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ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ’ ΑΙΘΜ. … 

«Αξιολόγηςη των εκπαιδευτικών τησ πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ 

εκπαίδευςησ» 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ: 

α) τθσ περίπτωςθσ β) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 329 του ν. 4072/2012 

«Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ − Νζα εταιρικι μορφι − ιματα − Μεςίτεσ 

Ακινιτων − Ρφκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 

86), ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 32 του ν. ..... «Οργάνωςθ και Λειτουργία Ιδρφματοσ 

Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ και Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων 

και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ …..) και  

β) του άρκρου 90 του Κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 

όργανα, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Αϋ 98). 

2. Σο γεγονόσ ότι από τθν εφαρμογι του παρόντοσ διατάγματοσ δεν προκαλείται 

δαπάνθ. 

3. Σθν υπ’ αρικμ. ….............. γνωμοδότθςθ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, με 

πρόταςθ των Τπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

και Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, αποφαςίηουμε:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 

Ρεδίο εφαρμογήσ και οριςμοί  
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1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ διατάγματοσ εφαρμόηονται για τθν αξιολόγθςθ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ςτο εξισ 

«εκπαιδευτικοί»), ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται και όςοι υπθρετοφν ωσ: 

α) περιφερειακοί διευκυντζσ εκπαίδευςθσ, 

β) προϊςτάμενοι των τμθμάτων επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ των 

περιφερειακϊν διευκφνςεων εκπαίδευςθσ,  

γ) ςχολικοί ςφμβουλοι, 

δ) διευκυντζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

ε) ςυντονιςτζσ εκπαίδευςθσ εξωτερικοφ, 

ςτ) διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων και χολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων (.Ε.Κ.), 

η) προϊςτάμενοι ολιγοκζςιων ςχολικϊν μονάδων και νθπιαγωγείων, 

θ) υποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων, 

κ) διευκυντζσ και υποδιευκυντζσ των Περιφερειακϊν Επιμορφωτικϊν Κζντρων 

(Π.Ε.Κ.),  

ι) υπεφκυνοι λειτουργίασ των Κζντρων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.), 

ια) προϊςτάμενοι των Κζντρων Διαφοροδιάγνωςθσ, Διάγνωςθσ και Τποςτιριξθσ 

Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν (ΚΕ.Δ.Δ.Τ.), 

ιβ) προϊςτάμενοι των γραφείων νομικισ υποςτιριξθσ των περιφερειακϊν 

διευκφνςεων εκπαίδευςθσ,  

ιγ) προϊςτάμενοι των τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων των διευκφνςεων 

εκπαίδευςθσ, 

ιδ) υπεφκυνοι χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (.Ε.Π.) ςτα Κζντρα 

υμβουλευτικισ και Προςανατολιςμοφ (ΚΕ.Τ.Π.),  

ιε) υπεφκυνοι ςτουσ υμβουλευτικοφσ τακμοφσ Νζων (..Ν.),  

ιςτ) υπεφκυνοι και τεχνικοί υπεφκυνοι ςτα Κζντρα Πλθροφορικισ και Νζων 

Σεχνολογιϊν (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ.), 

ιη) υπεφκυνοι των Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ε.Κ.Φ.Ε.),  

ιθ) υπεφκυνοι περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ,  

ικ) υπεφκυνοι αγωγισ υγείασ, 



 3 

κ) υπεφκυνοι πολιτιςτικϊν κεμάτων, 

κα) υπεφκυνοι ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, 

κβ) υπεφκυνοι τομζων εργαςτθρίων .Ε.Κ. και χολικϊν Εργαςτθρίων (.Ε.) και 

κγ) οι υπεφκυνοι εργαςτθρίων κατεφκυνςθσ .Ε.Κ. και .Ε.. 

2. Η αξιολόγθςθ διακρίνεται, ανάλογα με τθ φφςθ του ζργου που αξιολογείται,  

ςε διοικθτικι και εκπαιδευτικι. Ωσ διοικθτικι ορίηεται θ αξιολόγθςθ των ενεργειϊν και 

αποτελεςμάτων που ςυνκζτουν το τυπικό υπθρεςιακό ζργο και ωσ εκπαιδευτικι 

ορίηεται θ αξιολόγθςθ των ενεργειϊν και αποτελεςμάτων που ςχετίηονται με τθν 

άςκθςθ του διδακτικοφ κακϊσ και του εν γζνει επιςτθμονικοφ και παιδαγωγικοφ ζργου. 

Εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ ςυνιςτά θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν επί των κριτθρίων 

που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ α), β), γ) και ε) τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 4. Η 

αξιολόγθςθ επί των λοιπϊν κριτθρίων του άρκρου 4 ςυνιςτά διοικθτικι αξιολόγθςθ. 

3. Οι αξιολογθτζσ που επιτελοφν τθ διοικθτικι αξιολόγθςθ ονομάηονται 

διοικθτικοί και οι αξιολογθτζσ που επιτελοφν τθν εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ 

εκπαιδευτικοί. 

4. Η χρονικι περίοδοσ για τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ αξιολογείται ονομάηεται 

αξιολογθτζα περίοδοσ και το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο διενεργείται θ 

αξιολόγθςθ, ςε πρϊτο βακμό, ονομάηεται αξιολογικι περίοδοσ. 

5. Εφεξισ όπου ςτο παρόν διάταγμα γίνεται αναφορά ςε ςχολικζσ μονάδεσ 

νοοφνται και οι ολιγοκζςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ και τα νθπιαγωγεία, κακϊσ και τα .Ε.Κ.. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπόσ τησ αξιολόγηςησ και γενικζσ αρχζσ 

 

1. κοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ  των εκπαιδευτικϊν είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 

του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου, προσ όφελοσ των μακθτϊν και τθσ κοινωνίασ. 

2. Ειδικότερα, θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν ςυμβάλλει:  

α) ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ, των λειτουργιϊν και των αποτελεςμάτων του 

εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου, 
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β) ςτθ διάχυςθ των καλϊν πρακτικϊν ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ, ωσ βαςικοφ 

ςυντελεςτι υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ επιμόρφωςθσ και τθσ 

ανατροφοδότθςθσ του ζργου τουσ και 

γ) ςτθν παροχι κινιτρων για τθ διαρκι επιςτθμονικι και επαγγελματικι 

ανάπτυξθ και εξζλιξθ των ςτελεχϊν και των εκπαιδευτικϊν, ςτο πλαίςιο και τθσ δια 

βίου μάκθςθσ.  

3. Η αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν διενεργείται επί ςυγκεκριμζνων κριτθρίων 

που ςχετίηονται με τθ φφςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν υπαλλθλικι ιδιότθτα.    

4. Οι εκπαιδευτικοί, αςχζτωσ τθσ κζςθσ που κατζχουν, δεν μποροφν να αςκοφν 

κακικοντα αξιολογθτι, αν δεν ζχουν προθγουμζνωσ αξιολογθκεί, όπωσ προβλζπεται 

από τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΟ  

ΟΓΑΝΑ, ΚΙΤΗΙΑ ΚΑΙ ΑΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Άρθρο 3 

Πργανα αξιολόγηςησ  

 

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογοφνται ωσ εξισ:  

α) Οι περιφερειακοί διευκυντζσ εκπαίδευςθσ και οι ςυντονιςτζσ εκπαίδευςθσ 

εξωτερικοφ αξιολογοφνται από τον γενικό γραμματζα τθσ Κεντρικισ Τπθρεςίασ (Κ.Τ.) 

του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

(Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). 

β) Οι προϊςτάμενοι των τμθμάτων επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ,  

οι διευκυντζσ εκπαίδευςθσ, οι διευκυντζσ και υποδιευκυντζσ των Π.Ε.Κ., οι 

προϊςτάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Τ., οι υπεφκυνοι και αναπλθρωτζσ υπεφκυνοι των Κ.Π.Ε. και 

οι προϊςτάμενοι των γραφείων νομικισ υποςτιριξθσ αξιολογοφνται από τουσ οικείουσ 

περιφερειακοφσ διευκυντζσ εκπαίδευςθσ.  
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γ) Οι ςχολικοί ςφμβουλοι, οι υπεφκυνοι .Ε.Π. ςτα ΚΕ.Τ.Π., οι υπεφκυνοι ςτουσ 

..Ν., οι υπεφκυνοι και τεχνικοί υπεφκυνοι ςτα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. κακϊσ και οι υπεφκυνοι 

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων και ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων αξιολογοφνται από τουσ προϊςταμζνουσ των οικείων τμθμάτων 

επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ.  

δ) Οι προϊςτάμενοι των τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων των διευκφνςεων 

εκπαίδευςθσ και οι υπεφκυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογοφνται από τουσ οικείουσ 

διευκυντζσ εκπαίδευςθσ. 

ε) Οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων υπόκεινται ςε διοικθτικι αξιολόγθςθ 

από τουσ οικείουσ διευκυντζσ εκπαίδευςθσ και ςε εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ από τουσ 

οικείουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ. 

ςτ) Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, οι υπεφκυνοι τομζων εργαςτθρίων 

και οι υπεφκυνοι εργαςτθρίων κατεφκυνςθσ .Ε.Κ. και .Ε. κακϊσ και οι λοιποί 

εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων υπόκεινται ςε διοικθτικι αξιολόγθςθ από τουσ 

διευκυντζσ των οικείων ςχολικϊν μονάδων και ςε εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ από τουσ 

οικείουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ. 

η) Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 5, οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με 

απόςπαςθ ςε αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οι οποίεσ αςκοφν 

αρμοδιότθτεσ ςε κζματα πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 

αξιολογοφνται από τουσ προϊςταμζνουσ των οικείων οργανικϊν μονάδων ςτισ οποίεσ 

ζχουν τοποκετθκεί, αν πρόκειται για υπθρεςία που υπάγεται απ’ ευκείασ ςε 

περιφερειακι διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ, και από τουσ διευκυντζσ εκπαίδευςθσ ςε κάκε 

άλλθ περίπτωςθ. Αν θ αποκεντρωμζνθ υπθρεςία ςτθν οποία υπθρετοφν οι 

εκπαιδευτικοί δεν διαρκρϊνεται ςε υποκείμενεσ οργανικζσ μονάδεσ οι εκπαιδευτικοί 

αξιολογοφνται από τον προϊςτάμενο τθσ αποκεντρωμζνθσ υπθρεςίασ. Σο ίδιο ιςχφει και 

ςτθν περίπτωςθ που θ αποκεντρωμζνθ υπθρεςία διαρκϊνεται ςε υποκείμενεσ 

οργανικζσ μονάδεσ αλλά δεν ζχουν οριςτεί προϊςτάμενοι ι ελλείπουν. 
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θ) Η διοικθτικι αξιολόγθςθ των διευκυντϊν ιδιωτικϊν ςχολικϊν μονάδων 

διενεργείται από τον προϊςτάμενο τθσ οικείασ διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ φςτερα και 

από ςχετικι ειςιγθςθ του οικείου ιδιοκτιτθ.  

2. Η διοικθτικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε περιςςότερεσ 

από μία ςχολικζσ μονάδεσ διενεργείται από τουσ διευκυντζσ όλων των ςχολικϊν 

μονάδων αυτϊν.  

3. Η εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν διενεργείται από τουσ 

ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ ςτθν υπθρεςιακι περιφζρεια του οποίων ανικουν οι ςχολικζσ 

μονάδεσ ςτισ οποίεσ υπθρετοφν οι αξιολογοφμενοι.  Αν οι αξιολογοφμενοι υπθρετοφν 

ςε περιςςότερεσ από μία ςχολικζσ μονάδεσ οι οποίεσ ανικουν ςε υπθρεςιακζσ 

περιφζρειεσ περιςςότερων ςχολικϊν ςυμβοφλων, αξιολογοφνται από όλουσ τουσ κατά 

τόπον αρμόδιουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ.  

4. τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2 και του δεφτερου εδαφίου τθσ 

παραγράφου 3, για τον υπολογιςμό τθσ τελικισ βακμολογίασ του αξιολογοφμενου 

ςφμφωνα με το άρκρο 16, λαμβάνεται υπόψθ για κάκε κατθγορία και κριτιριο ο μζςοσ 

όροσ τθσ βακμολογίασ όλων των αρμόδιων αξιολογθτϊν.  

5. Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςτθν Κ.Τ. του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ι 

ςε άλλεσ υπθρεςίεσ και φορείσ όπου αςκοφν αποκλειςτικά διοικθτικά κακικοντα, 

αξιολογοφνται όπωσ οι δθμόςιοι υπάλλθλοι των υπθρεςιϊν και των φορζων αυτϊν.  

 

Άρθρο 4 

Κριτήρια αξιολόγηςησ 

 

1. Οι περιφερειακοί διευκυντζσ εκπαίδευςθσ και οι ςυντονιςτζσ εκπαίδευςθσ του 

εξωτερικοφ αξιολογοφνται με τα ακόλουκα, ανά κατθγορία αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Η κατθγορία Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, θ οποία 

περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο. 

β) Η κατθγορία ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 
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αα) Εποπτεία, ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν τθσ οικείασ περιφερειακισ 

διεφκυνςθσ ι του γραφείου ςυντονιςτι αντίςτοιχα. 

ββ) Οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτο-αξιολόγθςθσ τθσ οικείασ περιφερειακισ 

διεφκυνςθσ ι του οικείου γραφείου ςυντονιςτι αντίςτοιχα. 

γ) Η κατθγορία ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ θ οποία 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Συπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.                                           

ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

2. Οι προϊςτάμενοι των τμθμάτων επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ 

ςτισ περιφερειακζσ διευκφνςεισ εκπαίδευςθσ αξιολογοφνται με τα ακόλουκα, ανά 

κατθγορία αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Η κατθγορία Ι – Άςκθςθ οργανωτικοφ ζργου περιλαμβάνει το ομϊνυμο 

κριτιριο που ςχετίηεται με τθν οργάνωςθ και ςτιριξθ του ζργου των ςχολικϊν 

ςυμβοφλων. 

β) Η κατθγορία ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ των 

ςχολικϊν ςυμβοφλων, θ οποία περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο. 

γ) Η κατθγορία ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ θ οποία 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Συπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.                                           

ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

3. Οι ςχολικοί ςφμβουλοι αξιολογοφνται με τα ακόλουκα, ανά κατθγορία 

αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Η κατθγορία Ι – Άςκθςθ ζργου επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και υλοποίθςι του. 

ββ) Μελζτθ κεμάτων διαπαιδαγϊγθςθσ των μακθτϊν ςτθ ςχολικι μονάδα. 

β) Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ και επιμόρφωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν, που  περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 
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αα) Ανάλυςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν και διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ του 

διδακτικοφ προςωπικοφ. 

ββ) Διαδικαςίεσ υποςτιριξθσ και επιμόρφωςθσ που ςυνδζονται με τθν 

αξιολόγθςθ αλλά και πζραν αυτισ. 

γ) Η κατθγορία ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ θ οποία 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Συπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.                                           

ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

4. Οι διευκυντζσ εκπαίδευςθσ αξιολογοφνται με τα ακόλουκα, ανά κατθγορία 

αναφερόμενα, κριτιρια:  

α) Η Κατθγορία Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου περιλαμβάνει το 

ομϊνυμο κριτιριο. 

β) Η Κατθγορία ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ αξιολόγθςθσ, θ 

οποία περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν. 

ββ) Οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτο-αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν των οποίων 

προΐςτανται. 

γ) Η Κατθγορία ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ θ οποία 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Συπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.                                           

ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

5. Οι διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων αξιολογοφνται με τα ακόλουκα, ανά 

κατθγορία αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Η κατθγορία Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου περιλαμβάνει τα 

εξισ κριτιρια: 

αα) Τλοποίθςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου. 

ββ) Οργάνωςθ του ζργου του ςυλλόγου διδαςκόντων. 

β) Η κατθγορία ΙΙ –  Άςκθςθ ζργου αξιολόγθςθσ, θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ 

κριτιρια: 
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αα) Διοικθτικι αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν. 

ββ)  Οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτο-αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

γ) Οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, πζραν τθσ αξιολόγθςθσ ςτα ανωτζρω 

κριτιρια, υπόκεινται και ςε εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ όπωσ και οι λοιποί εκπαιδευτικοί 

που υπθρετοφν ςτισ μονάδεσ αυτζσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια που προβλζπονται ςτισ 

περιπτϊςεισ α), β), γ) και ε)  τθσ παραγράφου 9. 

6. Οι διευκυντζσ και υποδιευκυντζσ των Π.Ε.Κ., οι προϊςτάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Τ., οι 

υπεφκυνοι και οι αναπλθρωτζσ υπεφκυνοι των Κ.Π.Ε., οι προϊςτάμενοι των γραφείων 

νομικισ υποςτιριξθσ, οι προϊςτάμενοι των τμθμάτων εκπαιδευτικϊν κεμάτων των 

διευκφνςεων εκπαίδευςθσ και οι υπεφκυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογοφνται με τα 

ακόλουκα, ανά κατθγορία αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Η κατθγορία Ι – Άςκθςθ οργανωτικοφ ζργου που περιλαμβάνει το ομϊνυμο 

κριτιριο που ςχετίηεται με τθν οργάνωςθ και εποπτεία του ζργου όςων υπθρετοφν ςτισ 

υπθρεςίεσ που προίςτανται. 

β) Η κατθγορία ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ όςων υπθρετοφν ςτισ 

υπθρεςίεσ που προίςτανται, θ οποία περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο. 

γ) Η κατθγορία ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ θ οποία 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Συπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.                                           

ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

7. Οι υπεφκυνοι .Ε.Π. ςτα ΚΕ.Τ.Π., οι υπεφκυνοι ςτουσ ..Ν., οι υπεφκυνοι και 

τεχνικοί υπεφκυνοι ςτα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. κακϊσ και οι υπεφκυνοι περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων και ςχολικϊν δραςτθριοτιτων 

αξιολογοφνται με τα ακόλουκα, ανά κατθγορία αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Η κατθγορία Ι – Άςκθςθ ζργου επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ 

και επιμόρφωςθσ περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Προγραμματιςμόσ τθσ κακοδιγθςθσ και επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν. 

