια για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού 
δικαίου των βιβλιοθηκονόμων είναι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού 
Προσωπικού (Κ.ΥΣ.ΔΙ.Π.) και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού 
Προσωπικού (Π.ΥΣ.ΔΙ.Π.), οι αρμοδιότητες των οποίων καθορίζονται κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 29, περίπτωση ιζ' του ν. 2817/2000. 
  

Άρθρο 12 
Ρύθμιση άλλων θεμάτων 

1. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α'), 
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α'), 
μετά τη φράση ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει προστίθεται η φράση τα αμέσως 
δύο (2) επόμενα σχολικά έτη από αυτό της αποφοίτησης του και στο τέλος του ίδιου 
εδαφίου προστίθεται περίοδος ως ακολούθως: 
Στην περίπτωση που ο κάτοχος απολυτηρίου ενιαίου λυκείου λάβει μέρος στις 
γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ενιαίου λυκείου που 
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο μετά την παρέλευση δύο σχολικών ετών από αυτό που 
απέκτησε το απολυτήριο του, βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων αυτών είναι ο 
γραπτός βαθμός στις τελευταίες αυτές εξετάσεις και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι 
ο μέσος όρος των γραπτών βαθμών. 

2. Στο τέλος της περίπτωσης ι του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 
2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 
του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α'), προστίθεται περίοδος ως εξής: 
Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και ελάχιστος γενικός βαθμός πρόσβασης 
ως προϋπόθεση συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής των 
εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, στα Τ.Ε.Ι. στην Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και στις 
Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.). 

3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α') αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
12. Μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων εσπερινών ενιαίων λυκείων, κατ' εξαίρεση 
των οικείων διατάξεων, μπορούν, μετά από αίτηση τους που υποβάλλεται στο οικείο 
λύκειο το αργότερο μέχρι 20 Απριλίου, να εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας 
σε όλα τα μαθήματα της τελευταίας τάξης ή και των δύο τελευταίων τάξεων που 
εξετάζονται γραπτά, χωρίς να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Όσοι αποκτούν το απολυτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
και πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 
2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού του 
παρόντος νόμου, μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, εφόσον λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της 
τελευταίας τάξης των εσπερινών ενιαίων λυκείων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, 
οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό της αποφοίτησης τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης 
ιι του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως 
αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται 
αναλόγως στην περίπτωση αυτήν. 

4. Η αστική εταιρία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, που συστάθηκε από 
Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι., βάσει του από 12 Σεπτεμβρίου 2000 καταστατικού 
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σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας (αριθμός καταθέσεως στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών 13.392/28.9.2000) δύναται να επιχορηγείται από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για σκοπούς που αφορούν τις ευρύτερες 
δικτυακές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίαςτου Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι σχετικές επιχορηγήσεις θεωρούνται δημόσιες 
δαπάνες κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.δ. 2957/1954, καθώς και του 
άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2515/1997 και βαρύνουν τον προϋπολογισμό δημοσίων 
επενδύσεων. 

Άρθρο 13 
Ιδιωτικά σχολεία 

1. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α') 
αντικαθίστανται ως εξής: 
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Β' προτείνονται προς πρόσληψη από τον 
ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον 
Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου 
Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα 
παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του 
δεύτερου έτους από την πρόσληψη του. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 
υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση, με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνών στον εκπαιδευτικό. Μετά την 
πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, 
ανανεώνεται αυτοδικαίως για τέσσερα ακόμη έτη. 

3. α) Μετά την πάροδο της τετραετίας η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε 
αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους λόγους που 
προβλέπονται από: 

ι. Τα εδάφια α' έως ε' του άρθρου 33 παρ. 4 του παρόντος. 

ιι. Το άρθρο 11 του ν. 1351/1983 παρ. 1 εδ. Δ' (ΦΕΚ 56 Α'), όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 62 παρ. 5 του ν. 1566/1985. 

ιιι. Εφόσον υπάρχει διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω 
αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη - εκπαιδευτικού. Το γεγονός της διαταραχής 
διαπιστώνεται μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται από 
τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στην οποία συμμετέχουν ένας Πάρεδρος 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης με 
αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, ως 
Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της 
αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. 
Εάν δεν υπάρχει Πάρεδρος του Τμήματος Αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής Πάρεδρος άλλου Τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
Η πρόταση της επιτροπής αυτής εκτελείται με απόφαση του διευθυντή της οικείας 
διεύθυνσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση απόλυσης για το λόγο αυτόν καταβάλλεται 
στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 
παρ. 5 του ν. 682/1977. 
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β) Κατά τη λήξη της τετραετίας ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου μπορεί να 
καταγγείλει χωρίς αιτιολογία τη σύμβαση μόνο για το 33% των εκπαιδευτικών οι 
οποίοι συμπληρώνουν εξαετή υπηρεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία 
συμπληρώνουν δύο εκπαιδευτικοί μπορεί να καταγγέλλεται η σύμβαση ενός από 
αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συμπληρώνει ένας μόνο εκπαιδευτικός 
και σε διάστημα έως δύο ετών από τη συμπλήρωση της εξαετίας συμπληρώσει 
εξαετία και άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου, είναι δυνατή η καταγγελία της 
σύμβασης ενός από τους δύο. 

4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Α' του άρθρου 28 του παρόντος 
προτείνονται για πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την 
έγκριση της πρότασης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση 
ορισμένου χρόνου , η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον 
εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψη του. 
Κατά τη λήξη της εξαετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί σύμφωνα με το 
εδάφιο β' της παραγράφου 3 μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν 
να καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο α' της ίδιας παραγράφου. 

