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}  Η διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της 
εκπαίδευσης 

}  Αναγκαιότητα βελτίωσης της ποιότητας 
της εκπαίδευσης 

}  Αναµόρφωση στοιχείων της εκπαίδευσης 



}  Έννοια πολυσήµαντη (πολλοί ορισµοί) 
}  Σύγχυση σηµασίας της µε άλλους όρους-

µέτρηση, βαθµολογία, εξέταση- 
}  Εξάρτηση από το µοντέλο υιοθέτησης 
   Βασική διαδικασία συστηµατικής συλλογής 
και ανάλυσης δεδοµένων που βοηθά στον 
εντοπισµό στοιχείων απαραίτητων για τη 
βελτίωση του αξιολογούµενου 



}  Εκπαιδευτικό σύστηµα 
}  Εκπαιδευτικό έργο 
}  Σχολική µονάδα 
}  Πρόγραµµα 
}  Σχολικό εγχειρίδιο 
}  Διδακτικό υλικό 
}  Μαθητή 
}  Εκπαιδευτικό 



}  Τεχνοκρατικό-ποσοτική εκπαιδευτική έρευνα-
επιστηµολογία-θετικισµό 

     Ελέγχει καταλληλότητα  και αποτελεσµατικότητα των 
παραγόντων της εκπαίδευσης-καθορίζει σαφείς 
µετρήσιµους στόχους 

    Ανώτερο όργανο αξιολογεί το κατώτερο 
    Ο αξιολογούµενος δε συµµετέχει 
    Κυρίαρχη η µέτρηση-βαθµολόγηση 
    Εστίαση στο αποτέλεσµα και στη σύγκριση 
    Δε δίνει στοιχεία για  δυνατότητες-δε συντελεί σε 
βελτίωση 

ΚΡΙΤΙΚΗ 
Δεν είναι όλα µετρήσιµα 
Αξία και διαδικασίες που δεν υπηρετούν στόχους 
 

 
 
 
 
 



}  Ανθρωπιστικό- συµµετοχικό προσανατολισµό-
ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα 

     ‘Εµφαση στην ποιότητα 
      Αντί ελέγχου ικανότητα αλλαγής και 
αυτοσχηµατισµού 

      Ενδυνάµωση σχολείου-ανάπτυξη στόχων από το 
ίδιο το   σχολείο 

     Η αξιολόγηση µεταφέρεται από τον έλεγχο στόχων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία 

     Υποκείµενα  εκπαίδευσης 
     Εντοπισµός ελλείψεων-ατελειών µε σκοπό 
βελτίωση 

     Διαρκής διαδικασία 
     Παρατήρηση-συνέντευξη-ερωτηµατολόγια 



Αποφεύγονται συγκρίσεις-µετρήσεις 
Έµφαση σε εξατοµικευµένες διαδικασίες 
Περιγραφές αδύνατων σηµείων 



}  Διαγνωστική 
}  Διαµορφωτική 
}  Τελική-Αθροιστική 



}  Ποσοτική-βαθµολόγηση, µέτρηση, τελικό 
αποτέλεσµα 
ΚΡΙΤΙΚΗ 
Βαθµός-απόλυτα καθορισµένη διαδικασία, 
ασαφή εκτίµηση, ελάχιστες πληροφορίες, 
περιορίζει τη διαµορφωτική αξιολόγηση 
Υποκειµενικότητα αξιολογητή 
Τελικό αποτέλεσµα 
 



}  Ποιοτική-περιγραφή 
    Συνάρτηση µε τοπικό περιβάλλον, 
πολιτισµικό, κοινωνικοοικονοµικό 

    Ερµηνεύει τη διαδικασία 
    Περιγράφει δυνατότητες και αδυναµίες 
    Βελτίωση αξιολογούµενου 
    Εµφαση στη διαµορφωτική αξιολόγηση 



Πραγµατοποιείται από φορείς που δεν 
έχουνσυµµετοχή στις σχολικές δραστηριότητες 

}  Επιθεώρηση 
    Εστιάζει στα µετρήσιµα-παραµερίζει άλλους 
παράγοντες-προκαλεί φόβο και άγχος-δεν 
υπάρχει βελτίωση 

}  Παρακολούθηση 
    Κέντρο εκ/κής Έρευνας-Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία 

}  Μελέτες αξιολόγησης 
     Αναλυτικών Προγραµµάτων-µαθητών Κέντρα 
Αξιολόγησης) 



Διενεργείται από τους ίδιους τους 
παράγοντες που αξιολογούνται 

}   Ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση 
     Ελεγχος υπακοής στο νόµο 
}   Συλλογική εσωτερική αξιολόγηση-
αυτοαξιολόγηση 

    Γίνεται από τους ίδιους που 
αξιολογούνται (εκπαιδευτικοί-µαθητές) 



}  Αναβάθµιση  
}  Πέρα από παραδοσιακές αξιολογήσεις 
}  Ευθύνη και λήψη αποφάσεων σε τοπικό 
επίπεδο 

}  Ενίσχυση σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ 
όλων 

}  Συνεργασία όλων στη διαµόρφωση 
πλαισίου δράσης 

}  Ανάπτυξη σχολείου µε δικές του ς δυνάµεις 



}  Πρωτεύον ρόλος στους εκπαιδευτικούς 
}  Ανάληψη πρωτοβουλιών 
}  Ενδυνάµωση συλλογικότητας 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Διαδικασίες χρονοβόρες, δεν επιφέρουν 
άµεσα αποτελέσµατα 
Τα συµπεράσµατα αφορούν τη συγκεκριµένη 

µονάδα 
Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν περιορισµένες 
γνώσεις 



}  Αλλαγή αντιλήψεων 
(Δυναµικό εργαλείο κριτικής θεώρησης-
ανατροφοδότησης-βελτίωσης πρακτικών 

}  Αλλαγή προσδοκιών 
(τα αποτελέσµατα δε στέλνονται στην πολιτεία, 
αποδέκτης είναι η σχολική µονάδα) 

}  Ερµηνεία και εξαγωγή συµπερασµάτων 
Κριτική θεώρηση όλων των διαστάσεων της 
εκπαίδευσης 

}   Τροποποίηση κοινωνικών σχέσεων 
Σχέσεις ισοτιµίας 



}  ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 
}  Συλλέγουν πληροφορίες 
}  Αναλύουν τα ευρήµατα και διαµορφώνουν 
την κρίση τους 

}  Συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης 
}  Συµβάλλουν στη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος σε κεντρικό 
επίπεδο 

}  Παρακολούθηση της ποιότητας της 
απόδοσης 



}  ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ 
}  Συλλέγουν πληροφορίες 
}  Αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα 
σηµεία της σχολικής µονάδας 

}  Συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης του 
σχολείου 

}  Εφαρµόζουν αλλαγές σε επίπεδο σχολικής 
µονάδας 

}  Μέσα, τρόποι και συνθήκες για τη 
βελτίωση της εκπαίδευσης 



}  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
}  Συλλογή πληροφοριών για τη λειτουργία, 
ανάλυση των πληροφοριών, λήψη 
αποφάσεων για βελτίωση εκπαίδευσης 

}  Οι τοµείς ενδιαφέροντος καθορίζονται από 
το σχολείο 

}  Αυτογνωσία-αυτοσυνειδησίας 
}  Συµµετέχουν όλοι οι παράγοντες 



}  Συνειδητοποίηση των στόχων 
}  Δηµιουργία κατάλληλης ατµόσφαιρας 
}  Τήρηση εχεµύθειας 
}  Κριτικός φίλος 



}  Μέσα-Πόροι 
}  Προγράµµατα Σπουδών 
}  Προσωπικό 
}  Διοίκηση 
}  Σχέσεις 
}  Διδακτική Διαδικασία 
}  Εκπαιδευτικά επιτεύγµατα 



}  Διαγνωστική αξιολόγηση 
}  Διερευνητική αξιολόγηση 
}  Μέθοδοι αξιολόγησης-Εργαλεία 



}  Το σχολείο ευθυγραµµίζεται  µε κριτήρια 
που έχουν θέσει άλλοι γι  αυτό 



}  Αξιολόγηση πλαισίου που περικλείει όλους 
όσους µετέχουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (εκπαιδευτικός, προγράµµατα, 
εγχειρίδια, εκπαιδευτικές πολιτικές) 

}  Η αξιολόγηση αυτή έχει σκοπό τη βελτίωση 
της µάθησης  
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
}  Βελτίωση ποιότητας 
}  Επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικού 



}  Ενεργή συµµετοχή εκπαιδευτικών 
}  Καµία παρέκκλιση από το στόχο 
}  Επιµερισµός στόχου σε ειδικότερους 
}  Συνυπολογισµός τοπικών ιδιαιτεροτήτων 



}  Μοντέλο παραδοσιακών αξιολογήσεων 
Επιθεώρηση, παρατήρηση, έλεγχος. 
Παραβλέπονται οι ιδιαιτερότητες σχολείων. 