ββ) Τλοποίθςθ υποςτιριξθσ και επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν. 
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β) Η κατθγορία ΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ θ οποία 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Συπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.                                           

ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

8. Οι υποδιευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, οι υπεφκυνοι τομζων εργαςτθρίων 

και οι υπεφκυνοι εργαςτθρίων κατεφκυνςθσ .Ε.Κ. και .Ε. αξιολογοφνται με τα 

ακόλουκα, ανά κατθγορία αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Η κατθγορία Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, θ οποία 

περιλαμβάνει το ομϊνυμο κριτιριο που ςχετίηεται, κυρίωσ, με το τρόπο υποςτιριξθ 

του ζργου του διευκυντι και αναπλιρωςισ του. 

β) Οι υποδιευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων, οι υπεφκυνοι τομζων εργαςτθρίων και 

οι υπεφκυνοι εργαςτθρίων κατεφκυνςθσ .Ε.Κ. και .Ε. πζραν τθσ αξιολόγθςθσ ςτο 

ανωτζρω κριτιριο, υπόκεινται και ςε εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ όπωσ οι  εκπαιδευτικοί 

που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια που προβλζπονται ςτισ 

περιπτϊςεισ α), β), γ) και ε)  τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

9. Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αξιολογοφνται με τα 

ακόλουκα, ανά κατθγορία αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Η κατθγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και προςδοκίεσ. 

ββ) Παιδαγωγικό κλίμα ςτθ ςχολικι τάξθ. 

γγ) Οργάνωςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ. 

β) Η κατθγορία ΙΙ – χεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και προετοιμαςία τθσ 

διδαςκαλίασ περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Βακμόσ πρόςλθψθσ των δυνατοτιτων και αναγκϊν των μακθτϊν.  

ββ) τόχοι και περιεχόμενο. 

γγ) Διδακτικζσ ενζργειεσ και εκπαιδευτικά μζςα.  

γ) Η κατθγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθ των μακθτϊν 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Προετοιμαςία μακθτϊν για τθ διδαςκαλία. 
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ββ) Διδακτικζσ ενζργειεσ και εκπαιδευτικά μζςα. 

γγ) Ενζργειεσ μακθτϊν κατά τθ διαδικαςία μάκθςθσ. 

δδ) Εμπζδωςθ  τθσ νζασ γνϊςθσ και αξιολόγθςθ των μακθτϊν.  

δ) Η κατθγορία IV – Τπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια περιλαμβάνει τα εξισ 

κριτιρια: 

αα) Συπικζσ υπαλλθλικζσ υποχρεϊςεισ. 

ββ) υμμετοχι ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και ςτθν αυτο – αξιολόγθςι 

τθσ. 

γγ) Επικοινωνία και ςυνεργαςία με γονείσ και φορείσ. 

ε) Η κατθγορία V – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ 

περιλαμβάνει τα εξισ κριτιρια: 

αα) Συπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.                                           

ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

10. Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποςπαςμζνοι ςτθν Κ.Τ. ι ςε αποκεντρωμζνεσ 

υπθρεςίεσ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και δεν αςκοφν διοικθτικά κακικοντα αξιολογοφνται με τα 

ακόλουκα, ανά κατθγορία αναφερόμενα, κριτιρια: 

α) Η κατθγορία I – Τπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια περιλαμβάνει το ομϊνυμο 

κριτιριο που ςχετίηεται με τθν τιρθςθ των τυπικϊν υπαλλθλικϊν υποχρεϊςεων και τθ 

ςυμμετοχι ςτθ λειτουργία τθσ οργανικισ μονάδασ ι υπθρεςίασ κακϊσ και ςτθν αυτο – 

αξιολόγθςι τθσ. 

β) Η κατθγορία ΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ περιλαμβάνει τα 

εξισ κριτιρια: 

αα) Συπικά προςόντα και επιςτθμονικι ανάπτυξθ.                                           

ββ) Επαγγελματικι ανάπτυξθ. 

 

Άρθρο 5 

Ροιοτικόσ χαρακτηριςμόσ και κλίμακα βαθμολόγηςησ 
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1. Σο ζργο των εκπαιδευτικϊν αξιολογείται ςτο ςφνολό του, κακϊσ και ξεχωριςτά 

για κάκε κατθγορία κριτθρίων και κάκε επιμζρουσ κριτιριο που αναφζρεται ςτο 

προθγοφμενο άρκρο. Για τθ αξιολόγθςθ χρθςιμοποιείται τετράβακμθ περιγραφικι 

κλίμακα. Η ζνταξθ του αξιολογοφμενου ςε βακμίδα τθσ περιγραφικισ κλίμακασ 

ςυνεπάγεται τον ποιοτικό του χαρακτθριςμό ωσ ακολοφκωσ: «ελλιπισ», «επαρκισ», 

«πολφ καλόσ» ι «εξαιρετικόσ». 

2. Οι ποιοτικοί χαρακτθριςμοί που προβλζπονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 

αντιςτοιχίηονται με βακμολογικι κλίμακα, ςτθν οποία κατϊτατοσ βακμόσ είναι το 0 και 

ανϊτατοσ το 100, ωσ εξισ:  

α) «ελλιπισ»: 0 ζωσ 30 βακμοί, 

β) «επαρκισ»: 31 ζωσ 60 βακμοί 

γ) «πολφ καλόσ»: 61 ζωσ 80 βακμοί και  

δ) «εξαιρετικόσ»:  81 ζωσ 100 βακμοί.  

3. Ο αξιολογθτισ ςτθν οικεία ζκκεςθ αξιολόγθςθσ αναγράφει για κάκε 

αξιολογοφμενο κριτιριο τον ποιοτικό χαρακτθριςμό και τθν βακμολογία του 

αξιολογοφμενου. Ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των επιμζρουσ κριτθρίων κάκε 

κατθγορίασ αποτελεί τθ βακμολογία τθσ οικείασ κατθγορίασ κριτθρίων, από τθν οποία 

προκφπτει ο αντίςτοιχοσ ποιοτικόσ χαρακτθριςμόσ. Η τελικι βακμολογία για το ςφνολο 

του ζργου του αξιολογοφμενου εκπαιδευτικοφ, από τθν οποία προκφπτει και ο 

αντίςτοιχοσ ποιοτικόσ χαρακτθριςμόσ, υπολογίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 16.  

 

Άρθρο 6 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευςησ 

και των ςυντονιςτών εκπαίδευςησ εξωτερικοφ 

 

1. το κριτιριο τθσ κατθγορίασ Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου 

οι περιφερειακοί διευκυντζσ εκπαίδευςθσ και οι ςυντονιςτζσ εκπαίδευςθσ του 
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εξωτερικοφ εντάςςονται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ 

ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπείσ, εφόςον δεν φροντίηουν επαρκϊσ για τθν οργάνωςθ, ομαλι και 

αποτελεςματικι λειτουργία των οργανικϊν μονάδων και των υπθρεςιϊν των οποίων 

προΐςτανται, δεν μεριμνοφν ϊςτε να τθροφνται τα χρονοδιαγράμματα παροχισ 

υπθρεςιϊν και αςκοφν πλθμμελϊσ τθν εκπαιδευτικι πολιτικι. 

ββ) Επαρκείσ, εφόςον φροντίηουν ςε ικανοποιθτικό βακμό για τθν οργάνωςθ, 

ομαλι και αποτελεςματικι λειτουργία των οργανικϊν μονάδων και των υπθρεςιϊν των 

οποίων προΐςτανται, παρακολουκοφν και ενιςχφουν το ζργο, οι μεν περιφερειακοί 

διευκυντζσ, των ςχολικϊν ςυμβοφλων, οι δε ςυντονιςτζσ, των διευκυντϊν και των 

εκπαιδευτικϊν, μεριμνοφν ϊςτε να τθροφνται τα χρονοδιαγράμματα παροχισ 

υπθρεςιϊν και υλοποιοφν με επιτυχι τρόπο τθν  εκπαιδευτικι πολιτικι. 

γγ) Πολφ καλοί, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπουν και προλαβαίνουν τισ εντάςεισ και τισ δυςλειτουργίεσ  

και διαμεςολαβοφν για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα 

και αποτελεςματικότθτα. 

 δδ) Εξαιρετικοί, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, δθμιουργοφν εξαιρετικό οργανωτικό κλίμα, όπου το προςωπικό 

εργάηεται με πνεφμα ςφμπνοιασ και παραδειγματικισ αποτελεςματικότθτασ, ενϊ 

παράλλθλα, ειςθγοφνται καινοτόμεσ και εφαρμόςιμεσ ιδζεσ που ζχουν αξία διοικθτικι, 

οικονομικι, παιδαγωγικι για τθν οικεία διοικθτικι τουσ περιφζρεια και για τθν 

εκπαίδευςθ εν γζνει και προτείνουν ςτουσ ανωτζρουσ τουσ τρόπουσ για τθ βζλτιςτθ 

υλοποίθςι τουσ. 

2. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ 

αξιολόγθςθσ, οι περιφερειακοί διευκυντζσ εκπαίδευςθσ και οι ςυντονιςτζσ 

εκπαίδευςθσ του εξωτερικοφ  αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο τθσ εποπτείασ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ 

οικείασ διοικθτικισ τουσ περιφζρειασ εντάςςονται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 
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αα) Ελλιπείσ, εφόςον δεν εποπτεφουν επαρκϊσ, δεν ελζγχουν και δεν αξιολογοφν 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ τουσ εκπαιδευτικοφσ και διοικθτικοφσ υπάλλθλουσ 

που υπθρετοφν ςε οργανικζσ μονάδεσ των υπθρεςιϊν τουσ κακϊσ και τα ςτελζχθ τθσ 

εκπαίδευςθσ που προΐςτανται υποκείμενων υπθρεςιϊν, όπωσ είναι, για τουσ μεν 

περιφερειακοφσ διευκυντζσ, οι διευκυντζσ εκπαίδευςθσ, οι προϊςτάμενοι 

επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ και οι ςχολικοί ςφμβουλοι και, για τουσ 

δε ςυντονιςτζσ εκπαίδευςθσ του εξωτερικοφ, οι διευκυντζσ των εκπαιδευτικϊν 

μονάδων. 

ββ) Επαρκείσ, εφόςον εποπτεφουν, ελζγχουν και αξιολογοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ 

και διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςε μονάδεσ των υπθρεςιϊν τουσ κακϊσ 

και τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ που προΐςτανται υποκείμενων υπθρεςιϊν, με 

αποτελεςματικό τρόπο και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια που απορρζουν 

από τον ρόλο και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ και προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

γγ) Πολφ καλοί, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπουν και προλαβαίνουν τυχόν δυςλειτουργίεσ του ςυςτιματοσ 

τθσ αξιολόγθςθσ και διαμεςολαβοφν με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα για να τισ διευκετιςουν. 

δδ) Εξαιρετικοί, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, προβαίνουν ςε μετα-αξιολογικζσ αναλφςεισ τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ και αναηθτοφν και ειςθγοφνται ςτουσ ανωτζρουσ τουσ πιο 

αποτελεςματικζσ ι καινοτόμεσ μεκόδουσ για τθν καλφτερθ υλοποίθςι τθσ. 

β) το κριτιριο τθσ οργάνωςθσ τθσ διαδικαςίασ αυτο-αξιολόγθςθσ των 

υπθρεςιϊν των οποίων προΐςτανται εντάςςονται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπείσ, εφόςον δεν μεριμνοφν επαρκϊσ και εμπρόκεςμα για τθν αυτο-

αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν τουσ. 

ββ) Επαρκείσ, εφόςον οργανϊνουν με αποτελεςματικό τρόπο τθν αυτο-

αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν που προΐςτανται. 
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γγ) Πολφ καλοί, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπουν και προλαμβάνουν τυχόν δυςλειτουργίεσ του 

ςυςτιματοσ τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ και διαμεςολαβοφν με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα 

και αποτελεςματικότθτα για να τισ διευκετιςουν. 

δδ) Εξαιρετικοί, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, αναηθτοφν και ειςθγοφνται ςτουσ ανωτζρουσ τουσ πιο 

αποτελεςματικζσ ι καινοτόμεσ μεκόδουσ για τθν καλφτερθ υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν τουσ. 

3. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ  οι 

περιφερειακοί διευκυντζσ εκπαίδευςθσ και οι ςυντονιςτζσ εκπαίδευςθσ του 

εξωτερικοφ  αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο των τυπικϊν προςόντων και τθσ επιςτθμονικισ ανάπτυξθσ 

εντάςςονται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Επαρκείσ, εφόςον κατζχουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και 

επιςτθμονικά προςόντα για τον διοριςμό εκπαιδευτικοφ τθσ ειδικότθτάσ τουσ. 

ββ) Πολφ καλοί, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του δφο (2), τουλάχιςτον, από 

τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 

i) Είναι κάτοχοι δεφτερου ι και τρίτου τίτλου προπτυχιακϊν ςπουδϊν Α.Ε.Ι. ι 

ζχουν μετεκπαιδευτεί ςε Διδαςκαλείο ι διακζτουν βεβαίωςθ ςπουδϊν ςε αντικείμενα 

που αφοροφν ςτθν τζχνθ και τον πολιτιςμό από αναγνωριςμζνο δθμόςιο φορζα.    

ii) Διακζτουν πιςτοποίθςθ ςτισ Σ.Π.Ε. επιπζδου Ι ι ΙΙ. 

iii) Γνωρίηουν μία, τουλάχιςτον, ξζνθ γλϊςςα ςε επίπεδο Β2, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 1 του ν. 2740/1999 (Α’ 186). 

iv) Ζχουν παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτισ χολζσ Επιμόρφωςθσ 

Λειτουργϊν Μζςθσ Εκπαίδευςθσ (.Ε.Λ.Μ.Ε.) ι ςτισ χολζσ Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (.Ε.Λ.Δ.Ε.). 

v) Τπιρξαν ι είναι υπότροφοι του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Τποτροφιϊν (Ι.Κ.Τ.). 
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γγ) Εξαιρετικοί, εφόςον, ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ τρεισ (3), τουλάχιςτον, 

από τισ προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ κλίμακασ και επιπλζον είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 

β) το κριτιριο τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ εντάςςονται ςε βακμίδα 

περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπείσ, εφόςον δεν καλφπτουν οφτε μία από τισ προχποκζςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτθν επόμενθ υποπερίπτωςθ. 

ββ) Επαρκείσ, εφόςον κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ, ζχουν: 

i) παρακολουκιςει, ζνα (1), τουλάχιςτον, επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειασ 35 

ωρϊν και άνω από δθμόςιο φορζα ςε αντικείμενο ςχετικό με το γνωςτικό αντικείμενο 

του κλάδου ςτον οποίο ανικoyn ι ςτθν παιδαγωγικι ι ςτθν διδακτικι και διακζτoυν 

ςχετικι βεβαίωςθ ι  

ii) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε πρακτικά πανελλθνίων ςυνζδριων 

εκπαιδευτικισ κεματολογίασ με κριτζσ ι 

iii) οργανϊςει και ςυμμετάςχει ωσ επιμορφωτζσ ςε ζνα (1), τουλάχιςτον, 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

γγ) Πολφ καλοί, εφόςον κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ, ζχουν: 

i) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε ελλθνικό ι ξενόγλωςςο περιοδικό 

με κριτζσ ι 

ii) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε πρακτικά διεκνοφσ ςυνεδρίου με 

κριτζσ ι  

iii) ςυμμετάςχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ ενόσ (1), τουλάχιςτον, καινοτόμου 

προγράμματοσ ςε ςυνεργαςία ι υπό τθν εποπτεία ι αιγίδα ελλθνικϊν ι διεκνϊν 

επιςτθμονικϊν φορζων. 

δδ) Εξαιρετικοί, εφόςον κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ,  πλζον των 

προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ, ζχουν: 

i) εκδϊςει ζνα (1), τουλάχιςτον, βιβλίο με ISBN ι 

ii) ςυμμετάςχει ςε δφο (2), τουλάχιςτον, ςυλλογικοφσ τόμουσ.  
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Άρθρο 7 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των προϊςταμζνων τμημάτων επιςτημονικήσ – 

παιδαγωγικήσ καθοδήγηςησ των περιφερειακών διευθφνςεων εκπαίδευςησ 

 

1. το κριτιριο τθσ κατθγορίασ Ι – Άςκθςθ οργανωτικοφ ζργου που αφορά ςτθν 

οργάνωςθ και ςτιριξθ του ζργου των ςχολικϊν ςυμβοφλων ο αξιολογοφμενοσ 

προϊςτάμενοσ τμιματοσ επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ εντάςςεται ςε 

βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν φροντίηει επαρκϊσ για τθν οργάνωςθ, τθν επικοινωνία, 

τθν υποςτιριξθ και τθν παρακολοφκθςθ του ζργου των ςχολικϊν ςυμβοφλων ενϊ 

ανταποκρίνεται πλθμμελϊσ ςτισ ανάγκεσ που ανακφπτουν ςτο ζργο των ςχολικϊν 

ςυμβοφλων. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον οργανϊνει, παρακολουκεί και ενιςχφει το ζργο των 

ςχολικϊν ςυμβοφλων, επικοινωνεί ςυχνά, φροντίηει να ανταποκρίνεται άμεςα και 

αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ των ςχολικϊν ςυμβοφλων, μεριμνά ϊςτε να τθροφνται τα 

χρονοδιαγράμματα παροχισ υπθρεςιϊν και υλοποιεί με επιτυχι τρόπο τθν  

εκπαιδευτικι πολιτικι. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει και προλαβαίνει εντάςεισ και δυςλειτουργίεσ και 

διαμεςολαβεί με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και αποτελεςματικότθτα. 

 δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία αποδοτικοφ οργανωτικοφ κλίματοσ, όπου 

μεταξφ αυτοφ και των ςχολικϊν ςυμβοφλων αλλά και μεταξφ των ςχολικϊν ςυμβοφλων 

επικρατεί πνεφμα ςφμπνοιασ και παραδειγματικισ αποτελεςματικότθτασ ενϊ 

παράλλθλα ειςθγείται καινοτόμεσ και εφαρμόςιμεσ ιδζεσ που ζχουν αξία παιδαγωγικι 

για τθν οικεία περιφζρειά του και για τθν εκπαίδευςθ εν γζνει και προτείνει ςτουσ 

ανωτζρουσ του τρόπουσ για τθ βζλτιςτθ υλοποίθςι τουσ. 

2. το κριτιριο τθσ κατθγορίασ ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ των 

ςχολικϊν ςυμβοφλων ο αξιολογοφμενοσ προϊςτάμενοσ τμιματοσ επιςτθμονικισ – 
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παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ 

χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν εποπτεφει επαρκϊσ και δεν αξιολογεί ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ τθσ οικείασ περιφζρειάσ του. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον εποπτεφει και αξιολογεί τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με αποτελεςματικό τρόπο και 

ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια που απορρζουν από τον ρόλο και τισ 

αρμοδιότθτζσ του και προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει και προλαβαίνει τυχόν δυςλειτουργίεσ του ςυςτιματοσ τθσ 

αξιολόγθςθσ και διαμεςολαβεί με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και αποτελεςματικότθτα 

για να τισ διευκετιςει. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, προβαίνει ςε μετα-αξιολογικζσ αναλφςεισ τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ, αναηθτεί και ειςθγείται ςτουσ ανωτζρουσ του πιο αποτελεςματικζσ ι 

καινοτόμεσ μεκόδουσ για  τθν καλφτερθ υλοποίθςι τθσ. 

3. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ  οι 

προϊςτάμενοι των τμθμάτων επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ 

αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο των τυπικϊν προςόντων και τθσ επιςτθμονικισ ανάπτυξθσ ο 

αξιολογοφμενοσ προϊςτάμενοσ τμιματοσ επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ 

εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Επαρκισ, εφόςον κατζχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και 

επιςτθμονικά προςόντα για τον διοριςμό εκπαιδευτικοφ τθσ ειδικότθτάσ του. 

ββ) Πολφ καλόσ, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του δφο (2), τουλάχιςτον, από 

τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 

i) Είναι κάτοχοσ δεφτερου ι και τρίτου βαςικοφ πτυχίου ι ζχει μετεκπαιδευτεί ςε 

Διδαςκαλείο ι διακζτει βεβαίωςθ ςπουδϊν ςε αντικείμενα που αφοροφν ςτθν τζχνθ 

και τον πολιτιςμό από αναγνωριςμζνο δθμόςιο φορζα.    
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ii) Διακζτει πιςτοποίθςθ ςτισ Σ.Π.Ε. επιπζδου Ι ι ΙΙ. 

iii) Γνωρίηει μία, τουλάχιςτον, ξζνθ γλϊςςα ςε επίπεδο Β2, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 1 του ν. 2740/1999. 

iv) Ζχει παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτισ .Ε.Λ.Μ.Ε. ι ςτισ 

.Ε.Λ.Δ.Ε.. 

v) Τπιρξε ι είναι υπότροφοσ του Ι.Κ.Τ.. 

γγ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του τρεισ (3), τουλάχιςτον, 

από τισ προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ κλίμακασ και επιπλζον είναι κάτοχοσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 

β) το κριτιριο τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ο αξιολογοφμενοσ προϊςτάμενοσ 

τμιματοσ επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ εντάςςεται ςε βακμίδα 

περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν καλφπτει οφτε μία από τισ προχποκζςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτθν επόμενθ υποπερίπτωςθ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων του, ζχει: 

i) παρακολουκιςει, ζνα (1), τουλάχιςτον, επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειασ 35 

ωρϊν και άνω από δθμόςιο φορζα ςε αντικείμενο ςχετικό με το γνωςτικό αντικείμενο 

του κλάδου ςτον οποίο ανικει ι ςτθν παιδαγωγικι ι ςτθν διδακτικι και διακζτει 

ςχετικι βεβαίωςθ ι  

ii) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε πρακτικά πανελλθνίων ςυνζδριων 

εκπαιδευτικισ κεματολογίασ με κριτζσ ι 

iii) οργανϊςει και ςυμμετάςχει ωσ επιμορφωτισ ςε ζνα (1), τουλάχιςτον, 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων του, ζχει: 

i) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε ελλθνικό ι ξενόγλωςςο περιοδικό 

με κριτζσ ι 

ii) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε πρακτικά διεκνοφσ ςυνεδρίου με 

κριτζσ ι  
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iii) ςυμμετάςχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ ενόσ (1), τουλάχιςτον, καινοτόμου 

προγράμματοσ ςε ςυνεργαςία ι υπό τθν εποπτεία ι αιγίδα ελλθνικϊν ι διεκνϊν 

επιςτθμονικϊν φορζων. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων του, πλζον των 

προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ, ζχει: 

i) εκδϊςει ζνα (1), τουλάχιςτον, βιβλίο με ISBN ι 

ii) ςυμμετάςχει ςε δφο (2), τουλάχιςτον, ςυλλογικοφσ τόμουσ.  

 

Άρθρο 8 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των ςχολικών ςυμβοφλων 

 

1. Στα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Ι – Άςκθςθ  ζργου επιςτθμονικισ – 

παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ οι ςχολικοί ςφμβουλοι αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ, του προγραμματιςμοφ και τθσ 

υλοποίθςθσ, ο αξιολογοφμενοσ ςχολικόσ ςφμβουλοσ εντάςςεται ςε βακμίδα 

περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν φροντίηει επαρκϊσ για τον ςχεδιαςμό και τον 

προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου και δεν μεριμνά ϊςτε να τθροφνται τα 

χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικζσ προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι του 

ωρολογίου και του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

ευκφνθσ του. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον φροντίηει επαρκϊσ για τον ςχεδιαςμό και τον 

προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ ενϊ παράλλθλα μεριμνά ϊςτε να τθροφνται τα χρονοδιαγράμματα και οι 

εκπαιδευτικζσ προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ωρολογίου και 

του αναλυτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ευκφνθσ του. 

 γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, αναλαμβάνει τισ ανάλογεσ πρωτοβουλίεσ και με γνϊμονα τισ 

ιδιαιτερότθτεσ κάκε ςχολικισ μονάδασ κακοδθγεί, προβλζπει και αποτρζπει τισ 
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δυςλειτουργίεσ και διαμεςολαβεί με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα για το καλό τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν. 

 δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, δθμιουργεί εξαιρετικό κλίμα επικοινωνίασ, οργάνωςθσ και 

ςυνεργαςίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων, εργάηεται μαηί τουσ με 

πνεφμα ςφμπνοιασ και παραδειγματικισ αποτελεςματικότθτασ ενϊ παράλλθλα 

ειςθγείται καινοτόμεσ και εκπαιδευτικά εφαρμόςιμεσ ιδζεσ που ζχουν αξία 

παιδαγωγικι και κοινωνικι  για τθν οικεία περιφζρειά του και για τθν εκπαίδευςθ εν 

γζνει και προτείνει ςτουσ ανωτζρουσ του τρόπουσ για τθ βζλτιςτθ υλοποίθςι τουσ. 

β) το κριτιριο τθσ μελζτθσ κεμάτων διαπαιδαγϊγθςθσ των μακθτϊν, ο 

αξιολογοφμενοσ ςχολικόσ ςφμβουλοσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν μεριμνά ι αςχολείται πλθμμελϊσ με κζματα 

διαπαιδαγϊγθςθσ, ςυμπεριφοράσ και ςχολικισ ηωισ των μακθτϊν. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον φροντίηει με αποτελεςματικότθτα κζματα 

διαπαιδαγϊγθςθσ, ςυμπεριφοράσ και ςχολικισ ηωισ των μακθτϊν. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, αναλαμβάνει τισ ανάλογεσ πρωτοβουλίεσ και με γνϊμονα τισ 

ιδιαιτερότθτεσ κάκε ςχολικισ μονάδασ υποςτθρίηει, κακοδθγεί και ενκαρρφνει τθν 

ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν  εκ μζρουσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιφζρειάσ του 

ςχετικά με κζματα διαπαιδαγϊγθςθσ, ςυμπεριφοράσ και ςχολικισ ηωισ των μακθτϊν, 

ϊςτε να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίηονται εγκαίρωσ φαινόμενα ανάρμοςτθσ 

ςυμπεριφοράσ και φαινομζνων ςχολικισ βίασ. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, εργάηεται ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε καινοτόμα 

προγράμματα ςχετικά με τθν διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν, τθν προαγωγι κοινωνικισ 

και πολιτικισ παιδείασ και τθν πρόλθψθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ. 

2. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ 

επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, οι ςχολικοί ςφμβουλοι αξιολογοφνται ωσ εξισ: 
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α) το κριτιριο τθσ ανάλυςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν και των διαδικαςιϊν 

αξιολόγθςθσ ο αξιολογοφμενοσ ςχολικόσ ςφμβουλοσ εντάςςεται ςε βακμίδα 

περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν προβαίνει ςε διαδικαςίεσ ανίχνευςθσ και ανάλυςθσ 

αναγκϊν των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιφζρειάσ του και αξιολογεί πλθμμελϊσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον προβαίνει ςε διαδικαςίεσ ανίχνευςθσ και ανάλυςθσ των 

αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν των ςχολικϊν μονάδων ευκφνθσ του ενϊ 

παράλλθλα εποπτεφει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και παρακολουκεί το ζργο των 

εκπαιδευτικϊν, ϊςτε θ αξιολόγθςι τουσ να επιτελείται με δικαιοςφνθ, επάρκεια και 

αποτελεςματικότθτα.  

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει και προλαβαίνει τυχόν δυςλειτουργίεσ του ςυςτιματοσ τθσ 

αξιολόγθςθσ και διαμεςολαβεί με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και αποτελεςματικότθτα 

για να τισ διευκετιςει ενϊ παράλλθλα αναλαμβάνει τθν κατάρτιςθ και τθν υλοποίθςθ 

προλθπτικϊν παρεμβάςεων που ανταποκρίνονται ςτισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ και 

αντιςτακμίηουν τισ ελλείψεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν.  

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, προβαίνει ςε μετα-αξιολογικζσ αναλφςεισ τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ, αναηθτεί και ειςθγείται ςτουσ ανωτζρουσ του πιο αποτελεςματικζσ ι 

καινοτόμεσ μεκόδουσ για  τθν καλφτερθ υλοποίθςι τθσ. 

β) το κριτιριο τθσ διαδικαςίασ υποςτιριξθσ και επιμόρφωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν, που ςυνδζεται με τθν αξιολόγθςθ, αλλά και πζραν αυτισ, ο 

αξιολογοφμενοσ ςχολικόσ ςφμβουλοσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον αμελεί τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων τθσ 

περιφζρειάσ του και αδιαφορεί για τθν υποςτιριξθ και τθν επιμόρφωςθ τουσ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον αναλφει και μελετά τα δεδομζνα τθσ αξιολογικισ 

διαδικαςίασ, προκειμζνου με επαρκι και αποτελεςματικό τρόπο να καλφψει τισ 



 23 

ελλείψεισ των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων τθσ περιφζρειάσ του και με παρόμοιο 

τρόπο αξιοποιεί τα ευριματα από τθ μζκοδο ανάλυςθσ αναγκϊν, προκειμζνου να 

ανταποκρικεί επαρκϊσ ςτα αιτιματα και τισ ανάγκεσ που δθλϊνουν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί.  

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει και προλαμβάνει τυχόν δυςλειτουργίεσ του ςυςτιματοσ 

τθσ επιμόρφωςθσ και διαμεςολαβεί με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα για να τισ διευκετιςει. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, αναηθτεί και εφαρμόηει καινοτόμεσ ι πιο αποτελεςματικζσ 

μεκόδουσ επιμόρφωςθσ και κακοδιγθςθσ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ είναι θ 

ενδοςχολικι επιμόρφωςθ ι θ χριςθ ςυνεργατικϊν εργαλείων για τθν εξατομίκευςθ 

τθσ επιμόρφωςθσ, που να προςιδιάηουν καλφτερα ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ςχολικϊν 

μονάδων και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν. 

3. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ,  

οι ςχολικοί ςφμβουλοι αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο των τυπικϊν προςόντων και τθσ επιςτθμονικισ ανάπτυξθσ ο 

αξιολογοφμενοσ ςχολικόσ ςφμβουλοσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Επαρκισ, εφόςον κατζχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και 

επιςτθμονικά προςόντα για το διοριςμό εκπαιδευτικοφ τθσ ειδικότθτάσ του. 

ββ) Πολφ καλόσ, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του δφο (2), τουλάχιςτον, από 

τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 

i) Είναι κάτοχοσ δεφτερου ι και τρίτου βαςικοφ πτυχίου ι ζχει μετεκπαιδευτεί ςε 

Διδαςκαλείο ι διακζτει βεβαίωςθ ςπουδϊν ςε αντικείμενα που αφοροφν ςτθν τζχνθ 

και τον πολιτιςμό από αναγνωριςμζνο δθμόςιο φορζα.    

ii) Διακζτει πιςτοποίθςθ ςτισ Σ.Π.Ε. επιπζδου Ι ι ΙΙ. 

iii) Γνωρίηει μία, τουλάχιςτον, ξζνθ γλϊςςα ςε επίπεδο Β2, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 1 του ν. 2740/1999. 
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iv) Ζχει παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτισ .Ε.Λ.Μ.Ε. ι ςτισ 

.Ε.Λ.Δ.Ε.. 

v) Τπιρξε ι είναι υπότροφοσ του Ι.Κ.Τ.. 

γγ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του τρεισ (3), τουλάχιςτον, 

από τισ προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ κλίμακασ και επιπλζον είναι κάτοχοσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 

β) το κριτιριο τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ο αξιολογοφμενοσ ςχολικόσ 

ςφμβουλοσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ 

ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν καλφπτει οφτε μία από τισ προχποκζςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτθν επόμενθ υποπερίπτωςθ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον, κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων του, ζχει: 

i) παρακολουκιςει, ζνα (1), τουλάχιςτον, επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειασ 35 

ωρϊν και άνω από δθμόςιο φορζα ςε αντικείμενο ςχετικό με το γνωςτικό αντικείμενο 

του κλάδου ςτον οποίο ανικει ι ςτθν παιδαγωγικι ι ςτθ διδακτικι και διακζτει 

ςχετικι βεβαίωςθ ι  

ii) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε πρακτικά πανελλθνίων ςυνζδριων 

εκπαιδευτικισ κεματολογίασ με κριτζσ ι 

iii) οργανϊςει και ςυμμετάςχει ωσ επιμορφωτισ ςε ζνα (1), τουλάχιςτον, 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

περίπτωςθσ, ζχει: 

i) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε ελλθνικό ι ξενόγλωςςο περιοδικό 

με κριτζσ ι 

ii) ςυμμετάςχει ςε δφο (2), τουλάχιςτον, ςυλλογικοφσ τόμουσ ι  

iii) ςυμμετάςχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ ενόσ (1), τουλάχιςτον, καινοτόμου 

προγράμματοσ ςε ςυνεργαςία ι υπό τθν εποπτεία ι αιγίδα ελλθνικϊν ι διεκνϊν 

επιςτθμονικϊν φορζων. 
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δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων του, πλζον των 

προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ, ζχει: 

i) εκδϊςει ζνα (1), τουλάχιςτον, βιβλίο με ISBN ι 

ii) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε πρακτικά διεκνοφσ ςυνεδρίου με 

κριτζσ. 

 

Άρθρο 9 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των διευθυντών εκπαίδευςησ 

 

1. το κριτιριο τθσ κατθγορίασ Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, ο 

αξιολογοφμενοσ διευκυντισ εκπαίδευςθσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ 

κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν φροντίηει επαρκϊσ για τθν οργάνωςθ, ομαλι και 

αποτελεςματικι λειτουργία των οργανικϊν μονάδων και των υποκείμενων 

αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν των οποίων προΐςτανται και ιδιαίτερα εφόςον αςκεί 

πλθμμελϊσ ι παραμελεί τθν κακοδιγθςθ και εποπτεία των ςχολικϊν μονάδων που 

ανικουν ςτθν αρμοδιότθτά του. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον φροντίηει ικανοποιθτικά για τθν οργάνωςθ, ομαλι και 

αποτελεςματικι λειτουργία των οργανικϊν μονάδων και των υποκείμενων 

αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν των οποίων προΐςτανται και ιδιαίτερα εφόςον αςκεί 

ςυςτθματικά και αποτελεςματικά τθν κακοδιγθςθ και εποπτεία των ςχολικϊν 

μονάδων που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτά του. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει και προλαβαίνει τισ εντάςεισ και τισ δυςλειτουργίεσ και 

διαμεςολαβεί για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα. 

 δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, δθμιουργεί αποδοτικό οργανωτικό κλίμα, όπου το προςωπικό 

εργάηεται με πνεφμα ςφμπνοιασ και παραδειγματικισ αποτελεςματικότθτασ ενϊ 

παράλλθλα ειςθγείται καινοτόμεσ και εφαρμόςιμεσ ιδζεσ που ζχουν αξία διοικθτικι, 
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οικονομικι, παιδαγωγικι για τθν οικεία διεφκυνςι του και για τθν εκπαίδευςθ εν γζνει 

και προτείνει ςτουσ ανωτζρουσ του τρόπουσ για τθ βζλτιςτθ υλοποίθςι τουσ. 

2. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ 

αξιολόγθςθσ, οι διευκυντζσ εκπαίδευςθσ αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο τθσ εποπτείασ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ 

οικείασ διεφκυνςθσ ο αξιολογοφμενοσ διευκυντισ εκπαίδευςθσ εντάςςεται ςε βακμίδα 

περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν εποπτεφει, δεν ελζγχει και δεν αξιολογεί επαρκϊσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και διοικθτικοφσ υπάλλθλουσ που υπθρετοφν ςτισ οργανικζσ μονάδεσ 

τθσ διεφκυνςθσ που προΐςταται κακϊσ και ςτισ υποκείμενεσ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειάσ 

του. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον εποπτεφει, ελζγχει και αξιολογεί τουσ εκπαιδευτικοφσ και 

διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςτισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ διεφκυνςθσ που 

προϊςταται κακϊσ και ςτισ υποκείμενεσ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειάσ του, με επαρκι και 

αποτελεςματικό τρόπο και ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια που απορρζουν 

από τον ρόλο και τισ αρμοδιότθτζσ του. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει και προλαβαίνει τυχόν δυςλειτουργίεσ του ςυςτιματοσ τθσ 

αξιολόγθςθσ και διαμεςολαβεί με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και αποτελεςματικότθτα 

για να τισ διευκετιςει. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, προβαίνει ςε μετα-αξιολογικζσ αναλφςεισ τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ και αναηθτεί και ειςθγείται ςτουσ ανωτζρουσ του πιο αποτελεςματικζσ ι 

και καινοτόμεσ μεκόδουσ για  τθν καλφτερθ υλοποίθςι τθσ. 

β) το κριτιριο τθσ οργάνωςθσ και διεξαγωγισ τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ τθσ 

διεφκυνςθσ τθσ οποίασ προΐςταται, ο αξιολογοφμενοσ διευκυντισ εκπαίδευςθσ 

εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν μεριμνά επαρκϊσ και εμπρόκεςμα για τθν αυτο-

αξιολόγθςθ τθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία προΐςταται. 
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ββ) Επαρκισ, εφόςον οργανϊνει με επαρκι και αποτελεςματικό τρόπο τθν αυτο-

αξιολόγθςθ τθσ υπθρεςίασ ςτθν οποία προΐςταται. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει και προλαμβάνει τυχόν δυςλειτουργίεσ του ςυςτιματοσ 

τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ και διαμεςολαβεί με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα για να τισ διευκετιςει. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων αναηθτεί και ειςθγείται ςτουσ ανωτζρουσ του πιο αποτελεςματικζσ ι 

και καινοτόμεσ μεκόδουσ για  τθν καλφτερθ υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αυτο-

αξιολόγθςθσ τθσ υπθρεςίασ του. 

3. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ οι 

διευκυντζσ εκπαίδευςθσ αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο των τυπικϊν προςόντων και τθσ επιςτθμονικισ ανάπτυξθσ, ο 

αξιολογοφμενοσ διευκυντισ εκπαίδευςθσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ 

κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Επαρκισ, εφόςον κατζχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και 

επιςτθμονικά προςόντα για τον διοριςμό εκπαιδευτικοφ τθσ ειδικότθτάσ του. 

ββ) Πολφ καλόσ, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του δφο (2), τουλάχιςτον, από 

τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 

i) Είναι κάτοχοσ δεφτερου ι και τρίτου βαςικοφ πτυχίου ι ζχει μετεκπαιδευτεί ςε 

Διδαςκαλείο ι διακζτει βεβαίωςθ ςπουδϊν ςε αντικείμενα που αφοροφν ςτθν τζχνθ 

και τον πολιτιςμό από αναγνωριςμζνο δθμόςιο φορζα.    

ii) Διακζτει πιςτοποίθςθ ςτισ Σ.Π.Ε. επιπζδου Ι ι ΙΙ. 

iii) Γνωρίηει μία, τουλάχιςτον, ξζνθ γλϊςςα ςε επίπεδο Β2, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 1 του ν. 2740/1999. 

iv) Ζχει παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτισ .Ε.Λ.Μ.Ε. ι ςτισ 

.Ε.Λ.Δ.Ε.. 

v) Τπιρξε ι είναι υπότροφοσ του Ι.Κ.Τ.. 
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γγ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του τρεισ (3), τουλάχιςτον, 

από τισ προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ κλίμακασ και επιπλζον είναι κάτοχοσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 

β) το κριτιριο τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ ο αξιολογοφμενοσ διευκυντισ 

εκπαίδευςθσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ 

ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν καλφπτει οφτε μία από τισ προχποκζςεισ που 

περιλαμβάνονται ςτθν επόμενθ υποπερίπτωςθ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον, κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων του, ζχει: 

i) παρακολουκιςει, ζνα (1), τουλάχιςτον, επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειασ 35 

ωρϊν και άνω από δθμόςιο φορζα ςε αντικείμενο ςχετικό με το γνωςτικό αντικείμενο 

του κλάδου ςτον οποίο ανικει ι ςτθν παιδαγωγικι ι ςτθ διδακτικι και διακζτει 

ςχετικι βεβαίωςθ ι  

ii) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε πρακτικά πανελλθνίων ςυνζδριων 

εκπαιδευτικισ κεματολογίασ με κριτζσ ι 

iii) οργανϊςει και ςυμμετάςχει ωσ επιμορφωτισ ςε ζνα (1), τουλάχιςτον, 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

περίπτωςθσ, ζχει: 

i) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε ελλθνικό ι ξενόγλωςςο περιοδικό 

με κριτζσ ι 

ii) ςυμμετάςχει ςε δφο (2), τουλάχιςτον, ςυλλογικοφσ τόμουσ ι  

iii) ςυμμετάςχει ενεργά ςτθν υλοποίθςθ ενόσ (1), τουλάχιςτον, καινοτόμου 

προγράμματοσ ςε ςυνεργαςία ι υπό τθν εποπτεία ι αιγίδα ελλθνικϊν ι διεκνϊν 

επιςτθμονικϊν φορζων. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον κατά το χρόνο άςκθςθσ των κακθκόντων του, πλζον των 

προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ, ζχει: 

i) εκδϊςει ζνα (1), τουλάχιςτον, βιβλίο με ISBN ι 
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ii) δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο ςε πρακτικά διεκνοφσ ςυνεδρίου με 

κριτζσ. 

 

Άρθρο 10 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των διευθυντών ςχολικών μονάδων  

 

1. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου, οι 

διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο του τρόπου υλοποίθςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου ο 

αξιολογοφμενοσ διευκυντισ  ςχολικισ μονάδασ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ 

κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:  

αα) Ελλιπισ, εφόςον αρκείται ςτθν τιρθςθ του ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και 

ευρφτερου κανονιςτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων χωρίσ να 

αξιοποιεί οφτε κατ’ ελάχιςτον τισ δυνατότθτεσ αποδοτικισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον τθρεί απαρζγκλιτα το προβλεπόμενο ςχολικό ωράριο και το 

ωρολόγιο πρόγραμμα, ςυγκαλεί τακτικά τα ςυλλογικά όργανα, μεριμνά ιδιαίτερα για 

τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των μακθτϊν κακϊσ και για τθν τακτικι και ζγκαιρθ 

ενθμζρωςθ των γονζων. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, εκτόσ των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

περίπτωςθσ, αςκεί με δθμοκρατικό τρόπο τθ διευκυντικι του εξουςία, ενθμερϊνει τα 

μζλθ του ςυλλόγου διδαςκόντων για κάκε κεςμικι αλλαγι και παρζχει ανάλογεσ 

διευκρινίςεισ, παρακολουκεί τθν ορκι εφαρμογι των εγκυκλίων, εμπλζκει ενεργά τα 

μζλθ του ςυλλόγου ςτισ δράςεισ του ςχολείου παρζχοντασ πεδίο πρωτοβουλιϊν εντόσ 

του κεςμικοφ πλαιςίου και φροντίηει για τθν άμεςθ και ουςιαςτικι επικοινωνία με 

τουσ γονείσ και για τθ ςυνεργαςία μαηί τουσ με ςτόχο τθν προαγωγι του επιπζδου των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, ειςθγείται καινοτομικζσ ι άλλων προςεγγίςεισ που κεωρεί ότι 

μποροφν να βελτιϊςουν τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου και τθν καλφτερθ 

εφαρμογι των εγκυκλίων. 
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β) το κριτιριο τθσ οργάνωςθσ του ζργου του ςυλλόγου διδαςκόντων τθσ 

ςχολικισ μονάδασ ο αξιολογοφμενοσ διευκυντισ  ςχολικισ μονάδασ εντάςςεται ςε 

βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:  

αα) Ελλιπισ, εφόςον διαχειρίηεται πλθμμελϊσ ι με ακατάλλθλο τρόπο τουσ 

υλικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

ββ) Επαρκισ, εφόςον μεριμνά για τθν οργάνωςθ του αρχείου τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και τθ λειτουργίασ τθσ γραμματείασ τθσ, τθν ανταπόκριςι τθσ ςτισ 

υπθρεςιακζσ υποχρεϊςεισ, τθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων κακϊσ και τθν 

κατανομι και το ςυντονιςμό του μθ διδακτικοφ ζργου των εκπαιδευτικϊν. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον μεριμνά για πρόβλεψθ ζγκαιρθσ διευκζτθςθσ και 

διεκπεραίωςθσ του μθ διδακτικοφ ζργου που ζχουν αναλάβει οι εκπαιδευτικοί κακϊσ 

και για τθν επικοινωνία με όλεσ τισ υπθρεςίεσ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται θ ςχολικι 

μονάδα με ςκοπό τθν καλφτερθ και πιο αποδοτικι λειτουργία τθσ. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ 

κλίςεισ και ικανότθτζσ τουσ και διοικεί αποκεντρωτικά, εκχωρϊντασ αρμοδιότθτεσ, 

εκτόσ από τον υποδιευκυντι και ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

προσ τουσ οποίουσ παρζχει ρθτζσ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ και το ζργο των οποίων 

ςτθρίηει ςυςτθματικά. 

2. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ εποπτείασ και τθσ 

αξιολόγθςθσ, οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο αξιολόγθςθσ τθσ υπθρεςιακισ ςυνζπειασ και επάρκειασ του 

εκπαιδευτικοφ, ο αξιολογοφμενοσ διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ εντάςςεται ςε 

βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν τεκμθριϊνει και δεν κεμελιϊνει τθν αξιολογικι του 

κρίςθ με επίςθμα ςτοιχεία, όπωσ είναι τα πρακτικά του ςυλλόγου διδαςκόντων ι/και 

με ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία, όπωσ ο ατομικόσ φάκελοσ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ 

παράλλθλα ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και ςτα μζςα αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιεί 

απουςιάηουν οι αρχζσ τθσ αμερολθψίασ, τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ.  
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ββ) Επαρκισ, εφόςον τεκμθριϊνει τθν αξιολογικι του κρίςθ αξιοποιϊντασ 

αποδεικτικά ςτοιχεία, όπωσ είναι τα πρακτικά του ςυλλόγου διδαςκόντων και τεκμιρια 

που προςκομίηει ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ ι ςυνάδελφοί του, περιγράφει τισ διαδικαςίεσ 

αξιολόγθςθσ και επιχειρθματολογεί για τθν τελικι του βακμολογικι αποτίμθςθ και  

παράλλθλα, ενθμερϊνει εγκαίρωσ τουσ προϊςταμζνουσ του, ςχολικό ςφμβουλο και 

διευκυντι εκπαίδευςθσ, για τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον τεκμθριϊνει με πλθρότθτα τθν αξιολογικι του κρίςθ με 

βάςθ ςτοιχεία που βρίςκονται ςτα πρακτικά του ςχολείου και ςτον ατομικό φάκελο του 

εκπαιδευτικοφ και ςε άλλεσ ςυναφείσ πθγζσ που ςχετίηονται με τθ ςυνζπεια και το εν 

γζνει μθ διδακτικό ζργο κάκε  εκπαιδευτικοφ και ενθμερϊνει εγκαίρωσ τουσ ανωτζρουσ 

του, ςχολικό ςφμβουλο και διευκυντι εκπαίδευςθσ, όχι μόνο για τθν 

αποτελεςματικότθτα αλλά και για τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ του 

μονάδεσ ενϊ, επίςθσ, κατακζτει προτάςεισ και αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων.  

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, κατακζτει τισ προςωπικζσ του απόψεισ και προτάςεισ για 

αποτελεςματικζσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ 

του μονάδασ που μπορεί να οδθγιςουν ςτθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ, όπωσ 

είναι, μεταξφ άλλων, οι ενδοςχολικζσ δράςεισ και οι διαςχολικζσ ςυνεργαςίεσ. 

β) το κριτιριο οργάνωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτο-αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ, ο αξιολογοφμενοσ διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ εντάςςεται ςε βακμίδα 

περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν μεριμνά με ςυςτθματικό και ζγκυρο τρόπο για τθν 

τιρθςθ των προδιαγραφϊν και των τισ διαδικαςιϊν αυτο – αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον μεριμνά με ςυςτθματικό και ζγκυρο τρόπο για τθν τιρθςθ 

των προδιαγραφϊν και των διαδικαςιϊν αυτο – αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και 

επίςθσ εφόςον ςυγκαλεί τον ςφλλογο διδαςκόντων, τον κατευκφνει οργανωμζνα και 

τον κακοδθγεί ςτθ διαδικαςία τθσ αποτφπωςθσ των αναγκϊν και των προβλθμάτων, 
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ςτθ χάραξθ δράςεων, ςτθν ανάκεςθ ρόλων και αρμοδιοτιτων και ςτθν τελικι 

αποτίμθςθ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, επιπλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει, προλαμβάνει και διαχειρίηεται με πνεφμα δθμοκρατικό τισ 

δυςκολίεσ και τισ πικανζσ τριβζσ, αντιπαρακζςεισ και αρνιςεισ κατά τθ ςυνεργαςία 

μεταξφ εκπαιδευτικϊν.  

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγοφμενων 

υποπεριπτϊςεων, κατακζτει τισ προςωπικζσ του απόψεισ και προτάςεισ ςτον ςφλλογο 

διδαςκόντων, ςε ομοτίμουσ του και ςτουσ ανωτζρουσ του για αποτελεςματικζσ 

βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτο ζργο τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 

Οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, πζραν τθσ αξιολόγθςθσ ςτα ανωτζρω 

κριτιρια, υπόκεινται και ςε εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ όπωσ και οι λοιποί εκπαιδευτικοί 

που υπθρετοφν ςτισ μονάδεσ αυτζσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια που προβλζπονται ςτισ 

περιπτϊςεισ α), β), γ) και ε) τθσ παραγράφου 9. 

 

Άρθρο 11 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των διευθυντών και υποδιευθυντών των 

Ρ.Ε.Κ., των προϊςταμζνων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., των υπευθφνων και αναπληρωτών 

υπευθφνων των Κ.Ρ.Ε., των προϊςταμζνων των γραφείων νομικήσ υποςτήριξησ, των 

προϊςταμζνων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθφνςεων 

εκπαίδευςησ και των υπευθφνων των Ε.Κ.Φ.Ε. 

 

1. το κριτιριο τθσ κατθγορία Ι – Άςκθςθ οργανωτικοφ ζργου, το αξιολογοφμενο 

ςτζλεχοσ του παρόντοσ άρκρου εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν φροντίηει επαρκϊσ για τθν επικοινωνία, οργάνωςθ, 

υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ του ζργου όςων υπθρετοφν ςτθν υπθρεςία ι οργανικι 

μονάδα που προΐςταται, ενϊ ανταποκρίνεται πλθμμελϊσ ςτισ ανάγκεσ που ανακφπτουν 

ςτο ζργο τουσ. 
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ββ) Επαρκισ, εφόςον επικοινωνεί ςυχνά, παρακολουκεί και ενιςχφει το ζργο 

όςων υπθρετοφν ςτθν υπθρεςία ι οργανικι μονάδα που προΐςταται, φροντίηει να 

ανταποκρίνεται άμεςα και αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ τουσ, μεριμνά ϊςτε να 

τθροφνται τα χρονοδιαγράμματα παροχισ υπθρεςιϊν και υλοποιεί με επιτυχι τρόπο 

τθν  εκπαιδευτικι πολιτικι. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει και προλαβαίνει εντάςεισ και δυςλειτουργίεσ και 

διαμεςολαβεί με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και αποτελεςματικότθτα. 

 δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία αποδοτικοφ οργανωτικοφ κλίματοσ, όπου 

μεταξφ αυτοφ και όςων υπθρετοφν ςτθν υπθρεςία ι οργανικι μονάδα που προίςταται 

αλλά και μεταξφ αυτϊν επικρατεί πνεφμα ςφμπνοιασ και παραδειγματικισ 

αποτελεςματικότθτασ ενϊ παράλλθλα ειςθγείται καινοτόμεσ και εφαρμόςιμεσ ιδζεσ 

που ζχουν αξία παιδαγωγικι ι επιςτθμονικι για τθν οικεία οργανικι μονάδα ι 

υπθρεςία κακϊσ και για τθν εκπαίδευςθ εν γζνει και προτείνει ςτουσ ανωτζρουσ του 

τρόπουσ για τθ βζλτιςτθ υλοποίθςι τουσ. 