2. α) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απολύονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν προσληφθεί σε 
ιδιωτικό σχολείο πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1997 και έχουν συμπληρώσει κατά το 
χρόνο απόλυσης τους εξαετή υπηρεσία στις σχολικές μονάδες αυτές, 
προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση, χωρίς να απαιτείται ο διορισμός 
συγχρόνων τους από τον πίνακα διοριστέων του ν. 1566/1985. 

β) Οι απολυόμενοι, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης, ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 1997 εγγράφονται, 
μετά από αίτηση τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 1 παρ. 7 εδ. γ' 
του ν. 2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α') με αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στην ιδιωτική 
εκπαίδευση. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. 

γ) Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α'). 

δ) Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη αρνητικής έκθεσης αξιολόγησης, μη υποκείμενης σε 
ένσταση, αποτελεί κώλυμα πρόσληψης των απολυόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
στη δημόσια εκπαίδευση. 

ε) Το εδάφιο στ' της παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 682/1997 καταργείται. 

3. Οι προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις, ως μετακλητοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί των 
ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
αναπληρώνονται στα διδακτικά τους καθήκοντα με πρόσληψη προσωρινών 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 
682/1977. 

4. Δεν επιτρέπεται, διαρκούντος του σχολικού έτους, ο διορισμός ιδιωτικού 
εκπαιδευτικού σε άλλο ιδιωτικό σχολείο από αυτό του αρχικού διορισμού του. 
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Άρθρο 14 
Θέματα μειονοτικών σχολείων 

1. Η παρ. 19 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 αντικαθίσταται ως εξής: 
19. α) Οι σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τριμελείς και συγκροτούνται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος 
αυτών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 694/1977 
(ΦΕΚ 264 Α'). 

β) Σε ειδικές περιπτώσεις οι σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων μπορεί να 
επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του 
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών κατά τα οριζόμενα με 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 

γ) Όπου στις κείμενες διατάξεις για τα μειονοτικά σχολεία αναφέρεται ο νομάρχης, 
νοείται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας και όπου αναφέρεται ο 
Επιθεωρητής Μειονοτικής Εκπαίδευσης, νοείται ο Συντονιστής Μειονοτικής 
Εκπαίδευσης. 

2. Στα διθέσια και πάνω μειονοτικά δημοτικά σχολεία τοποθετείται υποδιευθυντής, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό τμημάτων που λειτουργούν, στον οποίο καταβάλλεται το 
επίδομα θέσης που προβλέπεται από το άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση Β' εδάφιο 
ζ' του ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α'). 

Άρθρο 15 
Ρύθμιση θεμάτων Ε.ΣΥ.Π. 

1. Στο εδάφιο γ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 28171 2000 οι λέξεις Καθηγητής 
Α.Ε.Ι .αντικαθίστανται από τις λέξεις Καθηγητής Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. 

2. Στο εδάφιο ζ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 28171 2000, οι λέξεις από 
εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων και των εκπαιδευτικών φορέων της 
χώρας αντικαθίστανται από τις λέξεις από εκπροσώπους των συναρμόδιων 
Υπουργείων, των εκπαιδευτικών, επιστημονικών, επαγγελματικών και παραγωγικών 
φορέων της χώρας, και ακόμη από εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και της 
αυτοδιοίκησης. 

3. Στο τέλος του εδαφίου ζ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 προστίθενται 
τα εξής: 
Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις συνεδριάσεις των οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. 
και των επί μέρους Συμβουλίων του καθορίζονται στους αντίστοιχους Εσωτερικούς 
Κανονισμούς Λειτουργίας, οι οποίοι καταρτίζονται με αποφάσεις των αντίστοιχων 
Ολομελειών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα συγκρότησης των οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. και 
λειτουργίας του. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι ειδικότερες λεπτομέρειες 
που αφορούν τις συνεδριάσεις των οργάνων του Ε.ΣΥ.Π. μέχρι να καταρτιστούν οι 
αντίστοιχοι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας. 
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4. Η συμμετοχή μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. στις 
προβλεπόμενες στο εδάφιο στ' της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 
επιστημονικές επιτροπές δεν περιλαμβάνεται στους περιορισμούς της περίπτωσης Γ 
της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/ 1997 περί δυνατότητας συμμετοχής σε δύο κατ' 
ανώτατο όριο επιτροπές. 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση από τις κάθε 
φύσεως και χαρακτήρα διατάξεις απόσπαση προσωπικού κάθε κατηγορίας από τη 
Δημόσια Διοίκηση, από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και από τη Δημόσια 
Εκπαίδευση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να 
τοποθετηθεί ή διατεθεί στη συνέχεια, με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, στο Ε.ΣΥ.Π. για τη διοικητική, τεχνική και επιστημονική 
υποστήριξη της λειτουργίας του. 

Άρθρο 16 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 

1. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 6Α του άρθρου 5 του ν. 
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α') προστίθενται τα εξής: 
Στην περίπτωση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της παραγράφου 3 του άρθρου 
5 του ν. 2889/2001, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας επιλέγει τον Διοικητή μεταξύ 
τριών υποψηφίων που προτείνει η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος από τον πίνακα 
προτεραιότητας που έχει καταρτίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής 
Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

2. Η αμοιβή των πανεπιστημιακών ιατρών που ασκούν απογευματινό ιατρείο εντός 
του οικείου νοσοκομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 28897 2001, 
δεν υπόκειται στην παρακράτηση που ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του 
ν. 2530/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 
2817/2000. 

3. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ μετονομάζεται σε Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. 

Άρθρο 17 
Καταργούμενες διατάξεις 

Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2525/1997, της παραγράφου 7 του άρθρου 6 και των 
περιπτώσεων θ', ιγ' και ιθ' της παραγράφου 29 και της περίπτωσης δ' της παραγράφου 
31 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 
του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α'), καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις 
του παρόντος νόμου καταργούνται. 

Άρθρο 18 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. 
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους. 
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