}  Μοντέλο επιστηµονικού απολογισµού 
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από 
κεντρικούς οργανισµούς µε τεστ 

}   Μοντέλο αυτοαξιολόγησης 
Προτεραιότητα η διαδικασία βελτίωσης και 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ανάπτυξη 
συνεργασίας, προσωπική συµµετοχή στην 
αξιολόγηση, ανάληψη πρωτοβουλίας και 
δράσης για την επίτευξη στόχων αξιολόγησης, 
ατοµικός φάκελος (αναστοχασµός) 



}  Στηρίζεται: 
}  Ανάπτυξη συνεργασίας εκπαιδευτικών 
}  Άµεση, προσωπική συµµετοχή του 
εκπαιδευτικού στις διαδικασίες αξιολόγησής 
του 

}  Ανάληψη ευθύνης, πρωτοβουλίας, δράσης από 
τον εκπαιδευτικό για την επίτευξη των στόχων 
της αξιολόγησης 

}  Λειτουργεί σε αναστοχαστικό, επικοινωνιακό 
πλαίσιο εργασίας 

}  Αξιολογεί µαθητή, εαυτό του, διαδικασίες 
διδασκαλίας, σχολικά εγχειρίδια, παρεχόµενο 
έρο) 



}  Η αξιολόγηση γίνεται αποτύπωσης και 
ερµηνείας παραγόντων διαµόρφωσης 
αποτελεσµάτων ( προσωπική ευθύνη 
αποτυχίας µαθητή, επανακαθορισµός 
στόχων, στρατηγικές δράσης, 
κριτικήβθεώρηση) 



}  Στηρίζεται στον αναστοχασµό και 
ανατροφοδότηση από την ερευνητική οµάδα 

}  Συντελείται σε ένα Πλαίσιο επιµορφωτικό για τον 
εκπαιδευτικό 

}  Ανατίθεται στους εκπαιδευτικούς καθήκοντα που 
υπερβαίνουν τα παραδοσιακά τους καθήκοντα 

}  Ενδυναµώνεται ο επαγγελµατισµός των 
συµµετεχόντων 

}  Ατοµικός φάκελος (αποτίµηση προγραµµατισµού 
διδασκαλίας, καταλληλότητα διδακτικών µεθόδων, 
επίτευξη στόχων-θέµατα εργασιών, 
δραστηριότητες που οργάνωσε, υλικό που 
χρησιµοποίησε, επιστηµονικό υλικό που 
λειτούργησε υποστηρικτικά-αυτοαξιολογικά 
σχόλια) 



}  Αξιολόγηση γνώσεων- σύγκριση µαθητών 
}  Ο µαθητής δε µαθαίνει γιατί απέτυχε, 
ποιες οι αδυναµίες του, που µπορεί να 
βελτιωθεί 

}  Παραδοσιακή αντίληψη 



}  Αποτίµηση επιµέρους δραστηριοτήτων-
δηµιουργική ενασχόληση, δραστηριότητες κρίσης, 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών, συνεργασίας 

}  Εστίαση στη µαθησιακή διαδικασία και 
αξιολόγηση αποτελεσµάτων µέσα από πλαίσια 
δράσης 

}  Ευελιξία, ποικιλία µεθόδων, ερµηνεία αποτυχιών-
επιτυχιών 

}  Εντοπισµός ελλείψεων, λήψη µέτρων 
}  Περιγραφική αξιολόγηση 
}  Αξιολόγηση βαθµού αποτελεσµατικής 
χρησιµοποίησης γνώσεων και ικανότητας 
επίλυσης προβληµάτων 



}  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 
}  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
}  ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
}  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ 
}  ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΌ ΜΑΘΗΣΗ 
}  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
}  ΚΛΙΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



}  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 
}  ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
}  ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ 
}  ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
}  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
}  ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 



}  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  Συµµετοχής-ενδιαφέροντος-
πρωτοβουλιών, συνεργασιών 

}  ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
}  AYTΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΌ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ 
}  ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (PORTFOLIO) 
(ανήκει στο µαθητή-ό ίδιος τον οργανώνει) 
}  Περιγραφική αξιολόγηση 
(Προσοχή στη διατύπωση-όχι καλός, κακός, 
αλλά τι µπορεί να κάνει πρώτα και µετά 
αδυναµίες) 

 
 



}  Δείχνει σταδιακή προσωπική ανάπτυξη 
}  Αποτυπώνει διαδικασία µάθησης (τι, πώς) 
}  Ενθαρρύνει στην κριτική σκέψη 
}  Βοηθά το µαθητή να παίρνει αποφάσεις 
και πρωτοβουλίες 

}  Δίνει στον εκπαιδευτικό στοιχεία για να 
στηρίξει τους µαθητές 

}  Ανατροφοδοτεί τη διδασκαλία 



}  Αντιπροσωπευτικά δείγµατα εργασιών 
}  Αυτοαξιολογικές κρίσεις 
}  Σχόλια δασκάλου 
}  Στοιχεία που τεκµηριώνουν την πρόοδο 
}  Στοιχεία που τεκµηριώνουν ελλείψεις και 
αδυναµίες 

}  Εργασίες που στοχεύουν στη λύση 
προβληµάτων 

}  Τεκµήρια που δείχνουν αλλαγές στην πρόοδο 
και ανάπτυξη 

}  Εκθέσεις εκπαιδευτικού για το µαθητή 
(συνήθως µε συγκεκριµένα και γνωστά στο 
µαθητή κριτήρια) 



}  ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
}  ΝΑ ΠΕΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΑ  

}  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
}  ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
}  ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΙ ΜΕ 
ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

}  ΕΞΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 



}   
Άρθρο 1 
Προαγωγή µαθητών - επανάληψη τάξης 
 

}  1. Οι µαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων προάγονται, εφόσον κατά την κρίση 
του δασκάλου της τάξης ανταποκρίνονται στα στοιχεία της 
αξιολόγησης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 8 / 95. Σε 
αντίθετη περίπτωση επαναλαµβάνουν την τάξη.  

}  2. Οι µαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων προάγονται, εφόσον στους τελικούς 
µέσους όρους των µαθηµάτων υπερισχύουν σε αριθµό οι λοιποί 
χαρακτηρισµοί εκτός από Δ. Όταν στους τελικούς µέσους όρους των 
µαθηµάτων υπερισχύουν σε αριθµό οι χαρακτηρισµοί Δ, ο µαθητής 
επαναλαµβάνει την τάξη.  

}  3. Οι µαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ προάγονται, εφόσον ο γενικός 
µέσος όρος είναι από 4,5 και άνω. Όταν ο γενικός µέσος όρος είναι 
µικρότερος από 4,5 Ο µαθητής επαναλαµβάνει την τάξη.  

}  4. Σε περίπτωση δικαιολογηµένης απουσίας για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο από το µισό του διδακτικού έτους o µαθητής µπορεί να 
προαχθεί εφόσον µε σύµφωνη γνώµη του γονέα του υποβληθεί, σε 
σχετική εξέταση εντός του πρώτου 10ηµέρου του Ιουνίου ή του πρώτου 
15νθηµέρου του Σεπτεµβρίου και εξέταση αυτή είναι επιτυχής.  
 
 



}  Άρθρο 2 
Περιπτώσεις κατατακτηρίων εξετάσεων 
 

}  1. Για ειδικές περιπτώσεις Ελλήνων και αλλοδαπών και αλλοδαπών µαθητών 
που έχουν ηλικία µεγαλύτερη απ' αυτή που αντιστοιχεί στην τάξη που 
φοιτούν, αλλά δεν υπερβαίνει το όριο της υποχρεωτικής φοίτησης, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και σε συνεργασία µε το 
Σχολικό Σύµβουλο, µπορεί να γίνει κατάταξη, µετά από σχετικές εξετάσεις, σε 
τάξη ανάλογη µε το γνωστικό τους επίπεδο, η οποία θα είναι αντίστοιχη ή 
µικρότερη της χρονολογικής τους ηλικίας.  

}  2. Τις εξετάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου διεξάγει τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του 
Διευθυντή του σχολείου για σχολεία από 3/θέσια και πάνω ή µε απόφαση του 
Προϊσταµένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης για τα ολιγοθέσια 
σχολεία. Η κατατακτήρια εξέταση περιλαµβάνει προφορική ή γραπτή, εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο, δοκιµασία.  
 