2. το κριτιριο τθσ κατθγορία ΙΙ – Άςκθςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ όςων 

υπθρετοφν ςτισ οργανικζσ μονάδεσ ι υπθρεςίεσ που τα ςτελζχθ του παρόντοσ άρκρου 

προΐςτανται, το αξιολογοφμενο ςτζλεχοσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ 

κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν εποπτεφει επαρκϊσ, δεν ελζγχει και δεν αξιολογεί 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ όςουσ υπθρετοφν ςτθν υπθρεςία ι οργανικι 

μονάδα που προΐςταται. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον εποπτεφει, ελζγχει και αξιολογεί όςουσ υπθρετοφν ςτθν 

υπθρεςία ι οργανικι μονάδα που προΐςταται με αποτελεςματικό τρόπο και ςφμφωνα 

με τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια που απορρζουν από τον ρόλο και τισ αρμοδιότθτζσ 

του και προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει και προλαβαίνει τυχόν δυςλειτουργίεσ του ςυςτιματοσ τθσ 
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αξιολόγθςθσ και διαμεςολαβεί με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και αποτελεςματικότθτα 

για να τισ διευκετιςει. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, προβαίνει ςε μετα-αξιολογικζσ αναλφςεισ τθσ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ, αναηθτεί και ειςθγείται ςτουσ ανωτζρουσ του πιο αποτελεςματικζσ ι 

καινοτόμεσ μεκόδουσ για  τθν καλφτερθ υλοποίθςι τθσ. 

3. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ τα 

ςτελζχθ του παρόντοσ άρκρου αξιολογοφνται όπωσ οι προϊςτάμενοι των τμθμάτων 

επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του 

άρκρου 7. 

 

Άρθρο 12 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των υπευθφνων Σ.Ε.Ρ. ςτα ΚΕ.ΣΥ.Ρ., των 

υπευθφνων ςτουσ Σ.Σ.Ν., των υπευθφνων και τεχνικών υπευθφνων ςτα ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. 

καθώσ και των υπευθφνων περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςησ, αγωγήσ υγείασ, 

πολιτιςτικών θεμάτων και ςχολικών δραςτηριοτήτων 

 

1. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Ι – Άςκθςθ ζργου επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ 

κακοδιγθςθσ και επιμόρφωςθσ τα ςτελζχθ του παρόντοσ άρκρου αξιολογοφνται ωσ 

εξισ: 

α) το κριτιριο του προγραμματιςμοφ τθσ κακοδιγθςθσ και επιμόρφωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν, το αξιολογοφμενο ςτζλεχοσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ 

κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν φροντίηει επαρκϊσ για τον ςχεδιαςμό και τον 

προγραμματιςμό του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ ζργου και δεν μεριμνά ϊςτε να τθροφνται 

τα χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικζσ προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικι 

παροχι τθσ ειδικισ εκπαιδευτικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ για τθν οποία είναι αρμόδιοσ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον φροντίηει επαρκϊσ για τον ςχεδιαςμό και τον 

προγραμματιςμό του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν υλοποίθςθ τθσ ειδικισ 
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εκπαιδευτικισ πολιτικισ επί των κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ του ενϊ παράλλθλα 

μεριμνά ϊςτε να τθροφνται τα χρονοδιαγράμματα και οι εκπαιδευτικζσ προχποκζςεισ 

για τθν αποτελεςματικι παροχι τθσ ειδικισ εκπαιδευτικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ για τθν 

οποία είναι αρμόδιοσ. 

 γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, αςκεί το ειδικό εκπαιδευτικό του ζργο και με γνϊμονα τισ 

ιδιαιτερότθτεσ κάκε ςχολικισ μονάδασ, ενϊ παράλλθλα προβλζπει και αποτρζπει τισ 

δυςλειτουργίεσ που προκφπτουν κατά τθν άςκθςθ των ιδιαίτερων κακθκόντων και 

αρμοδιοτιτων του. 

 δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, δθμιουργεί εξαιρετικό κλίμα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων, εργάηεται μαηί τουσ με πνεφμα ςφμπνοιασ και 

παραδειγματικισ αποτελεςματικότθτασ, ενϊ παράλλθλα ειςθγείται καινοτόμεσ και 

εκπαιδευτικά εφαρμόςιμεσ ιδζεσ που ζχουν αξία επιςτθμονικι, παιδαγωγικι και 

κοινωνικι και αφοροφν το περιεχόμενο και τθ διαδιακαςία παροχισ τθσ ειδικισ 

εκπαιδευτικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ για τθν οποία είναι αρμόδιοσ. 

α) το κριτιριο τθσ υλοποίθςθσ τθσ υποςτιριξθσ και επιμόρφωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν το αξιολογοφμενο ςτζλεχοσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ 

κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον αμελεί τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν των ςχολείων τθσ 

περιφζρειάσ του ωσ προσ το ειδικό εκπαιδευτικό ζργο που παρζχει και αδιαφορεί για 

τθν υποςτιριξθ και τθν επιμόρφωςι τουσ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον διερευνά τισ ανάγκεσ για παροχι τθσ ειδικισ δθμόςιασ 

εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ για τθν οποία είναι αρμόδιοσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του ενϊ, 

περαιτζρω, αναλφει τα δεδομζνα τθσ ζρευνασ, προκειμζνου, με επαρκι και 

αποτελεςματικό τρόπο, να καλφψει τισ ςχετικζσ ελλείψεισ των εκπαιδευτικϊν των 

ςχολείων τθσ περιφζρειάσ του.  

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, προβλζπει τυχόν δυςλειτουργίεσ τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ 
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επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν επί των κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ του 

και παρεμβαίνει με οξφνοια, αποφαςιςτικότθτα και αποτελεςματικότθτα για να τισ 

διευκετιςει. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγουμζνων 

υποπεριπτϊςεων, αναηθτεί και εφαρμόηει καινοτόμεσ ι πιο αποτελεςματικζσ 

μεκόδουσ επιμόρφωςθσ και κακοδιγθςθσ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ είναι θ 

ενδοςχολικι επιμόρφωςθ ι θ χριςθ ςυνεργατικϊν εργαλείων για τθν εξατομίκευςθ 

τθσ επιμόρφωςθσ, που να προςιδιάηουν καλφτερα ςτισ ιδιαιτερότθτεσ των ςχολικϊν 

μονάδων και τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν. 

3. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ τα 

ςτελζχθ του παρόντοσ άρκρου αξιολογοφνται όπωσ οι ςχολικοί ςφμβουλοι κατά τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 8. 

 

Άρθρο 13 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των υποδιευθυντών των ςχολικών μονάδων, 

των υπευθφνων τομζων εργαςτηρίων και των υπευθφνων εργαςτηρίων κατεφθυνςησ 

Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. 

 

1. το κριτιριο τθσ κατθγορίασ Ι – Άςκθςθ διοικθτικοφ και οργανωτικοφ ζργου 

που αφορά τθν υποςτιριξθ του ζργου του διευκυντι ςχολικισ μονάδασ, το 

αξιολογοφμενο ςτζλεχοσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ 

χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:  

α) Ελλιπισ, εφόςον δεν τθρεί ι τθρεί πλθμμελϊσ, από ουςιαςτικισ διοικθτικισ 

απόψεωσ, το κακικον του να ςυνεργάηεται αρμονικά και να υποςτθρίηει τον διευκυντι 

ςτο ζργο του κακϊσ και να τον αναπλθρϊνει επαρκϊσ όπου και όταν προβλζπεται. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον τθρεί τα βαςικά του κακικοντα, δθλαδι ςυνεργάηεται 

αρμονικά και υποςτθρίηει τον διευκυντι ςτο ζργο του κακϊσ και τον αναπλθρϊνει 

όπου και όταν προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, κατά τρόπο που να 
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εξαςφαλίηεται το ελάχιςτο επίπεδο ομαλισ διοικθτικισ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, επιπλζον τθσ προχπόκεςθσ τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, χειρίηεται περιπτϊςεισ κρίςθσ με αποφαςιςτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων των δφο προθγοφμενων 

υποπεριπτϊςεων, αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και τισ διεκπεραιϊνει με επιτυχία. 

2. Οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, πζραν τθσ αξιολόγθςθσ ςτα ανωτζρω 

κριτιρια, υπόκεινται και ςε εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ όπωσ και οι λοιποί εκπαιδευτικοί 

που υπθρετοφν ςτισ μονάδεσ αυτζσ, ςφμφωνα με τα κριτιρια που προβλζπονται ςτισ 

περιπτϊςεισ α), β), γ) και ε) τθσ παραγράφου 9. 

 

 

Άρθρο 14 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των εκπαιδευτικών  

 

1. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ Ι του εκπαιδευτικοφ περιβάλλοντοσ οι 

εκπαιδευτικοί αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο των διαπροςωπικϊν ςχζςεων και προςδοκιϊν ο αξιολογοφμενοσ 

εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ 

χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:   

αα) Ελλιπισ, εφόςον μεταξφ αυτοφ και των μακθτϊν διαπιςτϊνεται απουςία 

ςχζςεων ι διαπιςτϊνονται ςχζςεισ αδιάφορεσ. Ειδικότερα, χαρακτθρίηεται ελλιπισ, 

εφόςον δεν υπάρχει πνεφμα και ςυμπεριφορά ςυνεκτικισ τάξθσ, ελάχιςτοι μακθτζσ 

ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ τθσ τάξθσ, δεν διατυπϊνονται, οφτε ζμμεςα, προςδοκίεσ για 

τθ μάκθςθ και τθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν και ο αξιολογοφμενοσ χρθςιμοποιεί ωσ 

βαςικό μζςο επίτευξθσ τθσ ςχολικισ πεικαρχίασ τθν επιβολι κυρϊςεων. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον αναπτφςςει ςχζςεισ ςεβαςμοφ μεταξφ αυτοφ και των 

μακθτϊν, αμοιβαίασ αποδοχισ και αλλθλοβοικειασ μεταξφ των μακθτϊν, και 
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διαςφαλίηει ςυνκικεσ ςυναίνεςθσ και αποδοχισ των απόψεωσ και κζςεων κατά τθ 

διδακτικι διαδικαςία.  

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον:  

i) δθμιουργεί, με λόγια και πράξεισ, ςυνκικεσ αποδοχισ, ςτιριξθσ και 

ενκάρρυνςθσ για όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ μακθτζσ, ιδίωσ για τουσ προερχόμενουσ από 

ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και τουσ ζχοντεσ μειωμζνθ αυτο–εκτίμθςθ, 

ii) εκφράηει με λόγια και με πράξεισ υψθλζσ, αλλά ρεαλιςτικζσ, προςδοκίεσ για τθ 

μάκθςθ και ςυμπεριφορά των μακθτϊν και  

iii) αποφεφγει τον διδακτιςμό ςε κζματα αξιακά, ενϊ παράλλθλα υιοκετεί 

δθμοκρατικό τρόπο επικοινωνίασ, με ςτόχο να ενκαρρφνει τισ ςυλλογικζσ αποφάςεισ 

και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και τεκμθρίωςθ προςωπικϊν κζςεων με βάςθ λογικά, 

αξιακά επιχειριματα και παράκεςθ δεδομζνων. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, εμπεδϊνει δθμοκρατικό τρόπο επικοινωνίασ και επίλυςθσ κεμάτων 

ενκαρρφνοντασ, πζρα από τθν αιτιολόγθςθ απόψεων, τθ διαδικαςία τθσ 

τεκμθριωμζνθσ διαλεκτικισ αντιπαράκεςθσ επί κζςεων, κρίςεων και προτάςεων, ενϊ 

παράλλθλα καλλιεργεί ςτάςεισ και ικανότθτεσ ςφνκεςθσ αντικζτων. 

β) το κριτιριο του παιδαγωγικοφ κλίματοσ ςτθ ςχολικι τάξθ ο αξιολογοφμενοσ 

εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ 

χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:   

αα) Ελλιπισ, εφόςον, μεταξφ αυτοφ και των μακθτϊν, υπάρχει ουδζτερο ζωσ και 

ψυχρό κλίμα με ςτοιχεία τριβϊν και αντεγκλιςεων,  με αποτζλεςμα  οι μακθτζσ  να 

παραμζνουν  αδιάφοροι και αποςταςιοποιθμζνοι. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον: 

i) καλλιεργεί ςυνκικεσ παιδαγωγικισ λειτουργίασ και μακθςιακισ ετοιμότθτασ, 

με ενκάρρυνςθ και κετικι ανατροφοδότθςθ ςτθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά, 

ii) δθμιουργεί ςτθν τάξθ, με ρθτζσ δθλϊςεισ και ςυμβολικά μζςα, κλίμα 

ενδιαφζροντοσ για τθ μάκθςθ και εκτίμθςθσ για τθ γνϊςθ και 

iii) φροντίηει να ευαιςκθτοποιεί τουσ μακθτζσ ςε κζματα αποφυγισ διακρίςεων. 
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γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον δθμιουργεί ςτθν τάξθ με «ρθτζσ δθλϊςεισ» και 

ςυμβολικά μζςα κλίμα αναηιτθςθσ και δθμιουργικότθτασ και, παράλλθλα, ενκαρρφνει 

τθ διατφπωςθ τεκμθριωμζνων προτάςεων και αντιπροτάςεων και εναλλακτικϊν 

λφςεων και καλλιεργεί κλίμα υπεφκυνθσ και ςυνεποφσ ςυμπεριφοράσ και αποδοχισ 

του κοινωνικά, πολιτιςτικά, εκνικά και κρθςκευτικά διαφορετικοφ «άλλου». 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, ενκαρρφνει τθν φπαρξθ και ενίςχυςθ κλίματοσ ςυλλογικότθτασ και 

πρωτοβουλίασ, τθν ανάλθψθ ομαδικϊν πρωτοβουλιϊν για τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων 

κακϊσ και δράςεων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων και τθ μελζτθ κεμάτων και, 

παράλλθλα, ςυμμετζχει ςε προγράμματα κοινωνικο – ςυναιςκθματικοφ 

προςανατολιςμοφ, όπωσ για παράδειγμα προγράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ κατά τθσ 

ςχολικισ βίασ ι διευκόλυνςθσ τθσ μετάβαςθσ μακθτϊν από ςχολικι βακμίδα ςε 

βακμίδα. 

γ) το κριτιριο τθσ οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ τάξθσ ο αξιολογοφμενοσ 

εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ 

χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:   

αα) Ελλιπισ, εφόςον παραμελεί τον χϊρο και τθν παιδαγωγικι λειτουργικότθτα 

τθσ τάξθσ, δεν φροντίηει για τθ κζςπιςθ κανόνων, δεν μεριμνά για τθ διαχείριςθ 

προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ και, κυρίωσ δεν αντιμετωπίηει ανάρμοςτεσ μορφζσ 

ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν με παιδαγωγικό τρόπο. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον διαμορφϊνει κατάλλθλα τον χϊρο, ϊςτε να είναι αςφαλισ 

και παιδαγωγικά λειτουργικόσ, ανάλογα με τθν θλικία των μακθτϊν, όπωσ γωνιζσ 

ενδιαφζροντοσ και αναρτθμζνεσ μακθτικζσ εργαςίεσ, ενϊ παράλλθλα, αξιοποιεί 

λειτουργικά τον διδακτικό χρόνο χωρίσ απϊλειεσ και ορίηει ο ίδιοσ, ι με τθ ςυνδρομι 

των μακθτϊν, τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ, τθν τιρθςθ των οποίων απαιτεί, χωρίσ 

παρεκκλίςεισ και αντιφάςεισ, από όλουσ τουσ μακθτζσ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον: 

i) εμπλζκει τθν πλειονότθτα των μακθτϊν ςε μακθςιακι αξιοποίθςθ του 

διδακτικοφ χρόνου, 
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ii) δθμιουργεί όρουσ κζςπιςθσ και τιρθςθσ των κανόνων ςυμπεριφοράσ, 

ενεργοποιϊντασ και εμπλζκοντασ, ατομικά ι ςε ςυνεργαςία με άλλον εκπαιδευτικό, 

τουσ μακθτζσ ςτθ διαμόρφωςθ κανόνων ςυμπεριφοράσ ςτθν τάξθ, που αναδεικνφουν 

τα  κακικοντα και τα δικαιϊματα μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν,  

iii) παρακολουκεί με διακριτικότθτα τθν τιρθςθ των κεςπιςμζνων κανόνων και 

παρεμβαίνει μεκοδευμζνα και κλιμακωτά ςτισ παρεκκλίςεισ, φροντίηοντασ να μθν 

ςτζλνει αντιφατικά μθνφματα, 

iv) ανατροφοδοτεί κετικζσ μορφζσ ςυμπεριφοράσ και ενκαρρφνει τθν 

αυτορρφκμιςθ τθσ μακθςιακισ και κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν  και  

v) εμπλζκει ενεργά τθν τάξθ ςτθν παρακολοφκθςθ των ςυςτθματικϊν 

παραβάςεων των κανόνων αλλά και ςτθ κζςπιςθ ςυνεπειϊν, ανάλογων με τθν θλικία 

και τθ φφςθ του παραπτϊματοσ, όπου τοφτο είναι εφικτό. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ,: 

i) φροντίηει για τθν ομαλι ζνταξθ ςτισ μακθτικζσ ομάδεσ και ςτθ ςχολικι ηωι 

όλων ανεξαιρζτωσ των μακθτϊν, αςχζτωσ κοινωνικο–πολιτιςμικισ προζλευςθσ, 

μεριμνϊντασ ιδιαίτερα για όςουσ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ζνταξθσ, 

ii) μελετά βακφτερα τα αίτια και τισ ςυνκικεσ δφςκολων περιπτϊςεων μακθτικισ 

ςυμπεριφοράσ ("βιογραφία" μακθτικοφ παραπτϊματοσ), 

iii) εξετάηει ποιεσ από τισ αντιδράςεισ των μακθτϊν αποβλζπουν ςτθν 

προςζλκυςθ προςοχισ, αναγνϊριςθσ, αποδοχισ και δεν δρα εν κερμϊ, αλλά 

επεξεργάηεται πλάνο για αντιμετϊπιςι τουσ, το οποίο κζτει όρια και ορίηει ςυνζπειεσ 

και 

v) εμπλζκει ςτθ διαμόρφωςθ του πλάνου και άλλουσ ςυναδζλφουσ για κοινι 

ςτάςθ και, όπου κρίνεται ςκόπιμο και εφικτό, και τουσ μακθτζσ με προβλθματικι 

ςυμπεριφορά. 

 2. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙ – χεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και 

προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ οι εκπαιδευτικοί αξιολογοφνται ωσ εξισ: 
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α) το κριτιριο «μακθςιακά χαρακτθριςτικά» του μακθτι, ο αξιολογοφμενοσ 

εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ 

χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον θ προετοιμαςία δεν λαμβάνει υπόψθ ι λαμβάνει 

πλθμμελϊσ και επιφανειακά τα αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά και τθ μακθςιακι 

ετοιμότθτα των μακθτϊν. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον λαμβάνει υπόψθ, κατά τον προγραμματιςμό τθσ 

διδαςκαλίασ και του γενικότερου εκπαιδευτικοφ του ζργου, τα ιδιαίτερα ψυχολογικά 

και αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ θλικίασ των μακθτϊν που διδάςκει και τισ 

προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και δεξιότθτζσ τουσ από τθ φοίτθςι τουσ ςτισ προθγοφμενεσ 

τάξεισ ι εξωςχολικζσ εμπειρίεσ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον λαμβάνει υπόψθ, κατά τον προγραμματιςμό, τθν 

κοινωνικο – πολιτιςμικι ςφνκεςθ και τισ διαφοροποιθμζνεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ και 

δυνατότθτεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν τθσ τάξθσ του και, παράλλθλα, ζχει 

καλι ςυνολικι εικόνα τθσ μακθςιακισ πορείασ και ετοιμότθτασ τθσ τάξθσ και 

προγραμματίηει αναλόγωσ, και, επιπλζον, μεριμνά ιδιαίτερα για τουσ μακθτζσ των 

ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, κατά τον προγραμματιςμό, λαμβάνει υπόψθ τισ μακθςιακζσ νόρμεσ 

τθσ θλικίασ των μακθτϊν, τα γνωςτικά κενά ςτθν φλθ μακθμάτων προθγοφμενων ετϊν, 

τισ εννοιολογικζσ προχποκζςεισ κάκε κζματοσ και τισ δυςκολίεσ τθσ θλικίασ για τθν 

κατανόθςθ κεμάτων τθσ φλθσ, και ζτςι προετοιμάηεται ανάλογα και, επιπλζον, μπορεί 

να ςχεδιάηει και ανακζτει, ςφμφωνα με τα διαπιςτωμζνα χαρακτθριςτικά των 

μακθτϊν, ομαδικζσ εργαςίεσ, όπου το κρίνει ςκόπιμο και εφικτό. 

β) το κριτιριο ςτόχων και περιεχομζνου κατά τθν προετοιμαςία ο 

αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον θ προετοιμαςία του περιεχομζνου τθσ διδαςκαλίασ είναι 

ανφπαρκτθ, ελλιπισ ι εςφαλμζνθ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ. 
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ββ) Επαρκισ, εφόςον: 

i) ςχεδιάηει και προγραμματίηει το εκπαιδευτικό ζργο ςε τακτά χρονικά 

διαςτιματα, προβαίνοντασ, ςτθν πορεία, ςτισ αναγκαίεσ προςαρμογζσ, 

ii) διαμορφϊνει και διατυπϊνει με ςαφινεια διδακτικοφσ ςτόχουσ και αντίςτοιχεσ 

δραςτθριότθτεσ κατάλλθλεσ για τθν τάξθ του και  

iii) ςτθρίηεται για τθν προετοιμαςία του περιεχομζνου τθσ διδαςκαλίασ ςτο 

πρόγραμμα  ςπουδϊν και χρθςιμοποιεί  ςυμβατικά κυρίωσ εκπαιδευτικά μζςα, όπωσ 

το ςχολικό βιβλίο. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον: 

i) ςχεδιάηει και προγραμματίηει το εκπαιδευτικό ζργο ςε μακρο – επίπεδο (ζτουσ 

και ευρφτερθσ ενότθτασ) και μικρο – επίπεδο (ωριαίασ διδαςκαλίασ), λαμβάνοντασ 

υπόψθ το πρόγραμμα ςπουδϊν, 

ii) διαμορφϊνει και διατυπϊνει με ςαφινεια ρεαλιςτικοφσ διδακτικοφσ ςτόχουσ 

και αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ για βακφτερθ κατανόθςθ περιεχομζνου και ανάπτυξθ  

κριτικισ και  δθμιουργικισ ςκζψθσ,   

iii) φροντίηει ςτθν ευρφτερθ διδακτικι ενότθτα οι ςτόχοι να καλφπτουν, πζρα από 

τον γνωςτικό τομζα, βαςικζσ πτυχζσ του ςυναιςκθματικοφ και του κοινωνικοφ τομζα, 

όπωσ είναι θ κετικι αυτοεκτίμθςθ, θ επικοινωνία, θ ςυνεργαςία, οι ςτάςεισ, οι αξίεσ, θ 

διαχείριςθ ςυγκροφςεων, θ αποδοχι του «διαφορετικοφ» και θ αλλθλεγγφθ, 

iv) προβλζπει διαδικαςίεσ διερευνθτικισ μάκθςθσ, ατομικά και ομαδικά, 

αξιοποιϊντασ και τισ διακεματικζσ εργαςίεσ του διδακτικοφ εγχειριδίου, 

v) τροποποιεί ςτόχουσ, μεταςχθματίηει τθν οργάνωςθ και τθ γλϊςςα ςχολικοφ 

κειμζνου και το εμπλουτίηει με παραδείγματα για να καταςτιςει τθ διδαςκαλία  

κατάλλθλθ για τθν τυχόν ανομοιογενι τάξθ του,   

vi) ανατρζχει για τθν ενθμζρωςι του επί του κζματοσ ςε επιπρόςκετεσ πθγζσ και 

vii) επιλζγει επιπρόςκετο εκπαιδευτικό υλικό για τουσ μακθτζσ. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, επιλζγει, κατά τον μακρο – προγραμματιςμό, κεντρικζσ ζννοιεσ, ιδζεσ, 

οπτικζσ και δεξιότθτεσ που κα διατρζχουν ευρφτερεσ ενότθτεσ του μακιματοσ και 
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διατυπϊνει, κατά τον μικρο – προγραμματιςμό, ςτόχουσ που προωκοφν τθ 

μεταγνωςτικι ανάπτυξθ και τθν επιςτθμολογικι και τθν κοινωνικι κριτικι των 

πρακτικϊν παραγωγισ και εφαρμογισ των γνϊςεων και δεξιοτιτων, προςαρμοςμζνων 

πάντοτε ςτθν θλικία των μακθτϊν, ςτθ ςφνκεςθ τθσ τάξθσ του και ςτθ φφςθ του 

διδαςκόμενου μακιματοσ. 

γ) το κριτιριο διδακτικζσ ενζργειεσ και εκπαιδευτικά μζςα κατά τθν 

προετοιμαςία, ο αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ 

κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον θ προετοιμαςία των διδακτικϊν ενεργειϊν και των μζςων 

είναι ανφπαρκτθ, ελλιπισ ι εςφαλμζνθ ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον επιλζγει ςυνδυαςμό διδακτικϊν μορφϊν παρουςίαςθσ των  

γνϊςεων, των διαδικαςιϊν και των δεξιοτιτων και επεξεργαςίασ δεδομζνων και 

ςχεδιάηει διδακτικζσ και μακθςιακζσ ενζργειεσ και τρόπουσ αξιολόγθςθσ που 

εναρμονίηονται με τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, το περιεχόμενο του διδακτικοφ 

αντικειμζνου και το επίπεδο των μακθτϊν του ενϊ, παράλλθλα, προβλζπει τθ χριςθ 

ςυμβατικϊν εκπαιδευτικϊν μζςων όπωσ χάρτεσ, προπλάςματα, όργανα, εργαλεία και 

απεικονίςεισ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον: 

i) ακολουκεί τθ ςυςτθμικι προςζγγιςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ διδαςκαλίασ, που 

χαρακτθρίηεται από αντιςτοίχιςθ ςτόχων – διδακτικϊν ενεργειϊν και εκπαιδευτικϊν 

μζςων – αξιολόγθςθσ,  

ii) ςχεδιάηει μεικτζσ μορφζσ διδαςκαλίασ, που χαρακτθρίηονται από τθν εναλλαγι  

άμεςθσ προςφοράσ γνϊςεων και ερεκιςμάτων, ςυςτθματικισ επίδειξθσ δεξιοτιτων, 

τεχνικϊν, διαδικαςιϊν και χριςθσ μζςων και υλικϊν και επεξεργαςίασ δεδομζνων με 

ςτοιχεία προβλθματιςμοφ, με ςαφείσ ρόλουσ αλλά και με διαδικαςίεσ όπου 

διδάςκοντεσ και μακθτζσ, ωσ άτομα ι και ωσ μικρο – ομάδεσ, αλλθεπιδροφν και ενίοτε 

ανατροφοδοτοφνται ςτθν παρουςίαςθ και αναηιτθςθ δεδομζνων τθσ διδαςκαλίασ, 

ςτθν επεξεργαςία τουσ, ςτθ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων και προτάςεων και ςτθ χριςθ 
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εκπαιδευτικϊν μζςων, ακόμα και δικισ τουσ επινόθςθσ, ανάλογων πάντοτε με τθ 

μακθςιακι ετοιμότθτα των μακθτϊν και τθ φφςθ του διδακτικοφ αντικειμζνου.  

iii) προωκεί, με τουσ ςχεδιαςμοφσ του, τουσ γνωςιακοφσ ςτόχουσ (ζννοιεσ, 

γενικεφςεισ, γνϊςεισ, δεξιότθτεσ) τθσ ενότθτασ και, ταυτόχρονα, αναπτφςςει τθν 

κριτικι και τθ δθμιουργικι ςκζψθ μζςα από διαδικαςίεσ διαχωριςμοφ και 

διαςφνδεςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ των δεδομζνων τθσ ενότθτασ ςε πλαίςιο 

διερευνθτικισ μάκθςθσ, 

iv) προωκεί, επίςθσ, με τουσ ςχεδιαςμοφσ του, τουσ κοινωνικο – 

ςυναιςκθματικοφσ και ψυχοκινθτικοφσ ςτόχουσ μζςα από μορφζσ ςυνεργαςίασ των 

μακθτϊν, όπωσ είναι θ οργάνωςθ των μακθτϊν ςε ςυνεργαηόμενεσ μικρο – ομάδεσ 

μεικτισ ςφνκεςθσ ανάλογα και με τθν θλικία τουσ,  

v) προετοιμάηει και χρθςιμοποιεί, εκτόσ από τα ςυμβατικά εκπαιδευτικά μζςα, 

και εναλλακτικά, όπωσ Σ.Π.Ε., εργαςτιρια,  πείραμα, βίντεο, φφλλα εργαςίασ δικισ του 

ςφνκεςθσ και                                         

vi) προετοιμάηει και εφαρμόηει τρόπουσ αξιολόγθςθσ πζρα από τουσ 

προβλεπόμενουσ ςτα ςχολικά βιβλία για τισ ανάγκεσ τθσ τάξθσ του. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, ςχεδιάηει διδακτικζσ μορφζσ προβλθματιςμοφ που ενεργοποιοφν 

δραςτθριότθτεσ επιςτθμολογικισ και κοινωνικισ κριτικισ, αυτο – αξιολόγθςθσ και 

ετερο – αξιολόγθςθσ μεταξφ μακθτϊν, ι άλλεσ, πρόςφορεσ για τθν θλικία των μακθτϊν 

και τθ φφςθ του διδακτικοφ αντικειμζνου, δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςουν τισ 

μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ και ςυμβάλλουν ςτθν αυτορυκμιηόμενθ μάκθςθ κακϊσ και 

ςτθν ανάπτυξθ ςτάςεων, αξιϊν και ικανοτιτων κοινωνικισ κριτικισ. 

3. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙΙ – Διεξαγωγισ τθσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ 

των μακθτϊν, οι εκπαιδευτικοί αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο μακθςιακισ και ψυχολογικισ προετοιμαςίασ του μακθτι για τθ 

διδαςκαλία του νζου μακιματοσ, ο αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε 

βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 
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αα) Ελλιπισ, εφόςον παραλείπει τθν ενθμζρωςθ και προετοιμαςία των μακθτϊν 

ι αυτι είναι αςαφισ και δθμιουργεί ςφγχυςθ ςτουσ μακθτζσ και δεν φροντίηει για τθ 

δθμιουργία κετικοφ εκπαιδευτικοφ κλίματοσ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον: 

i) με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο, προςανατολίηει τουσ μακθτζσ ςτο κζμα, ςτουσ 

ςτόχουσ και ςτθ διαδικαςία κάκε μακιματοσ.   

ii) ενεργοποιεί προθγοφμενθ γνϊςθ μζςω ςφνδεςθσ με προθγοφμενα μακιματα, 

με  εμπειρίεσ μακθτϊν και με αναγκαίεσ επαναλιψεισ και 

iii) επιχειρεί και κινθτοποιεί ςε ικανοποιθτικό βακμό το μακθτικό ενδιαφζρον με 

τθν ανάδειξθ αποριϊν και επιςιμανςθ παρανοιςεων για κζματα του περιεχομζνου 

του μακιματοσ, με τθ διατφπωςθ «προκλθτικισ» ερϊτθςθσ για αςυνικιςτα, 

αμφιςβθτιςιμα, ανεξιγθτα ςτοιχεία του κζματοσ, με τθν υπογράμμιςθ τθσ ςθμαςίασ 

του νζου μακιματοσ και τθ ςχζςθ του με προθγοφμενα και επόμενα και με τθ 

γνωςτοποίθςθ των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν που κα ακολουκιςουν.   

iv) εμπλζκει ςτισ διαδικαςίεσ του μακιματοσ προετοιμαςμζνουσ μακθτζσ, 

ενεργοποιεί το κετικό εκπαιδευτικό κλίμα και διαςφαλίηει γνωςιακι και ψυχολογικι 

προετοιμαςία και με τρόπουσ εναλλακτικοφσ ι και διαφορετικοφσ από τουσ παραπάνω, 

ανάλογα με τθ φφςθ του διδακτικοφ αντικειμζνου. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον: 

i) πριν τθν ζναρξθ του κυρίωσ μζρουσ του μακιματοσ, προετοιμάηει ψυχολογικά 

και μακθςιακά τουσ μακθτζσ με ανάπτυξθ ςχετικοφ προβλθματιςμοφ για τον τρόπο 

μακθςιακισ προςζγγιςθσ των ςτόχων του είτε του ίδιου του κζματοσ με πρόςφορουσ 

τρόπουσ, ανάλογα με τθ φφςθ του κζματοσ και του διδακτικοφ αντικειμζνου και τθν 

θλικία και τθν τάξθ, 

ii) αξιοποιεί, επιπλζον, τθ ςφνδεςθ του διδακτζου κζματοσ με τθν επικαιρότθτα, 

με τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν και τισ αναπαραςτάςεισ τουσ, όπωσ επίςθσ αξιοποιεί τθ 

χριςθ, ωσ προ – οργανωτϊν, ευρφτερων εννοιϊν και ιδεϊν κακϊσ και τθν 

προεπιςκόπθςθ κάκε νζου μακιματοσ με τθ βοικεια ςχεδιαγραμμάτων ι εικόνων και 

τθ διατφπωςθ υποκζςεων και προβλζψεων με βάςθ τουσ τίτλουσ και τισ εικόνεσ ι με 
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όποιον άλλον τρόπο κρίνει κατάλλθλο για τθν θλικία των μακθτϊν τθσ τάξθσ και 

πρόςφορο για ενεργοποίθςθ κινιτρων και γνωςιακι προετοιμαςία ςτο διδαςκόμενο  

αντικείμενο, 

iii) δρομολογεί υψθλό επίπεδο μακιματοσ με τθ διατφπωςθ ςτόχων κριτικισ 

ςκζψθσ για τθν ανάδειξθ ςχζςεων που προωκοφν τθ βακιά κατανόθςθ, τθν ερμθνεία 

και τθν εφαρμογι των γνϊςεων, δεξιοτιτων, πρακτικϊν και τεχνικϊν, 

iv) κρατά μακθςιακά ενεργοφσ τουσ μακθτζσ ςτο ςφνολό τουσ και 

v) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλλθλο, με βάςθ τθν 

θλικία των μακθτϊν τθσ τάξθσ του και τθ φφςθ του διδαςκόμενου μακιματοσ,  για τθν 

ψυχολογικι και μακθςιακι προετοιμαςία των μακθτϊν.   

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, αναφζρεται ςτισ επιςτθμονικζσ και επιςτθμολογικζσ αντιπαρακζςεισ 

επί του διδακτζου κζματοσ, ςτθν ιςτορία του, ςε εμπλεκόμενα διλιμματα και ςτισ 

κοινωνικο – θκικζσ προεκτάςεισ του, λαμβάνοντασ υπόψθ του τισ εμπειρίεσ των 

μακθτϊν κακϊσ και τθν κοινωνικο – πολιτιςμικι ςφνκεςθ και τισ μακθςιακζσ ανάγκεσ 

και δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ του. 

β) το κριτιριο των διδακτικϊν ενεργειϊν και εκπαιδευτικϊν μζςων, ο 

αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον κινείται εκτόσ ςτόχων ι και περιεχομζνου και θ διδαςκαλία 

του δεν ζχει ειρμό και ςυνοχι.  