τάξη ο πρώτος έλεγχος προόδου δίνεται στο τέλος του δευτέρου τριµήνου.  



}  Άρθρο 3 
Τίτλος προόδου - τίτλος σπουδών 
 

}  1. Στο τέλος του διδακτικού έτους χορηγείται στους µαθητές των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ και 
Ε΄ «Τίτλος Προόδου». Για τους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης εκδίδεται «Τίτλος Σπουδών», ο 
οποίος αποστέλλεται υπηρεσιακά στο Γυµνάσιο που έχει οριστεί, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, για να εγγραφεί ο µαθητής. Αντίγραφο του τίτλου αυτού χορηγείται 
και στον απολυόµενο µαθητή.  

}  2. Στους τίτλους προόδου των τάξεων Α΄ Β΄ Γ΄ και Δ΄ αναγράφεται η λέξη «προάγεται». 
Στους τίτλους προόδου της Ε΄ τάξης και στους τίτλους σπουδών της ΣΤ΄ τάξης 
αναγράφεται εκτός από τη λέξη «προάγεται» ή «απολύεται» κατά περίπτωση, ο λεκτικός 
χαρακτηρισµός και το αντίστοιχο αριθµητικό σύµβολο, που αποτελεί το γενικό µέσο όρο 
της ετήσιας επίδοσης.  

}  3. Όσοι συµπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και για 
αντικειµενικούς λόγους αδυνατούν να φοιτήσουν σε νυχτερινό σχολείο, µπορούν να 
πάρουν µέρος σε εξέταση για να αποκτήσουν τίτλο σπουδών του Δηµοτικού Σχολείου. Οι 
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υποβάλλονται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Π.Ε. που 
υπάγεται το σχολείο, στη σχολική περιφέρεια του οποίου διαµένουν. Οι εξετάσεις 
διεξάγονται το πρώτο δεκαήµερο των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου, Δεκεµβρίου, 
Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου. Ο Προϊστάµενος της διεύθυνσης ή του Γραφείου Π.Ε. 
συγκεντρώνει τις αιτήσεις και µε πράξη του ορίζει το σχολείο που θα γίνουν οι εξετάσεις. 
Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί την τριµελή εξεταστική επιτροπή και αν οι 
εξετάσεις είναι επιτυχείς εκδίδει τον τίτλο σπουδών, µετά την έγκριση του πρακτικού της 
επιτροπής από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης. 



}   
Άρθρο 4 
Συµπλήρωση διατάξεων 
 

}  1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 8/95 (ΦΕΚ 3A'), στο τέλος 
της κλίµακας βαθµολογίας που αφορά τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, µετά το Σχεδόν Καλά 
προστίθεται εντός παρενθέσεως η αριθµητική ένδειξη (1 - 4), η οποία αντιστοιχεί στο 
λεκτικό χαρακτηρισµό Σχεδόν Καλά.  

}  2. Στο τέλος του άρθρου 5 του Π Δ 8/95 (ΦΕΚ 3Α΄) προστίθενται οι παράγραφοι 5 και 6, οι 
οποίες έχουν ως εξής:  

}   
5. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέµατα αξιολόγησης των 
µαθητών, καθώς και οι συναντήσεις µε τους γονείς, εντάσσονται στον ετήσιο και 
τριµηνιαίο προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται 
στο Σχολικό Σύµβουλο. Στις συναντήσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει και ο Σχολικός 
Σύµβουλος.  
6. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου πραγµατοποιείται η προβλεπόµενη 
από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου συνάντηση και δίνεται στους γονείς ή 
κηδεµόνες των µαθητών «έλεγχος προόδου», ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε 
υπουργική απόφαση. Στην Α΄ τάξη ο πρώτος έλεγχος προόδου δίνεται στο τέλος του 
δευτέρου τριµήνου.  



}  Άρθρο 1  
}  Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης  
}  1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο 
συστηµατικό και αντικειµενικό, το αποτέλεσµα ορισµένης δραστηριότητας σε σχέση 
µε τους στόχους τους οποίους αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των µέσων 
και µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη τους. Στο χώρο της 
εκπαίδευσης αξιολόγηση είναι η συστηµατική διαδικασία ελέγχου του βαθµού 
επίτευξης των επιδιωκόµενων από το εκπαιδευτικό σύστηµα σκοπών και ειδικών 
στόχων. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να γίνει σε ατοµικό επίπεδο, σε επίπεδο 
σχολικής τάξης ή σχολικής µονάδας, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, µε 
µέσα και µεθόδους κατάλληλα σε κάθε περίπτωση.  

}  2. Αξιολόγηση του µαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, µε βάση την 
οποία παρακολουθείται η πορεία της µάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά 
αποτελέσµατά της και εκτιµώνται, παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία 
σχετίζονται µε το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της 
διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει µε τον καθορισµό των στόχων 
και ολοκληρώνεται µε τον έλεγχο της επίτευξης τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η 
συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου 
καθώς και η συνεχής ενηµέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων για το 
αποτέλεσµα των προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα 
δυνατά µαθησιακά αποτελέσµατα.  

}  3. Η αξιολόγηση, ως εξατοµικευµένη εκτίµηση της επίδοσης του µαθητή, δεν είναι 
αυτοσκοπός και σε καµία περίπτωση δεν προσλαµβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό 
ή επιλεκτικό για το µαθητή του Δηµοτικού Σχολείου. Αυτή δεν αναφέρεται µόνο στην 
επίδοση του στα διάφορα µαθήµατα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως 
είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσει, η δηµιουργικότητά του, η συνεργασία του µε άλλα άτοµα και ο 
σεβασµός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου.  



}  Άρθρο 2  
}  Διαδικασία Αξιολόγησης  
}  1. Η αξιολόγηση του µαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δηµοτικό 
Σχολείο γίνεται από το δάσκαλο ή τους δασκάλους της τάξης και στηρίζεται:  

}  α. Στην καθηµερινή προφορική εξέταση και την όλη συµµετοχή του µαθητή στη 
διδακτική µαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες.  

}  β. Στα αποτελέσµατα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης, που 
αποτελούν οργανικό στοιχείο του σχολικού προγράµµατος και 
περιλαµβάνονται στο διδακτικό υλικό. Στα κριτήρια που απευθύνονται στους 
µαθητές των δύο ανώτερων τάξεων µπορούν να προστίθενται συνθετότερης 
µορφής ερωτήµατα, τα οποία είναι δυνατόν να αναφέρονται σε περισσότερες 
της µιας γενικές ενότητες.  

}  γ. Στα αποτελέσµατα των εργασιών, τις οποίες πραγµατοποιεί ο µαθητής στο 
σχολείο ή στο σπίτι.  

}  2. Εκτός από τα ενσωµατωµένα στο διδακτικό υλικό κριτήρια αξιολόγησης 
µπορούν να εκπονούνται πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν 
αυτός το θεωρεί απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια αυτά 
εντάσσονται στη φυσική ροή της διδακτικής-µαθησιακής διαδικασίας, 
περιέχουν ερωτήσεις ποικίλου τύπου και οφείλουν να καλύπτουν, όπως και 
τα προηγούµενα, ευρύτερο φάσµα διδακτικών στόχων και όχι µόνο στην 
αποµνηµόνευση γνώσεων.  



}  3. Κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα, για 
ερευνητικούς λόγους ή για την αξιολόγηση της 
αποτελεσµατικότητας του σχολικού έργου σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο ή για άλλους παιδαγωγικούς 
λόγους, είναι δυνατό να πραγµατοποιούνται από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και άλλα επιστηµονικά όργανα 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εξεταστικές δοκιµασίες µε βάση ειδικά 
µελετηµένα κριτήρια. Τα τελικά αποτελέσµατα των 
δοκιµασιών αυτών σε εθνικό, τοπικό ή και σχολικό 
επίπεδο, ανάλογα µε το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζουν, γνωστοποιούνται στην αρµόδια 
Διεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
στους Σχολικούς Συµβούλους, στις Διευθύνσεις και στα 
Γραφεία ΕκπΙσης, καθώς και στα σχολεία των 
περιφερειών στις οποίες έγιναν οι δοκιµασίες, χωρίς 
να αναφέρονται σ' αυτά οι ατοµικές επιδόσεις των 
µαθητών κάθε σχολείου.  



}  4. Κατά τη διάρκεια του α' τριµήνου, κάθε µαθητής των δύο ανώτερων τάξεων 
του Δηµοτικού Σχολείου αναλαµβάνει την εκπόνηση µίας τουλάχιστον 
συνθετικής δηµιουργικής εργασίας σε αντικείµενο της επιλογής του µε την 
καθοδήγηση του διδάσκοντος. Οι εργασίες, των οποίων τα θέµατα 
καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο, κατατίθενται τον τελευταίο µήνα 
λειτουργίας του σχολείου και παρουσιάζονται από τους µαθητές στην τάξη ή 
στα πλαίσια εκδηλώσεων της τάξης ή του σχολείου. Θέµατα δηµιουργικών 
εργασιών µπορούν να αντλούνται όχι µόνο από τα καθηµερινά µαθήµατα 
αλλά και από τη σχολική και κοινωνική ζωή. Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη 
αυθεντικής και δηµιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του µαθητή, 
η καλλιέργεια του πνεύµατος της αναζήτησης και της έρευνας, η προώθηση 
των ειδικών κλίσεων και ενδιαφερόντων του µαθητή και ο εθισµός του στη 
συστηµατική και υπεύθυνη εργασία. Συνθετικές δηµιουργικές εργασίες 
µπορούν να αναλαµβάνουν και µικρές οµάδες µαθητών , ώστε να 
καλλιεργείται το πνεύµα συνεργασίας και να αναπτύσσεται συνολική 
προσπάθεια. Οι εργασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των 
µαθητών και στα διαθέσιµα σ' αυτούς µέσα, ώστε να µπορούν να γίνουν από 
τους ίδιους µε την καθοδήγηση του διδάσκοντος και χωρίς πρόσθετη ειδική 
βοήθεια. '0ποια βοήθεια απαιτείται παρέχεται από το διδάσκοντα µέσα στο 
ωράριο απασχόλησής του στο σχολείο.  



}  5. Μαθητές µε ειδικές ανάγκες δεν αξιολογούνται και 
δεν βαθµολογούνται σε όσα µαθήµατα έχουν 
αντικειµενική δυσκολία παρακολούθησης και εξέτασης. 
Συµµετέχουν όµως στη διαδικασία αυτών ως το σηµείο 
που αυτοί µπορούν.  

}  6. Η αξιολόγηση των µαθητών των ειδικών τάξεων 
γίνεται από το δάσκαλο της κανονικής τάξης σε 
συνεργασία µε το δάσκαλο της ειδικής τάξης.  

}  7.Μαθητές κανονικών δηµοτικών σχολείων µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες πιστοποιούνται από 
διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας, 
(Νόµος 1566/85 άρθρο 33) ή κινητής 
ιατροπαιδαγωγικής διαγνωστικής οµάδας (Π.Δ. 
472/83), αξιολογούνται σύµφωνα µε τις διαδικασίες 
που ισχύουν κάθε φορά για τους µαθητές της 
κατηγορίας αυτής.  



}  Άρθρο 3  
}  Περιγραφική Αξιολόγηση  
}  1. Καθιερώνεται ο θεσµός της περιγραφικής αξιολόγησης των 

µαθητών όλων των τάξεων του Δηµοτικού Σχολείου, η οποία 
περιλαµβάνει θέµατα που σχετίζονται µε την ευρύτερη έννοια του 
όρου, καθώς και τις δραστηριότητες του µαθητή στα πλαίσια του 
σχολείου. Η περιγραφική αξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να πληροφορούν λεπτοµερέστερα τόσο το µαθητή 
όσο και τους γονείς του για τα αποτελέσµατα των προσπαθειών του 
στο σχολείο, για τις δυνατότητες και τις κλίσεις του, καθώς και για 
ενδεχόµενες ελλείψεις ή αδυναµίες σε ορισµένους τοµείς.  

}  2. Από το δάσκαλο της τάξης τηρείται Παιδαγωγικό Ηµερολόγιο στο 
οποίο καταγράφονται αναλυτικότερα τα στοιχεία της περιγραφικής 
αξιολόγησης των µαθητών σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα δοθούν 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το Παιδαγωγικό Ηµερολόγιο 
προορίζεται για εσωσχολική χρήση και αποτελεί πηγή ενηµέρωσης 
των εκπαιδευτικών που έχουν σχέση µε την αντίστοιχη τάξη, του Δ/
ντή του Σχολείου, του Σχολικού Συµβούλου, του ίδιου του µαθητή και 
των γονέων του.  



}  Άρθρο 4  
}  Κλίµακα βαθµολογίας  
}  1. Στις τάξεις Α' και Β' γίνεται µόνο περιγραφική αξιολόγηση. Στο 
βιβλίο Μητρώου και Προόδου δεν καταχωρίζεται καµία βαθµολογία. 
Οι στήλες για τις τάξεις αυτές στο παραπάνω βιβλίο παραµένουν 
κενές και συµπληρώνονται στο τέλος του διδακτικού έτους µε την 
ένδειξη "προάγεται" ή "επαναλαµβάνει την τάξη".  

}  2. Στις τάξεις Γ' και Δ' εκτός από την Περιγραφική αξιολόγηση 
χρησιµοποιείται κλίµακα βαθµολογίας που έχει ως εξής: Άριστα (Α), 
Πολύ Καλά (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν Καλά (Δ). Με το "Σχεδόν Καλά (Δ)" 
βαθµολογούνται όσοι εµφανίζουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες. 
Για τους µαθητές αυτούς καθώς και για τους µαθητές των τάξεων Α' 
και Β' που συναντούν ανάλογες δυσκολίες, εφαρµόζονται 
προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. Στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου η βαθµολογία 
καταχωρίζεται µε τα σύµβολα των λεκτικών χαρακτηρισµών δηλαδή 
µε τα κεφαλαία γράµµατα Α΄, ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄. Η διαδικασία αυτή 
τηρείται και µε τους ελέγχους προόδου των µαθητών. Κατά την 
έκδοση των αποτελεσµάτων στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου 
αναγράφεται η λέξη "προάγεται" χωρίς βαθµολογική ένδειξη.  



}  3. Στις τάξεις Ε' και ΣΤ' εκτός από την περιγραφική 
αξιολόγηση χρησιµοποιείται κλίµακα βαθµολογίας που είναι 
λεκτική και αριθµητική και έχει ως εξής: Άριστα (9-10), Πολύ 
Καλά (7-8), Καλά (5-6), Σχεδόν Καλά (1-4). Στο βιβλίο 
Μητρώου και Προόδου η βαθµολογία καταχωρίζεται µε 
αριθµητικό σύµβολο. Με "Σχεδόν Καλά" βαθµολογούνται όσοι 
εµφανίζουν σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες. Για τους µαθητές 
αυτούς εφαρµόζονται προγράµµατα ενισχυτικής διδασκαλίας 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Αν κατά την εξαγωγή του 
Μέσου Όρου της ετήσιας επίδοσης του µαθητή κατά µάθηµα 
όσο και του Γενικού Μέσου Όρου όλων των µαθηµάτων 
προκύπτει κλάσµα ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της 
ακέραιας µονάδας, τότε αυτό λογίζεται ως ακέραια µονάδα 
και προστίθεται στο ακέραιο µέρος του Μέσου Όρου. Το 
κλασµατικό αυτό υπόλοιπο παραλείπεται αν είναι µικρότερο 
από το µισό ακέραιας µονάδας.  



}  Άρθρο 5  
}  Παιδαγωγικές συσκέψεις -Ενηµέρωση γονέων -Έλεγχος Προόδου  
}  1. Η πρόοδος των µαθητών , καθώς και οι δυσκολίες µάθησης που 
αυτοί παρουσιάζουν, αποτελούν αντικείµενα συχνών συστηµατικών 
συζητήσεων του συλλόγου διδασκόντων . Σκοπός των συζητήσεων 
αυτών είναι η ανταλλαγή απόψεων και η αλληλοενηµέρωση των 
εκπαιδευτικών για ζητήµατα αξιολόγησης, καθώς και η λήψη 
µέτρων για την πρόληψη της σχολική αποτυχίας.  

}  2. Με τη λήξη κάθε τριµήνου πραγµατοποιούνται παιδαγωγικές 
συσκέψεις, στις οποίες µετέχει όλο το διδακτικό προσωπικό, και 
έχουν ως θέµα την εκτίµηση της προόδου των µαθητών σε επίπεδο 
τάξης και σχολείου.  