ββ) Επαρκισ, εφόςον: 

i) διεξάγει το μάκθμα, με ςαφινεια και ειρμό, εφαρμόηοντασ ςυνδυαςτικά 

διδακτικζσ μορφζσ άμεςθσ παρουςίαςθσ των  γνϊςεων ι επίδειξθσ διαδικαςιϊν και  

δεξιοτιτων και επεξεργαςίασ δεδομζνων, αξιοποιϊντασ τα διακζςιμα εποπτικά μζςα 

και εςτιάηοντασ ςτα δεδομζνα του μακιματοσ που κρίνει αναγκαία και ςθμαντικά, 

ii) μεταβαίνει ομαλά, με ςαφι τρόπο, από τθ μία διδακτικι ι μακθςιακι 

δραςτθριότθτα ςτθν άλλθ, όπωσ από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων ςτθ διατφπωςθ 

ςυμπεραςμάτων, 
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iii) παρακινεί και προςπακεί να εμπλζξει ςτο μάκθμα πρόκυμουσ και μθ μακθτζσ 

με  ποικίλεσ αλλθλοςχετιηόμενεσ και μθ ερωτιςεισ και τουσ ανατροφοδοτεί  αναλόγωσ,   

iv) ανακεφαλαιϊνει το διδαςκόμενο μάκθμα και αξιοποιεί για εμπζδωςθ, κατά 

κανόνα, αποςπαςματικζσ ερωτιςεισ ανάκλθςθσ, εξιγθςθσ και εφαρμογισ των νζων 

γνϊςεων, δεξιοτιτων, πρακτικϊν και τεχνικϊν και ελάχιςτεσ αλλθλοςχετιηόμενεσ 

ερωτιςεισ ανάλυςθσ, ςφνκεςθσ και αξιολόγθςθσ, 

v) βαςίηεται, κυρίωσ, ςτθ χριςθ του ςχολικοφ βιβλίου και του δαςκαλικοφ λόγου, 

vi) ολοκλθρϊνει τθ διδαςκαλία εντόσ τθσ διδακτικισ ϊρασ μζςα ςε κετικό κλίμα, 

χωρίσ ιδιαίτερα προβλιματα και 

vii) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλλθλο, με βάςθ τθν 

θλικία των μακθτϊν τθσ τάξθσ του και τθ φφςθ του διδαςκόμενου μακιματοσ,  για τθν 

αξιοποίθςθ των διδακτικϊν ενεργειϊν και εκπαιδευτικϊν μζςων.    

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον: 

 i) εφαρμόηει με ευελιξία διδακτικζσ μορφζσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και 

προβλθματιςμοφ που δρομολογοφν διδακτικο – μακθςιακζσ διαδικαςίεσ ενεργοφ 

μάκθςθσ για τθν προϊκθςθ ποικίλων διδακτικϊν ςτόχων κατανόθςθσ και ερμθνείασ 

γνϊςεων, εμπζδωςθσ δεξιοτιτων, πρακτικϊν και τεχνικϊν, καλλιζργειασ αξιϊν και 

ανάπτυξθσ κριτικισ ςκζψθσ,   

ii) δεν περιορίηεται ςτθν απλι παράκεςθ πλθροφοριϊν, αλλά χρθςιμοποιεί 

ερμθνευτικό λόγο για τθν ανάδειξθ ςχζςεων και προεκτάςεων και υποβάλλει τακτικά 

αλλθλοςχετιηόμενεσ και όχι αποςπαςματικζσ ερωτιςεισ,   

iii) λαμβάνει υπόψθ τθν θλικία, τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν 

για να κακορίςει μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, 

iv) ακολουκεί τουσ ρυκμοφσ μάκθςθσ των μακθτϊν, παρακολουκεί τθ ςυμμετοχι 

και κατανόθςθ του διδαςκόμενου μακιματοσ από τουσ μακθτζσ και τουσ 

ανατροφοδοτεί ανάλογα, 

v) ηθτάει από τουσ μακθτζσ να ανακεφαλαιϊςουν, 

vi) χρθςιμοποιεί επιπρόςκετο μακθςιοκεντρικό εκπαιδευτικό υλικό, Σ.Π.Ε. και 

φφλλα εργαςίασ,   



 48 

vii) κατανζμει ανάλογα τον διδακτικό χρόνο ςε διαδικαςίεσ και ολοκλθρϊνει τθ 

διδαςκαλία εντόσ του προβλεπόμενου χρόνου και 

viii) εφαρμόηει, αλλά περιςταςιακά, διακεματικζσ εργαςίεσ του ςχολικοφ βιβλίου 

ι δικισ του επινόθςθσ. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ: 

i) αξιοποιεί ςυχνότερα διδακτικζσ μορφζσ προβλθματιςμοφ και ενεργοποιεί 

δεξιότθτεσ κριτικισ ςκζψθσ για τθν αναηιτθςθ παραδοχϊν και κοινωνικο – θκικϊν 

προεκτάςεων των γνϊςεων, των διαδικαςιϊν και των πρακτικϊν, 

ii) ενκαρρφνει τθν κριτικι των πρακτικϊν που ακολουκοφν ομάδεσ και κεςμοί,  

iii) παρζχει αυξθμζνα ποςοςτά διδακτικοφ χρόνου ςτουσ μακθτζσ ενκαρρφνοντασ 

τον μακθτικό λόγο για τθ διατφπωςθ ιδεϊν, επεξθγιςεων, προτάςεων, ανακοινϊςεων, 

κρίςεων, ερωτθμάτων και αντιρριςεων, 

iv) αξιοποιεί τα κατάλλθλα διακζςιμα εκπαιδευτικά μζςα, όπωσ είναι τα  

εργαςτιρια, χϊρουσ άκλθςθσ και οι διακεματικζσ εργαςίεσ, και τισ Σ.Π.Ε. για τθν 

υποβοικθςθ όλων των  μακθτϊν και ιδιαίτερα εκείνων με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 

 v) τοποκετεί το διδαςκόμενο περιεχόμενο του μακιματοσ ςε ευρφτερο πλαίςιο 

ςυςχζτιςθσ και 

vi) εξοικειϊνει τουσ μακθτζσ ςταδιακά με τισ δομζσ και τα λεξικο – γραμματικά 

χαρακτθριςτικά του επιςτθμονικοφ, τεχνολογικοφ και καλλιτεχνικοφ λόγου. 

γ) το κριτιριο του βακμοφ κινθτοποίθςθσ των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν ο  

αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον ανακζτει μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ ςτουσ μακθτζσ χωρίσ 

να ςυηθτά, να διευκρινίηει και να τουσ κατευκφνει και χωρίσ να μεριμνά για τθν 

κατανόθςθ και τθ μάκθςθ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον επιτυγχάνει επαρκϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ οι 

μακθτζσ να παρακολουκοφν, να απαντοφν ςε ερωτιςεισ του εκπαιδευτικοφ και να 

ςυμμετζχουν, ςυνικωσ ατομικά, ςε ςυμβατικζσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, που είναι 
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κυρίωσ γνωςιοκεντρικζσ, ενϊ ο λόγοσ τουσ, οι ιδζεσ τουσ, οι δεξιότθτζσ τουσ και οι 

εμπειρίεσ τουσ ζχουν μάλλον περιοριςμζνθ κζςθ ςτθν όλθ διδαςκαλία.  

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον: 

i) οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ, ανάλογα με το διδαςκόμενο μάκθμα και κζμα, 

άπτονται γνωςτικϊν, κοινωνικϊν – ςυναιςκθματικϊν και ψυχοκινθτικϊν ςτόχων και 

αποβλζπουν ςτθ διαςφάλιςθ του βιϊματοσ τθσ επιτυχίασ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ,                                    

ii) οι μακθτζσ κατά τθ διεξαγωγι τθσ διδακτικισ – μακθςιακισ διαδικαςίασ, ςε 

πλαίςιο φκίνουςασ κακοδιγθςθσ, ενεργοποιοφν νοθτικζσ διαδικαςίεσ για τθν 

επεξεργαςία  δεδομζνων, ϊςτε να κατανοιςουν ςε βάκοσ κεντρικζσ ζννοιεσ και ιδζεσ, 

να αναηθτιςουν αιτιϊδεισ, χρονικζσ, λογικζσ, ςυγκριτικζσ, ιεραρχικζσ και προκετικζσ 

ςχζςεισ και αλλθλεξαρτιςεισ, να διατυπϊςουν γενικεφςεισ και αρχζσ και να προβοφν 

ςε κρίςεισ και διεπιςτθμονικζσ διακεματικζσ ςυςχετίςεισ,   

iii) οι μακθτζσ κατά τθ διεξαγωγι τθσ διδακτικισ – μακθςιακισ διαδικαςίασ, 

κακοδθγοφμενοι, αυτενεργοφν ςτθν ανάλυςθ εικόνων, διαγραμμάτων και 

γραφθμάτων, ςτθ ςυςχζτιςθ με τισ λεηάντεσ τουσ και κυρίωσ με το κείμενο, ςτθν 

ανάλυςθ δομισ κειμζνων, ςτθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ πειραμάτων, επιδείξεων, 

αντικειμζνων και καταςτάςεων, τθν ανάλυςθ πρωτογενϊν πθγϊν και ςτθ ςυναγωγι 

ςυμπεραςμάτων,  

iv) οι μακθτζσ κατά τθ διεξαγωγι τθσ διδακτικισ – μακθςιακισ διαδικαςίασ, με 

τθν ενκάρρυνςι του, επικοινωνοφν και ςυνεργάηονται με ςυμμακθτζσ διαφορετικοφ 

«προφίλ», 

v) οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε διακεματικζσ εργαςίεσ (project) για ανάπτυξθ 

μεκοδολογικϊν ικανοτιτων και αυτόνομθσ ςυλλογικισ δράςθσ και διερευνθτικισ 

μάκθςθσ και 

vi) οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε όποιεσ άλλεσ δραςτθριότθτεσ κρίνει ο 

εκπαιδευτικόσ παιδαγωγικά κατάλλθλεσ, με βάςθ τθν θλικία των μακθτϊν τθσ τάξθσ 

του και τθ φφςθ του διδαςκόμενου μακιματοσ,  για τθν προϊκθςθ τθσ βακφτερθσ 

κατανόθςθσ του κζματοσ και τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν, κοινωνικο-ςυναιςκθματικϊν και 

μεκοδολογικϊν ικανοτιτων, δεξιοτιτων, τεχνικϊν, ςτάςεων και αξιϊν.  
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δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον με εξαίρετο τρόπο, πλζον των προχποκζςεων τθσ 

προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ, οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ εςτιάηουν: 

 i) ςε διαλεκτικζσ αντιπαρακζςεισ με ιδζεσ, πρακτικζσ και τεχνικζσ άλλων και με 

τα δεδομζνα του ίδιου του αντικειμζνου, 

ii) ςε αναςτοχαςτικι αντιπαράκεςθ με προςωπικζσ τουσ προγνϊςεισ και 

πρότερεσ ιδζεσ, 

iii) ςτο ποφ, πϊσ, πότε και γιατί είναι ςθμαντικό να αξιοποιείται θ νζα γνϊςθ,   

iv) ςτθν κοινωνικι, θκικι και πολιτιςμικι διάςταςθ των γνϊςεων και ςτθν κριτικι 

ανάλυςθ και αποτίμθςθ κζςεων, πρακτικϊν, τεχνικϊν και καταςτάςεων με βάςθ 

αξιακά κριτιρια θκικισ, προςωπικισ, πολιτιςμικισ και κοινωνικισ φφςθσ, όπωσ είναι θ  

κοινωνικι δικαιοςφνθ που απαιτεί θ ανάπτυξθ υπεφκυνων και κριτικϊν πολιτϊν και 

  v) ςτον ςχεδιαςμό ομαδικϊν διακεματικϊν ςχεδίων δράςθσ και ςτθ 

διαμόρφωςθ πρωτότυπων προτάςεων και δθμιουργικϊν ςυνκζςεων. 

δ) το κριτιριο εμπζδωςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, ο 

αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:  

αα) Ελλιπισ, εφόςον παραλείπει τθν αξιολόγθςθ των μακθτϊν ι τθν υλοποιεί 

πλθμμελϊσ ι με λανκαςμζνο τρόπο, όταν κυρίωσ, δεν λαμβάνει υπόψθ του τουσ 

διδακτικοφσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ, τθν θλικία των μακθτϊν τθσ 

τάξθσ του κακϊσ και τισ ικανότθτεσ και τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ.  

ββ) Επαρκισ, εφόςον: 

i) χρθςιμοποιεί για εμπζδωςθ αςκιςεισ ανάκλθςθσ και εφαρμογισ του τφπου 

«Να ςυμπληρώςετε τα κενά», «Να διαγράψετε/υπογραμμίςετε ...», «Να 

αντιςτοιχήςετε ...» και «Να λφςετε ...», «Να επαναλάβετε …».  

ii) χρθςιμοποιεί κριτιρια αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ 

διδαςκαλίασ και τουσ γενικότερουσ ςκοποφσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου, 

iii) ανακζτει κατ’ οίκον εργαςίεσ ανάλογθσ ζκταςθσ και δυςκολίασ, ϊςτε να  

μποροφν από μόνοι τουσ όλοι οι μακθτζσ να τισ ολοκλθρϊςουν και 

iv) διαμορφϊνει κζματα για διαγωνίςματα και εξετάςεισ ςαφι και εντόσ φλθσ. 
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γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον: 

i) προβλζπει εναλλακτικοφσ τρόπουσ εμπζδωςθσ και αξιολόγθςθσ γνϊςεων, 

εννοιϊν, δεξιοτιτων, πρακτικϊν και τεχνικϊν,  

ii) αξιοποιεί εναλλακτικοφσ τρόπουσ αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ, όπωσ είναι οι 

περιλιψεισ, τα διαγράμματα, οι εννοιολογικοί χάρτεσ, τα γραφιματα, οι 

προςομοιϊςεισ, οι ςυνκζςεισ, οι καταςκευζσ, οι δραματοποιιςεισ, κακϊσ και αςκιςεισ 

διατφπωςθσ και διαςκευισ προβλθμάτων και μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ ςε νζεσ 

καταςτάςεισ, 

iii) αξιοποιεί τα ςυμπεράςματά του από τθν αξιολόγθςθ για τθν ανατροφοδότθςθ 

των μακθτϊν και τθσ διδαςκαλίασ του, 

iv) ανακζτει διαφοροποιθμζνεσ κατ’ οίκον εργαςίεσ, 

v) διαμορφϊνει για τα διαγωνίςματα κζματα ςαφι, εκτεταμζνου εφρουσ και 

κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ και    

vi) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλλθλο, με βάςθ  τθν 

θλικία των μακθτϊν τθσ τάξθσ του και τθ φφςθ του διδαςκόμενου μακιματοσ, και 

πρόςφορο για τθν εμπζδωςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ,: 

i) ανακζτει διαφοροποιθμζνεσ αςκιςεισ εμπζδωςθσ ι και κατ’ οίκον εργαςίεσ 

βάςει ενδιαφερόντων, ρυκμοφ μάκθςθσ και βακμοφ δυςκολίασ για τουσ μακθτζσ, 

ii) προβλζπει διαδικαςίεσ αυτο – αξιολόγθςθσ και ετερο – αξιολόγθςθσ με βάςθ 

κριτιρια που κζτει ο ίδιοσ ι οι μακθτζσ, αλλά και ςυνεργαςίασ ςε μικρο – ομάδεσ, 

προκειμζνου να ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν και μετα – γνωςτικϊν 

δεξιοτιτων,  

iii) αξιοποιεί, επικουρικά και όπου είναι εφικτό, τον φάκελο του μακθτι 

(portfolio) και 

iv) αξιολογεί, περιςταςιακά, ψυχοςυναιςκθματικοφσ, κοινωνικοφσ και 

ψυχοκινθτικοφσ ςτόχουσ τθσ διδαςκαλίασ με κλίμακεσ αυτο – αξιολόγθςθσ και αυτο – 

εκτίμθςθσ, ςυνεντεφξεισ και ςτοχαςτικά ςχόλια από τον φάκελο του μακθτι. 
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4. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙV – Τπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια, οι 

εκπαιδευτικοί αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο των τυπικϊν υπαλλθλικϊν υποχρεϊςεων, ο αξιολογοφμενοσ 

εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ 

χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον ανταποκρίνεται ελάχιςτα ι πλθμμελϊσ ςτισ τυπικζσ 

υπαλλθλικζσ του υποχρεϊςεισ. 

ββ) Επαρκισ, εφόςον ανταποκρίνεται επαρκϊσ ςτα προβλεπόμενα κακικοντά 

του και, γενικϊσ, λειτουργεί ωσ αξιόπιςτο μζλοσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ του 

ςχολείου, προςζρχεται ςτο ςχολείο ζγκαιρα, εφαρμόηει το ωρολόγιο πρόγραμμα, 

εκτελεί τισ εφθμερίεσ επιμελϊσ, φροντίηει για τθν αςφάλεια των μακθτϊν, 

αναλαμβάνει κακικοντα και εργαςίεσ για τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

ενθμερϊνει ζγκαιρα για τισ απουςίεσ των μακθτϊν και ςυμμετζχει ςτθ λιψθ και 

εφαρμογι αποφάςεων του ςυλλόγου διδαςκόντων. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πζρα από τισ τυπικζσ του υπθρεςιακζσ υποχρεϊςεισ, 

ςυμμετζχει ενεργά με προτάςεισ και πρωτοβουλίεσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου 

των διδαςκόντων για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και ςυμβάλλει ζμπρακτα και με κετικό τρόπο ςτθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν 

αποφάςεων.  

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, μετζχει ενεργά και ςτθρίηει, με το ζργο του, το ςυνολικό διοικθτικό 

και εν γζνει εκπαιδευτικό ζργο τθσ ςχολικισ μονάδασ, μετζχοντασ ςε επιτροπζσ που 

αναλαμβάνουν δράςεισ προσ όφελόσ τθσ. 