}  3. Η ενηµέρωση των γονέων γίνεται µε ευθύνη του δασκάλου της 
τάξης. Η συνεργασία µε τους γονείς προσφέρει στον εκπαιδευτικό 
πληροφορίες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει καλύτερα 
τον µαθητή και να τον αξιολογήσει σωστότερα. Το σχολείο 
γνωστοποιεί στους γονείς τη ηµέρα και ώρα που κάθε δάσκαλος 
δέχεται σε συνεργασία µε τους γονείς των µαθητών.  



}  4. Ο δάσκαλος της τάξης, σε συνεννόηση µε το Διευθυντή του 
σχολείου καλεί κάθε τρίµηνο τους γονείς των µαθητών της τάξης του 
για να τους ενηµερώσει για την πρόοδο τους. Η ενηµέρωση γίνεται 
οµαδικά, όταν πρόκειται για γενικά εκπαιδευτικά θέµατα και 
προσωπικά, όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν συγκεκριµένο 
µαθητή.  

}  5. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών για θέµατα 
αξιολόγησης των µαθητών, καθώς και οι συναντήσεις µε τους 
γονείς, εντάσσονται στον ετήσιο και τριµηνιαίο προγραµµατισµό 
των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο 
Σχολικό Σύµβουλο. Στις συναντήσεις αυτές µπορεί να συµµετέχει και 
ο Σχολικός Σύµβουλος.  

}  6. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου 
πραγµατοποιείται η προβλεπόµενη από την παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου συνάντηση και δίνεται στους γονείς ή κηδεµόνες 
των µαθητών "έλεγχος προόδου", ο τύπος του οποίου καθορίζεται µε 
υπουργική απόφαση. Στην Α' τάξη πρώτος έλεγχος προόδου δίνεται 
στο τέλος του δεύτερου τριµήνου.  



 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
 

}  Έχοντας υπόψη:  
1.Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.4, 
περίπτωση ια΄ του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄).  
2.Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2 , 
περίπτωση α΄ του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38Α΄).  
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισµού.  

}  α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 



}  1. Με τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
νοείται η συνεχής διαδικασία αποτίµησης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και του βαθµού υλοποίησης των σκοπών 
και των στόχων της.  

}  2. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και ποιοτική αναβάθµιση όλων των συντελεστών της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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 τη βελτιστοποίηση 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. Στο πλαίσιο 
αυτό συµβάλλει στον εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας, δεδοµένου ότι η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

}  3.Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου γίνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές µονάδες και τις διοικητικές υπηρεσίες της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

}  4.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 ευστοχία,  
}  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 και  
}  στ) η διαπίστωση των αναγκών επιµόρφωσής τους και ο προσδιορισµός του περιεχοµένου της επιµόρφωσης αυτής.  



}  .Στο τέλος κάθε σχολικού έτους συντάσσεται έκθεση αυτοαξιολόγησης της Σχολικής 
Μονάδας , από πενταµελή επιτροπή που ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων και 
υποβάλλεται στο διευθυντή της. Με την ως άνω έκθεση αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο 
και επισηµαίνονται ενδεχόµενα προβλήµατα και δυσλειτουργίες.  

}  2.Ο Διευθυντής της σχολικής µονάδας συντάσσει αξιολογική έκθεση για τη σχολική 
µονάδα την οποία διευθύνει και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής του µονάδας. Η 
αξιολογική έκθεση του διευθυντή της σχολικής µονάδας για τους εκπαιδευτικούς αυτής 
αναφέρεται:  

}  α) στην υπηρεσιακή συνέπεια , την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, 
δηλαδή  
◦  i) την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους,  
◦  ii) την εκτέλεση των εργασιών που τους αναθέτουν ο σύλλογος των διδασκόντων και ο διευθυντής της 

σχολικής µονάδας και  
◦  iii) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την οργάνωση των σχολικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών, 

αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον, την υγεία και άλλα θέµατα της 
σχολικής ζωής.  

}  β) στη συνεργασία και επικοινωνία µε εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς, δηλαδή  
◦  i) στη συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους συναδέλφους του για τη συλλογική αντιµετώπιση ειδικών 

διδακτικών προβληµάτων και άλλων προβληµάτων της σχολικής ζωής, για την κατανοµή του 
προγράµµατος και των καθηκόντων, για τη διατύπωση θεµάτων γραπτών εξετάσεων , για την 
οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ,  

◦  ii) στη συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων 
δραστηριοτήτων , για τη διευθέτηση προβληµάτων της µαθητικής κοινότητας και την αντιµετώπιση 
ατοµικών προβληµάτων των µαθητών  

◦  iii) στη συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών του για την παροχή 
υπεύθυνης ενηµέρωσής τους και την από κοινού αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων των µαθητών.  



}  Ο προϊστάµενος του γραφείου εκπαίδευσης συντάσσει αξιολογική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών µονάδων της 
αρµοδιότητάς του, για τους διευθυντές τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί µε οποιονδήποτε τρόπο στο γραφείο 
εκπαίδευσης. Η αξιολογική έκθεση του προϊσταµένου του γραφείου εκπαίδευσης για κάθε διευθυντή σχολικής µονάδας της 
αρµοδιότητάς του αναφέρεται:  

}   
i) στην υπηρεσιακή συνέπεια , την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το διευθυντή, δηλαδή  

}   
αα) την οργανωτική και καθοδηγητική του ικανότητα ,  
ββ) την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,  
γγ) την εφαρµογή της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και την εκτέλεση των εργασιών που του αναθέτουν ο σύλλογος των διδασκόντων 
και ο προϊστάµενος του γραφείου εκπαίδευσης και  
δδ) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων 
δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον, την υγεία και άλλα θέµατα της σχολικής ζωής και  

}   
ii) στη συνεργασία και επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς , µαθητές και γονείς , δηλαδή:  

}   
αα) στη 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 και των καθηκόντων, για τη διατύπωση θεµάτων 
γραπτών εξετάσεων και για την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων,  
ββ) στη συνεργασία του διευθυντή µε τους µαθητές του σχολείου για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, για 
τη διευθέτηση προβληµάτων της µαθητικής κοινότητας και την αντιµετώπιση ατοµικών προβληµάτων των µαθητών και  
γγ) στη συνεργασία του διευθυντή µε τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών για την παροχή υπεύθυνης ενηµέρωσής τους και για 
την από κοινού αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων των µαθητών.  

}  Η αξιολογική έκθεση του προϊσταµένου του γραφείου εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν µε οποιονδήποτε 
τρόπο στο γραφείο εκπαίδευσης αναφέρεται :  

}  α) στην υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ικανότητα στην άσκηση του έργου που τους έχει ανατεθεί , δηλαδή την 
οργανωτική ικανότητα, την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων τους , την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, την εφαρµογή της 
εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και την επιτυχή διαχείριση, και έγκαιρη διεκπεραίωση των θεµάτων που τους αναθέτει ο προϊστάµενος 
του γραφείου και  

}  β) στη συνεργασία µε τους συναδέλφους τους, τους άλλους εκπαιδευτικούς και τους πολίτες , θέµατα των οποίων διαχειρίζονται.  



}  Ο προϊστάµενος της διεύθυνσης εκπαίδευσης συντάσσει αξιολογική έκθεση 
για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών µονάδων της αρµοδιότητάς του, για 
τους διευθυντές των σχολικών µονάδων αυτών, για το εκπαιδευτικό 
προσωπικό που υπηρετεί µε οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση 
εκπαίδευσης, καθώς και για τους προϊσταµένους των γραφείων εκπαίδευσης 
και των γραφείων φυσικής αγωγής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
της αρµοδιότητάς του. Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τους διευθυντές των 
σχολικών µονάδων και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη 
διεύθυνση αναφέρονται στα στοιχεία αξιολόγησης της προηγούµενης 
παραγράφου.  

}  Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταµένους των γραφείων εκπαίδευσης, 
φυσικής αγωγής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης αναφέρονται :  

}   
α) στην οργανωτική και καθοδηγητική τους ικανότητα και την εφαρµογή της 
εκπαιδευτικής νοµοθεσίας,  
β) στην υπηρεσιακή τους συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών,  
γ) στη συνεργασία τους µε τους διευθυντές των σχολείων της αρµοδιότητάς 
τους,  
δ) στην επικοινωνία και συνεργασία τους µε άλλους φορείς της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και  
ε) στην αποτελεσµατικότητά τους κατά την αντιµετώπιση προβληµάτων.  



}  ) 0 Σχολικός Σύµβουλος υποστηρίζει το επιστηµονικό και εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών της 
περιοχής ευθύνης του και συντάσσει αξιολογική έκθεση για θέµατα που αφορούν στην επιστηµονική και 
διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών.  

}  β) Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού από το Σχολικό Σύµβουλο διαµορφώνεται σταδιακά µε τη 
συνεχή επικοινωνία τους στη διάρκεια του σχολικού έτους:  

}  στα ενηµερωτικά σεµινάρια και τις άλλες επιµορφωτικές συναντήσεις, που διοργανώνονται από το 
Σχολικό Σύµβουλο,  

}  κατά τη συνεργασία τους για αναζήτηση λύσεων σε επιστηµονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέµατα,  
}  κατά τις επισκέψεις του Σχολικού Συµβούλου στο σχολείο και στην αίθουσα διδασκαλίας.  
}  γ) Για τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης του έργου του εκπαιδευτικού ο Σχολικός Σύµβουλος  
}  λαµβάνει υπόψη του αα)την ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις της 

παραπάνω συνεργασίας τους και ββ) τα συγκεκριµένα στοιχεία που προέκυψαν από την παρακολούθηση 
δύο τουλάχιστον διδασκαλιών του εκπαιδευτικού, σε διαφορετικές ηµέρες και πάντοτε ύστερα από σχετική 
προσυνεννόηση, και  

}  αξιολογεί αα) την επιστηµονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, δηλαδή την απαραίτητη για το έργο του 
επιστηµονική συγκρότηση, 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 και εκπαιδευτική δραστηριότητά του, όπως η ενεργός συµµετοχή σε σεµινάρια και οι 
κρίσεις και προτάσεις του για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ββ) την παιδαγωγική και 
διδακτική του ικανότητα, δηλαδή τον προγραµµατισµό του διδακτικού του έργου και το σχεδιασµό των 
επιµέρους ενοτήτων του, 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.  

}  δ) Ο Σχολικός Σύµβουλος συντάσσει αξιολογική έκθεση και για τους διευθυντές των σχολικών µονάδων της 
ειδικότητάς του, που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του, εκτιµώντας τα αξιολογικά στοιχεία που 
αναφέρονται και στους εκπαιδευτικούς.  

}  6.Όπου στις διατάξεις της παρούσας αναφέρονται διευθυντές σχολικών µονάδων νοούνται και οι 
διευθυντές σχολικών εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) και όπου αναφέρονται προϊστάµενοι γραφείων 
νοούνται και οι προϊστάµενοι των γραφείων φυσικής αγωγής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  

}  7.Στα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία, στα οποία δεν τοποθετούνται διευθυντές, οι εκθέσεις 
αξιολόγησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συντάσσονται από τον Προϊστάµενο της 
Διεύθυνσης ή του Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  



}  1.Τον Αύγουστο κάθε σχολικού έτους η Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων (Ε.Α.Σ.Μ.) συγκροτεί 
τριµελείς επιτροπές για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.  

}  2.Έργο της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης είναι:  
}  η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής µονάδας και η σύνταξη αξιολογικής έκθεσης,  
}  η σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για το εκπαιδευτικό έργο του συνόλου των σχολικών µονάδων της 

διεύθυνσης εκπαίδευσης,  
}  η αξιολόγηση των Σχολικών Συµβούλων, των Προϊσταµένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και 

των Διευθυντών των σχολικών µονάδων, καθώς και εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητας, µετά από 
ένστασή τους ή στις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.  

}  3 α) Για την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας οι Τριµελείς Επιτροπές έρχονται σε άµεση επαφή µε το 
Διευθυντή του Σχολείου, τους µαθητές, το διοικητικό προσωπικό, το Σύλλογο Διδασκόντων, το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεµόνων, την οικεία Σχολική Επιτροπή και τη Δηµοτική Επιτροπή Παιδείας για τη συλλογή 
ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων του σχολείου, 
την Υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου και την ποιότητα του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος.  

}  β) Η αξιολόγηση διεξάγεται επιτοπίως σε κάθε Σχολική Μονάδα από τους Αξιολογητές, χωρίς τη 
µεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου σχολικού παράγοντα ή φορέα, βάσει των γενικών κατευθύνσεων που 
τίθενται από την Ε.Α.Σ.Μ.. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων, δείκτες αξιολόγησης και 
µέτρησης του εκπαιδευτικού έργου που καταρτίζονται από την Ε.Α.Σ.Μ., οι οποίοι µπορούν να 
εφαρµόζονται ανάλογα µε την φύση και τις συνθήκες λειτουργίας της αξιολογούµενης εκπαιδευτικής 
µονάδας από τους αρµόδιους αξιολογητές. Αυτοί έχουν σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη της 
διεξαγωγής της διαδικασίας της αξιολόγησης και της ακριβούς συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων.  

}  γ) Με το πέρας της διαδικασίας της αξιολόγησης, οι Τριµελείς Επιτροπές συντάσσουν εκθέσεις 
αξιολόγησης και τις υποβάλλουν στην Ε.Α.Σ.Μ.  
 



}  1.Εκθέσεις αξιολόγησης από το Σώµα Μονίµων Αξιολογητών για τους εκπαιδευτικούς συντάσσονται:  
}  α) Για τη µονιµοποίησή τους και σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής εξέλιξης ή συµµετοχής τους σε 

διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.  
}  β) Μετά από ένστασή τους, η οποία εξετάζεται από το Σ.Μ.Α. σύµφωνα µε τις εγγυήσεις του Π.Δ. του 

άρθρου 8 παρ.4 εδ.ι' του Ν.2525/97.  
}  γ) Σε περίπτωση που προκύπτουν σοβαρές ελλείψεις επιστηµονικής ή παιδαγωγικής επάρκειας του 

εκπαιδευτικού που έχει ήδη κριθεί µε της αξιολογικές εκθέσεις των αρµοδίων οργάνων και 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.  

}  2.Οι εκθέσεις αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού περιέχουν περιγραφικό µέρος και αριθµητικό 
προσδιορισµό των στοιχείων της αξιολόγησης, ως εξής:  

}  Στις εκθέσεις που συντάσσονται για τον εκπαιδευτικό που ασκεί διδακτικό έργο, εφαρµόζεται η κλίµακα 
από 10 µέχρι 50 µόρια, για την αξιολόγηση:  

}  της υπηρεσιακής συνέπειας, της υπευθυνότητας και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών,  
}  της συνεργασίας και επικοινωνίας µε εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς,  
}  της επιστηµονικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού,  
}  της παιδαγωγικής και διδακτικής ικανότητας.  
}  β) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση ή το Γραφείο 

Εκπαίδευσης, εφαρµόζεται η ίδια κλίµακα για την αξιολόγηση:  
}  της υπηρεσιακής συνέπειας, της υπευθυνότητας και της ικανότητας στην άσκηση του έργου του,  
}  της συνεργασίας του εκπαιδευτικού µε τους συναδέλφους του, τους άλλους εκπαιδευτικούς και της 

επικοινωνίας αυτού µε τους πολίτες.  



}  ) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για το διευθυντή σχολικής µονάδας για την άσκηση των 
καθηκόντων διευθυντή, εφαρµόζεται επίσης η ίδια κλίµακα για την αξιολόγηση:  

}  της υπηρεσιακής συνέπειας, της υπευθυνότητας και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών,  
}  της συνεργασίας και επικοινωνίας µε τους εκπαιδευτικούς, µαθητές και γονείς.  
}  δ) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για το διδακτικό έργο του διευθυντή εφαρµόζονται τα 

οριζόµενα στα εδάφια ιιι' και ιν' της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.  
}  ε) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για τους προϊσταµένους των γραφείων εκπαίδευσης 

από τον προϊστάµενο της διεύθυνσης, καθώς και στις εκθέσεις που συντάσσονται για 
τους προϊσταµένους διευθύνσεων και γραφείων από τους µόνιµους αξιολογητές, 
αποτιµάται κάθε ένα από τα αξιολογικά στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 σε 
κλίµακα από 10 µέχρι 20 µόρια.  

}  στ) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για τους σχολικούς συµβούλους από τους µόνιµους 
αξιολογητές λαµβάνεται υπόψη κάθε ένα από τα παρακάτω αξιολογικά στοιχεία, το 
οποίο αποτιµάται σε κλίµακα από 10 µέχρι 20 µόρια:  

}  η επιστηµονική και παιδαγωγική συγκρότηση  
}  η επιτυχής άσκηση του καθοδηγητικού έργου,  
}  η επιµορφωτική δραστηριότητα,  
}  η αντιµετώπιση εκπαιδευτικών θεµάτων σύµφωνα µε τις σύγχρονες αρχές της 

Παιδαγωγικής και  
}  η συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς  
}  3. Η µορφή και το περιεχόµενο του εντύπου των εκθέσεων αξιολόγησης ορίζεται από την 

Ε.Α.Σ.Μ.  



}  1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (Ε.Α.Σ.Μ.), αποτελείται από επτά µέλη, 
εκπαιδευτικούς αναγνωρισµένου κύρους από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης ή 
Συµβούλους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

}  2. Η συµµετοχή στην Ε.Α.Σ.Μ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και 
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλµατος, 
επιτηδεύµατος, έργου και εν γένει απασχόλησης στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Τα µέλη 
της Επιτροπής δεν µπορούν να είναι αξιολογητές ή υποψήφιοι αξιολογητές.  

}  3.Η θητεία των µελών της Ε.Α.Σ.Μ. είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί για µια ακόµη 
τετραετία.  

}  4.Οι υποψήφιοι για την Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας υποβάλλουν στον 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µαζί µε την αίτηση υποψηφιότητάς τους, 
Ατοµικό Φάκελο Υποψηφιότητας προς απόδειξη των παραπάνω προσόντων που ορίζει ο 
νόµος 2525Ι97.  

}  Με απόφαση του Υπουργού συγκροτείται τριµελής επιτροπή κρίσης των υποψηφιοτήτων, 
η οποία εξετάζει αρχικά τους Ατοµικούς Φακέλους Υποψηφιότητας και στη συνέχεια, 
όσους κρίνει επιλέξιµους τους καλεί σε συνέντευξη γενικής παιδείας και αξιολόγησης της 
προσωπικότητάς τους. Η Επιτροπή συντάσσει την Έκθεση αξιολογικής κατάταξης των 
υποψηφίων την οποία υποβάλλει στον Υπουργό. Ο Υπουργός επιλέγει τα µέλη της 
Επιτροπής µετά από γνώση την Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής.  

}  5.Ο Υπουργός συγκροτεί την Ε.Α.Σ.Μ. σε σώµα, ορίζοντας τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα 
της. Η Ε.Α.Σ.Μ. καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της που εγκρίνεται από τον 
Υπουργό.  

}  6.Αρµοδιότητες της Ε.Α.Σ.Μ.:  



}  Η Ε.Α.Σ.Μ. έχει αποκλειστική αρµοδιότητα επί όλων των θεµάτων του θεσµού της αξιολόγησης. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή:  

}  Προσδιορίζει τα καθήκοντα, συντονίζει και ελέγχει τη δράση του Σώµατος Μονίµων Αξιολογητών 
(Σ.Μ.Α.).  

}  Ορίζει µεταξύ των αξιολογητών δεκατρείς (13) Συντονιστές Αξιολόγησης Αξιολογητών, έναν για 
κάθε Περιφέρεια της χώρας.  

}  Εισηγείται στον Υπουργό τη λήψη των αναγκαίων µέτρων σχετικά µε την επάρκεια των στελεχών 
Διοίκησης της εκπαίδευσης και την αναµόρφωση των Σχολικών Μονάδων και κάθε άλλου κέντρου 
στήριξης του εκπαιδευτικού έργου.  

}  Ορίζει, όποτε προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή όποτε κρίνει αναγκαίο, Τριµελή 
Επιτροπή Αξιολογητών για την αξιολόγηση σχολικών µονάδων, για την κατ' ένσταση αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών και κάθε άλλη περίπτωση αξιολόγησης.  

}  Μπορεί να αποφασίζει την έκτακτη αξιολόγηση οποιασδήποτε σχολικής µονάδας, εκτός του 
ετήσιου προγραµµατισµού της.  

}  Μπορεί να καλεί, σε κάθε διαδικασία και κατά την κρίση της, ειδικούς επιστήµονες για τη 
διευκόλυνση του έργου της.  

}  Καθορίζει τους τοµείς, τα µέσα, τους δείκτες και τα κριτήρια αξιολόγησης των Σχολικών 
Μονάδων σε θέµατα σχετικά µε την υλικοτεχνική υποδοµή, τα σχολικά βιβλία, τη λειτουργία των 
Διοικητικών, Εκπαιδευτικών και Συµβουλευτικών Υπηρεσιών της Σχολικής Μονάδας κλπ.  

}  Ορίζει Επιτροπή από το Σ.Μ.Α. για τη σύνταξη και παραγωγή, µεταξύ άλλων, εγχειριδίων 
Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων, ερωτηµατολογίων για την συστηµατική οργάνωση και 
οµογενοποίηση του έργου αξιολόγησης και οποιοδήποτε άλλου βοηθητικού υλικού κρίνει 
αναγκαίο.  

}  Είναι ο αποδέκτης των εκθέσεων αξιολόγησης σχολικών µονάδων του Σώµατος Μονίµων 
Αξιολογητών. Βάσει των τελευταίων, αναθέτει ετησίως σε επιτροπές αξιολογητών τη σύνταξη 
συνολικής έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήµατος ανά νοµό και ανά περιφέρεια και 
δηµοσιοποιεί τα σχετικά πορίσµατα. Η ίδια συντάσσει ανάλογη έκθεση για το σύνολο της 
Επικράτειας η οποία επίσης δηµοσιοποιείται.  

}  Διαχειρίζεται τον προϋπολογισµό του Σ.Μ.Α. και αναθέτει έργα που διευκολύνουν το έργο του.  
}  Εισηγείται στον Υπουργό για θέµατα σχετικά µε τον προϋπολογισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που αφορούν 

τη δράση της.  
}  Δίνει εντολές στη Γραµµατεία Υποστήριξης της.  
}  7.Το Σ.Μ.Α. διαθέτει ανεξάρτητο προϋπολογισµό, ο οποίος εντάσσεται στον κρατικό 

προϋπολογισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε δικό του κωδικό.  
}  8.Στο έργο του το Σ.Μ.Α. επικουρείται από Γραµµατεία Υποστήριξης, η οποία υπάγεται στην 

Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ και στελεχώνεται από υπαλλήλους της.  
 



}  1.Ο έλεγχος του έργου των Αξιολογητών 
ασκείται από τους Συντονιστές Αξιολόγησης 
και την Ε.Α.Σ.Μ.  

}  2.Αρµοδιότητα των Συντονιστών είναι ο 
εντοπισµός των εκπαιδευτικών προβληµάτων 
της Περιφέρειας, η παραγγελία 
συµπληρωµατικών αξιολογήσεων και η 
επιθεώρηση του έργου των Αξιολογητών. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ανεπάρκεια 
αξιολογητή, ο αρµόδιος συντονιστής 
απευθύνει σχετική έκθεση προς την Ε.Α.Σ.Μ., 
εισηγούµενος τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.  
 



}  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 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, οι 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 δηµόσιο 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 55ο 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.  
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 τους 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.  
 



}  Άρθρο 4 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 
}  Άρθρο 5 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 



}  1. Περιεχόµενο 
}  Βασικές δεξιότητες  
(ανάγνωση- συλλαβισµός, γραφή-ταχύτητα 
ανάγνωσης, ανάγνωση προτάσεων-λέξεων-
γραµµάτων, φωνολογική ενηµερότητα, σωστή 
ορθογραφία, ορθότητα ανάγνωσης, γράµµατα που 
δεν ξέρει, που συγχέει, χωρισµός συλλαβών, 
αριθµοί, σηµεία στίξης, συνώνυµα, ένταξη 
ρηµάτων, οµαδοποίηση λέξεων σε οικογένεια, 
άγνοια, δυσκολίες) 

Τι γνωρίζει-ποιο το πρόβληµα σε κάθε δεξιότητα 
}  Γνώση (Γεγονότα- συνδυασµοί αντικειµένων-
έννοιες-οµαδοποίηση-αρχές-σχέσεις) 



}  2. Νοητικές λειτουργίες 
}  Επανάληψη-παροχή πληροφοριών όπως έχουν διδαχθεί 
}  Ανακεφαλαίωση-περιληπτική αναδιήγηση 
}  Επεξήγηση-δίνεται έννοια και ζητείται να την εξηγήσει 

(εξάτµιση νερού) 
}  Πρόβλεψη- δίνεται κανόνας και ζητείται να προβλέψει 
το αποτέλεσµα (τι θα συµβεί αν ζεστάνουµε τον πάγο) 

}  Αποτίµηση-ζητείται µε βάση συγκεκριµένη κατάσταση 
να προβεί σε κρίση (µε βάση το νόµο του Νεύτονα, αν το 
αντικείµενο φύγει από τα χέρια του ατροναύτη πού θα 
πάει) 

}  Εφαρµογή-δίνεται αρχικό και τελικό στάδιο και 
ζητείται να περιγραφεί η διαδικασία για να επιτευχθεί 
αυτό το αποτέλεσµα 



}  Ανάπτυξη προφορικού λόγου 
Καλή άρθρωση και σύνταξη-επαρκές λεξιλόγιο-ευχέρεια στη 
χρήση γλώσσας 

}  Ενηµερότητα γραπτού λόγου 
Αναγνωρίζει γραπτά κείµενα στο περιβάλλον, µέρη του βιβλίου, 
κατεύθυνση ανάγνωσης, τι είναι λέξη και τι γράµµα, στίξη, 
λειτουργίες γραπτοιύ λόγου 

}  Αντίληψη κειµένου 
Θυµάται τα στοιχεία της ιστορίας, δηµιουργεί καλά δοµηµένες 
ιστορίες, διατηρεί τη δοµή στην αναδιήγηση 

}  Φωνολογική ενηµερότητα 
Διαχωρίζει συλλαβές, φωνήµατα, αναγνωρίζει οµοιοκαταληξία 
}  Έλεγχος γραφής-ανάγνωσης 
Αναγνωρίζει ονόµατα γραµµάτων, αντιστοιχίες γραφήµατος-
φωνήµατος 



}  Γνώση γραµµάτων 
}  Γνώση συστήµατος ορθογραφίας 
(γνώση αντιστοιχιών φωνηµάτων –
γραµµάτων, κατάτµηση λέξεων σε 
φωνήµατα 

}  Ανάκληση από µνήµης ορθογραφίας, λεξική 
γνώση 

(σειρά γραµµάτων) 
ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΑΘΩΝ  ΑΛΛΑ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 



Άξονες ανάλυσης κειµένου 
}  Περιεχόµενο 
Ιδέες-λεξιλόγιο-µισές προτάσεις-δοµή 
πρότασης-φαντασία 

}  Τρόπος γραφής 
Σβησίµατα-αποστάσεις λέξεων-µέγεθος 
γραµµάτων-γενική εικόνα 



}  Μορφολογικά στοιχεία 
Στίξη-κεφαλαία-χρόνοι-καταλήξεις-
γραµµατικά φαινόµενα-σύνταξη 

}  Ακουστική αντίληψη 
Παράλειψη γραµµάτων-αντικατάσταση 
γραµµάτων-πρόσθεση γραµµάτων-
τονισµός 

}  Οπτική αντίληψη 
Ορθογραφικά λάθη 



Ανάλυση λαθών, άνεση αναγνωστικής 
ικανότητας, κατανόηση 

}  Λίστες ταξινοµηµένων λέξεων 
}  Ταξινοµηµένα κείµενα (70-200 λέξεις) 
}  Ερωτήσεις κατανόησης 
}  Ανάλυση λαθών (οπτικό, ακουστικό, 
παραβιάζει σηµασιολογική δοµή ή 
γραµµατικούς κανόνες) 

}  Αναδιήγηση (χωρισµός κειµένου σε µικρά 
κοµµάτια- λίστα σειράς γεγονότων) 

}  Συµπλήρωση ελλιπούς πρότασης 



}  Ενσωµατώνεται στη διαδικασία διδασκαλίας 
και µάθησης 

}  Γίνεται µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια που 
προκύπτουν από τους στόχους 

}  Αφορά όχι µόνο γνώσεις αλλά και δεξιότητες 
και στάσεις 

}  Διαφάνεια-αξιοπιστία-αντικειµενικότητα 
}  Πρόοδος σε σχέση µε προηγούµενες επιδόσεις 
}  Χρησιµοποίηση πολλών µεθόδων, ανάλογα µε 
τους στόχους, το περιεχόµενο την προσέγγιση 

}  Κατάλληλη της ηλικίας, των αναγκών και 
εµπειριών των µαθητών 



}  Λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά, οι 
δυνατότητες, ο ατοµικός ρυθµός µάθησης, 
το στάδιο ανάπτυξης, το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον του 

}  Οι µαθητές µε αναπηρία αξιολογούνται µε 
βάση τις γενικές αρχές αξιολόγησης και µε 
ιδιαίτερη προσοχή 

}  Να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η 
αυτοαξιολόγηση 



}  Διαπίστωση βαθµού επίτευξης στόχων, 
επίτευξη γλωσσικών-επικοινωνιακών 
ικανοτήτων, συνήθη λάθη 

}  Γραπτές δοκιµασίες(λεπτών-ώρας) 
}  Προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις κατανόησης 
}  Ανάπτυξη µικρού γραπτού δοκιµίου (ικανότητα 
οργάνωσης περιεχοµένου) 

}  Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης(συνεπτυγµένη 
απόδοση περιεχοµένου-ορίζεται ο αριθµός 
των λέξεων) 

}  Ερωτήσεις κρίσης 
}  Συνθετικές δηµιουργικές εργασίες 



}  Κείµενο µε ερωτήσεις που αναφέρονται 
στο περιεχόµενο, τη δοµή, το ύφος 

}  Θέµα για ανάπτυξη 
}  Φύλλα αξιολόγησης 
}  Έλεγχο  αντιγραγής-ορθογραφίας 
}  Φάκελος εργασιών 
}  Καταλληλότητα διατύπωσης, λεξιλογίου, 
ύφους, ορθότητα σύνταξης και 
µορφολογίας, γενική εικόνα γραπτού. 



}  Κινητοποίηση κρίσης, φαντασίας, επινοητικότητας, 
λιγότερο µνήµης (αποφεύγονται µονολεκτικές 
απαντήσεις) 

}  Γραπτές εξετάσεις (ερωτήσεις) 
}  Συµπλήρωση κενών 
}  Σωστό-λάθος 
}  Αντιστοίχιση-σύζευξη 
}  Πολλαπλή επιλογή 
}  Ταξινόµηση-κατάταξη 
}  Συµπλήρωση λογικών διαγραµµάτων 
}  Ερµηνεία γραφικών παραστάσεων 
}  Λύση σταυρόλεξου 
}  Σύντοµη απάντηση 
}  Ανάπτυξη απόψεων 



}  Λαµβάνονται υπόψη 
}  Η φιλοσοφία και οι στόχοι του ΔΕΠΠΣ 
}  Το περιεχόµενο 
1. Οι έννοιες που πρέπει να γνωρίσουν οι 

µαθητές 
2. Οι διαδικασίες και τεχνικές 
3. Αναπαραστάσεις (σχήµατα, γραφήµατα) 
4. Διασυνδέσεις 



 
}  Τα είδη διαδικασιών σκέψης 
1. Ανάλυση, ερµηνεία 
2. Υπολογισµοί, συγκρίσεις 
3. Οργάνωση πληροφοριών και δεδοµένων 
4. Σχεδιασµός 
5. Διατυπώσεις, υποθέσεις 
6. Αιτιολόγηση, επιχειρηµατολογία, συµπέρασµα 
}  Τα είδη των καταστάσεων που πρέπει να 
αντιµετωπίζουν οι µαθητές 



}  Τα είδη των καταστάσεων που πρέπει να 
αντιµετωπίζουν οι µαθητές 

1. Μαθηµατικά προβλήµατα 
2. Εφαρµογές Μαθηµατικών 
3. Μοντελοποίηση 



΄Ελεγχος επίτευξης στόχων 
Συµµετοχή και δραστηριοποίηση µαθητή 
Τεστ (Ερωτήσεις παντός τύπου) 
Δραστηριότητες έρευνας, παιχνίδια ρόλων 
Σχέδια εργασίας για διαπίστωση 
δηµιουργικής και κριτικής ικανότητας 
Παρατήρηση για επικοινωνιακή και 
συνεργατική ικανότητα 



}  Έλεγχος, προαγωγή, ανατροφοδότηση, επίτευξη 
στόχων 

}  Επεξεργασία πηγών (ανεύρεση,ταξινόµηση 
πληροφοριών) 

}  Σωστή χρησιµοποίηση όρων 
}  Συζήτηση µε επιχειρήµατα 
}  Έλεγχος ορθότητας και επάρκειας απόψεων 
}  Τροποποίηση απόψεων 
}  Δηµιουργία προσωπικών συνθέσεων 
}  Οργάνωση δραστηριοτήτων 
}  Αποτελεσµατικότητα συνεργασίας 
}  Σύγκριση µε καθηµερινές καταστάσεις ζωής 
}  Σωστή χρήση υλικού 
}  Αναγνώριση και ορθή χρήση θεολογικών κριτηρίων 