β) το κριτιριο τθσ ςυμμετοχισ ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ ωσ «οργανιςμοφ που 

μακαίνει» και ςτισ διαδικαςίεσ αυτο – αξιολόγθςισ τθσ, ο αξιολογοφμενοσ 

εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ 

χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον ςυμμετζχει ελάχιςτα ι πλθμμελϊσ ςτθ λειτουργία τθσ 

ςχολικισ μονάδασ,  
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ββ) Επαρκισ, εφόςον: 

i) ςυμμετζχει, ωσ μζλοσ του ςυλλόγου διδαςκόντων, ςτον προγραμματιςμό και 

ςτισ διαδικαςίεσ αυτο – αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

ii) ανταποκρίνεται άνετα ςτισ ςφνκετεσ απαιτιςεισ για τθν εφρυκμθ και  

αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ςχολικισ τάξθσ του ωσ κυττάρου τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

iii) ςυμμετζχει και ςυμβάλλει ςτθν υλοποίθςθ των εκδθλϊςεων που 

οργανϊνονται από τθν τάξθ του και το ςχολείο κακϊσ και ςτθν υλοποίθςθ των 

εκπαιδευτικϊν δράςεων που προγραμματίςτθκαν ςτο πλαίςιο  τθσ αυτο – αξιολόγθςισ 

τθσ και 

iv) επικοινωνεί και ςυνεργάηεται με ςυναδζλφουσ ι άλλουσ ειδικοφσ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον: 

i) ςυνεργάηεται με ςυναδζλφουσ για τθν κακιζρωςθ κοινϊν κριτθρίων ςε κζματα 

αξιολόγθςθσ, αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ και ανάκεςθσ κατ’ οίκον 

εργαςιϊν,  

ii) ςυμβάλλει ενεργά ςτθν επίλυςθ εκπαιδευτικϊν προβλθμάτων, που  

εμποδίηουν τθν ομαλι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

iii) αναλαμβάνει  πρωτοβουλίεσ και πραγματοποιεί με επιτυχία εξωδιδακτικζσ 

εργαςίεσ και εκδθλϊςεισ τθσ τάξθσ και του ςχολείου και  

iv) ςυμμετζχει ενεργά ςτισ περιοδικζσ ςυναντιςεισ ομάδασ εκπαιδευτικϊν που 

οργανϊνονται για κοινό προγραμματιςμό και υλοποίθςθ των δράςεων που ζχουν 

προγραμματιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ αυτο – αξιολόγθςθσ και αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ 

πρακτικϊν και ςτθν επίλυςθ κοινϊν προβλθμάτων.  

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ,:  

i) πρωτοςτατεί και ςυμμετζχει ςε ςυςτθματικζσ και οργανωμζνεσ πρωτοβουλίεσ 

τφπου «ζρευνασ δράςθσ» για τθν αντιμετϊπιςθ ευρφτερθσ ζκταςθσ προβλθμάτων του 

ςχολείου, όπωσ είναι θ ςχολικι βία και τα φαινόμενα ρατςιςμοφ,  

ii) λειτουργεί ωσ αποτελεςματικόσ ςυντονιςτισ ςυνεργαηόμενθσ ομάδασ 

εκπαιδευτικϊν,  
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iii) πρωτοςτατεί για τθ ςυμμετοχι τθσ τάξθσ του και του ςχολείου ςε δίκτυα 

ςυνεργαςίασ με άλλα ςχολεία  και 

iv) ανταλλάςςει με ςυναδζλφουσ επιςκζψεισ ςτισ τάξεισ τουσ και ςυηθτοφν 

κζματα βελτίωςθσ των πρακτικϊν τουσ. 

γ) το κριτιριο τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με γονείσ και με φορείσ του 

δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα για κζματα που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα τθν 

εκπαίδευςθ, ο αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ 

κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

αα) Ελλιπισ, εφόςον ςυνεργάηεται περιςταςιακά και ελάχιςτα με γονείσ και 

φορείσ.   

ββ) Επαρκισ, εφόςον επικοινωνεί και ανταλλάςςει πλθροφορίεσ με τουσ γονείσ 

ςτισ προβλεπόμενεσ ςυναντιςεισ, προκειμζνου να ςχθματίςει πλθρζςτερθ εικόνα για 

τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν του, ενϊ παράλλθλα τουσ ενθμερϊνει για 

τουσ ςτόχουσ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ τάξθσ και οριοκετεί, εγκαίρωσ, τον ρόλο 

τουσ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον: 

i) διαςφαλίηει υψθλά επίπεδα ενθμζρωςθσ και ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ, 

προκειμζνου να τουσ κακοδθγεί ςτον ρόλο τουσ ςε ςχζςθ με τισ ςχολικζσ υποχρεϊςεισ 

των παιδιϊν τουσ και  

ii) αξιοποιεί τοπικοφσ φορείσ και πραγματοποιεί επιςκζψεισ, για τισ οποίεσ 

προετοιμάηει κατάλλθλα τουσ μακθτζσ του. 

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, οργανϊνει και ςυντονίηει 

αποτελεςματικά τθν υλοποίθςθ δράςεων για το ςχολείο, και όχι μόνο για τθν τάξθ του, 

που φζρνουν το ςχολείο ςε ςυνεργαςίεσ διάρκειασ με άλλα ςχολεία και φορείσ, όπωσ 

είναι θ ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικά, εκνικά και ευρωπαϊκά, τα 

οποία παρζχουν προςτικζμενθ αξία ςτθν πρακτικι τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθσ 

ςχολικισ τάξθσ, ενϊ παράλλθλα εμπλζκει, όπου κρίνεται ςκόπιμο και αναγκαίο, γονείσ 

και φορείσ, με επικουρικοφσ ρόλουσ, ςε δράςεισ τθσ ςχολικισ μονάδασ. 
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5. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ V – Επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, 

οι εκπαιδευτικοί αξιολογοφνται ωσ εξισ: 

α) το κριτιριο των τυπικϊν προςόντων και τθσ επιςτθμονικισ ανάπτυξθσ, ο 

αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:  

αα) Επαρκισ, εφόςον κατζχει μόνο τα απαιτοφμενα πτυχία για τον διοριςμό. 

ββ) Πολφ καλόσ, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του τρεισ (3), τουλάχιςτον, 

από τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 

ii) Είναι κάτοχοσ δεφτερου πτυχίου ι ζχει μετεκπαιδευτεί ςε Διδαςκαλείο ι 

διακζτει βεβαίωςθ ςπουδϊν ςε αντικείμενα που αφοροφν ςτθν τζχνθ και τον 

πολιτιςμό από αναγνωριςμζνο δθμόςιο φορζα.    

ii) Διακζτει πιςτοποίθςθ ςτισ Σ.Π.Ε. επιπζδου Ι ι ΙΙ. 

iii) Γνωρίηει μία, τουλάχιςτον, ξζνθ γλϊςςα ςε επίπεδο Β2, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 1 του ν. 2740/1999. 

iv) Ζχει παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτισ .Ε.Λ.Μ.Ε. ι ςτισ 

.Ε.Λ.Δ.Ε.. 

v) Τπιρξε ι είναι υπότροφοσ του Ι.Κ.Τ.. 

vi) Ζχει εκδϊςει ζνα (1), τουλάχιςτον, βιβλίο με ISBN, ι ζχει ςυμμετάςχει ςε δφο 

(2), τουλάχιςτον, ςυλλογικοφσ τόμουσ ι ζχει δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο 

ςε περιοδικό με κριτζσ. 

γγ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του τρεισ (3), τουλάχιςτον, 

από τισ προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ και επιπλζον είναι κάτοχοσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 

β) το κριτιριο τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, ο αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ 

εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:  

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν φροντίηει τθν ενθμζρωςι του και δεν ςυμμετζχει ςε 

καμιά μορφι επιμόρφωςθσ.  

ββ) Επαρκισ, εφόςον ενδιαφζρεται για τθν επίδοςι του ςτα διάφορα πεδία 

αξιολόγθςθσ του ζργου του και λαμβάνει, αν απαιτείται, μζτρα για τθ βελτίωςι του ι 
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για τθν περαιτζρω ανάπτυξι του και ςυμμετζχει ςε εκπαιδευτικζσ θμερίδεσ και 

ςυναντιςεισ που οργανϊνονται από ςτελζχθ τθσ  εκπαίδευςθσ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον αξιοποιεί τισ επιμορφωτικζσ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ και αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ εντόσ αυτισ, όπωσ είναι αμοιβαίεσ  

επιςκζψεισ ςε τάξεισ ςυναδζλφων και ςυμμετοχι ςε ομάδεσ προγραμματιςμοφ και 

προβλθματιςμοφ, και επιχειρεί βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ ςτο κοινωνικό και 

υλικοτεχνικό περιβάλλον τθσ ςχολικισ μονάδασ με ςκοπό τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των 

διακζςιμων πόρων και υποδομϊν και τθ βελτίωςι τουσ. Επίςθσ λαμβάνεται υπόψθ αν 

παρακολουκεί θμερίδεσ, ςεμινάρια, ςυνζδρια και γενικϊσ αντίςτοιχεσ εκδθλϊςεισ που 

γίνονται από αναγνωριςμζνουσ φορείσ και είναι ςχετικζσ με τα γνωςτικά αντικείμενα 

του κλάδου ςτον οποίο ανικει και τθ διδακτικι τουσ, κακϊσ και αν, μζςω αυτϊν, 

ειςάγει καινοτομίεσ ςτθν τάξθ του και ςτθ ςχολικι μονάδα.  

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ: 

i) Ζχει παρακολουκιςει, ζνα τουλάχιςτον, επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειασ 

άνω των 30 ωρϊν από δθμόςιο φορζα ςε αντικείμενο ςχετικό με το γνωςτικό 

αντικείμενο του κλάδου ςτον οποίο ανικει ι ςτθν παιδαγωγικι ι ςτθ διδακτικι και 

διακζτει ςχετικι βεβαίωςθ.                                   

ii) οργανϊνει και μετζχει ωσ ειςθγθτισ ςε ενδοςχολικζσ και περιφερειακζσ 

επιμορφϊςεισ που αποςκοποφν ςτθν αναβάκμιςθ του διδακτικοφ και μακθςιακοφ 

ζργου,  

iii) ςυμμετζχει ςε «δια ηϊςθσ ι εικονικζσ κοινότθτεσ εκπαιδευτικϊν», 

επιδιϊκοντασ τθν ανάλθψθ καινοτόμων ζργων που «ευεργετοφν» το ςχολείο του ι 

δίκτυο ςχολείων, 

iv) αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και ςυμμετζχει ςε δράςεισ προϊκθςθσ τθσ 

καινοτομίασ και τθσ αριςτείασ, 

v) αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ ι ςυμμετζχει ςε δράςεισ που ςυνδζονται με τθ 

ηωι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν οποία υπθρετεί ι τθσ περιφζρειασ ςτθν οποία ανικει θ 

ςχολικι μονάδα και ςυμβάλλουν ςτθν  αναβάκμιςι τθσ και 
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vi) ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ που αναδεικνφουν τθν παρουςία του ςτθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα, όπωσ είναι θ διδαςκαλία ςε Α.Ε.Ι., θ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ 

εργαςίασ του Τ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α. ι, ωσ διδάςκων, ςε δειγματικζσ διδαςκαλίεσ, ι, ωσ 

επιμορφωτισ, ςε επιμορφωτικά προγράμματα ι, ωσ μζλοσ, ςε επιτροπζσ 

βακμολογικϊν ι εξεταςτικϊν κζντρων ι ςε διοικθτικά ςυμβοφλια επιςτθμονικϊν 

ςωματείων ι ενϊςεων ι ςε επιςτθμονικζσ επιτροπζσ ςυνεδρίων. 

 

Άρθρο 15 

Ροιοτικόσ αξιολογικόσ χαρακτηριςμόσ των εκπαιδευτικών που αςκοφν ιδιαίτερα 

καθήκοντα 

 

1. το κριτιριο τθσ κατθγορίασ Ι – Τπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια, ο 

αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ: 

α) Ελλιπισ, εφόςον ανταποκρίνεται ελάχιςτα ι πλθμμελϊσ ςτισ τυπικζσ 

υπαλλθλικζσ του υποχρεϊςεισ. 

β) Επαρκισ, εφόςον ανταποκρίνεται ικανοποιθτικά ςτα προβλεπόμενα 

κακικοντά του ενϊ επικοινωνεί και ςυνεργάηεται με τουσ ςυναδζλφουσ του ι άλλουσ 

ειδικοφσ. 

γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, ςυμμετζχει ενεργά με προτάςεισ και πρωτοβουλίεσ ςτθν εφρυκμθ και 

αποτελεςματικι λειτουργία τθσ οργανικισ μονάδασ ι υπθρεςίασ και ςυμβάλλει 

ζμπρακτα και με κετικό τρόπο ςτθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν αποφάςεων.  

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ, μετζχει ενεργά και ςτθρίηει, με το ζργο του, το ςυνολικό ζργο τθσ 

οργανικισ μονάδασ ι υπθρεςία, μετζχοντασ ςε άμιςκεσ επιτροπζσ που αναλαμβάνουν 

πρόςκετεσ δράςεισ προσ όφελόσ τθσ. 

2. τα κριτιρια τθσ κατθγορίασ ΙΙ – Επιςτθμονικισ και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, 

οι εκπαιδευτικοί του παρόντοσ άρκρου αξιολογοφνται ωσ εξισ: 
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α) το κριτιριο των τυπικϊν προςόντων και τθσ επιςτθμονικισ ανάπτυξθσ, ο 

αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ 

ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:  

αα) Επαρκισ, εφόςον κατζχει μόνο τα απαιτοφμενα πτυχία για τον διοριςμό. 

ββ) Πολφ καλόσ, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του τρεισ (3), τουλάχιςτον, 

από τισ κάτωκι προχποκζςεισ: 

ii) Είναι κάτοχοσ δεφτερου πτυχίου ι ζχει μετεκπαιδευτεί ςε Διδαςκαλείο ι 

διακζτει βεβαίωςθ ςπουδϊν ςε αντικείμενα που αφοροφν ςτθν τζχνθ και τον 

πολιτιςμό από αναγνωριςμζνο δθμόςιο φορζα.    

ii) Διακζτει πιςτοποίθςθ ςτισ Σ.Π.Ε. επιπζδου Ι ι ΙΙ. 

iii) Γνωρίηει μία, τουλάχιςτον, ξζνθ γλϊςςα ςε επίπεδο Β2, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 1 του ν. 2740/1999. 

iv) Ζχει παρακολουκιςει πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτισ .Ε.Λ.Μ.Ε. ι ςτισ 

.Ε.Λ.Δ.Ε.. 

v) Τπιρξε ι είναι υπότροφοσ του Ι.Κ.Τ.. 

vi) Ζχει εκδϊςει ζνα (1), τουλάχιςτον, βιβλίο με ISBN, ι ζχει ςυμμετάςχει ςε δφο 

(2), τουλάχιςτον, ςυλλογικοφσ τόμουσ ι ζχει δθμοςιεφςει ζνα (1), τουλάχιςτον, άρκρο 

ςε περιοδικό με κριτζσ. 

γγ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του τρεισ (3), τουλάχιςτον, 

από τισ προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ υποπερίπτωςθσ και επιπλζον είναι κάτοχοσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. 

β) το κριτιριο τθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, ο αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ 

εντάςςεται ςε βακμίδα περιγραφικισ κλίμακασ ποιοτικοφ χαρακτθριςμοφ ωσ εξισ:  

αα) Ελλιπισ, εφόςον δεν φροντίηει τθν ενθμζρωςι του και δεν ςυμμετζχει ςε 

καμιά μορφι επιςτθμονικισ ι εκπαιδευτικισ επιμόρφωςθσ.  

ββ) Επαρκισ, εφόςον ενδιαφζρεται για τθν επίδοςι του και λαμβάνει, αν 

απαιτείται, μζτρα για τθ βελτίωςι του ι για τθν περαιτζρω ανάπτυξι του και 

ςυμμετζχει ςε επιςτθμονικζσ θμερίδεσ. 
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γγ) Πολφ καλόσ, εφόςον παρακολουκεί θμερίδεσ, ςεμινάρια, ςυνζδρια και 

γενικϊσ αντίςτοιχεσ εκδθλϊςεισ που γίνονται από αναγνωριςμζνουσ φορείσ και είναι 

ςχετικζσ με τα γνωςτικά αντικείμενα του κλάδου ςτον οποίο ανικει και ειςθγείται 

οργανωτικζσ διευκετιςεισ που βελτιϊνουν τθν αποδοτικότθτα τθσ οικείασ υπθρεςίασ.  

δδ) Εξαιρετικόσ, εφόςον, πλζον των προχποκζςεων τθσ προθγοφμενθσ 

υποπερίπτωςθσ: 

i) οργανϊνει και μετζχει ωσ ειςθγθτισ ςε επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ που 

αποςκοποφν ςτθν αναβάκμιςθ του ειδικοφ επιςτθμονικοφ ι τεχνικοφ του ζργου και  

ii) ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ που αναδεικνφουν τθν παρουςία του ςτθν 

επιςτθμονικι και εκπαιδευτικι κοινότθτα, όπωσ είναι θ διδαςκαλία ςε Α.Ε.Ι., θ 

ςυμμετοχι ςε ομάδεσ εργαςίασ του Τ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α. ι, ωσ επιμορφωτισ, ςε επιμορφωτικά 

προγράμματα ι, ωσ μζλοσ, ςε διοικθτικά ςυμβοφλια επιςτθμονικϊν ςωματείων ι 

ενϊςεων ι ςε επιςτθμονικζσ επιτροπζσ ςυνεδρίων. 

 

Άρθρο 16 

Βαρφτητα κριτηρίων 

 

1. Κάκε κριτιριο διοικθτικισ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν που προβλζπονται 

ςτισ περιπτϊςεισ α) ζωσ κγ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 ζχει ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ 1. 

2. Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν που 

δεν υπθρετοφν ςτισ κζςεισ που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ α) ζωσ κγ) τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 1  είναι οι εξισ: 

α) Η κατθγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, ςυντελεςτισ 0,75. 

β) Η κατθγορία ΙΙ – χεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και προετοιμαςία τθσ 

διδαςκαλίασ, ςυντελεςτισ 0,50. 

γ) Η κατθγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγι και αξιολόγθςθ διδαςκαλίασ, ςυντελεςτισ 1,25. 

δ) Η κατθγορία IV – Τπθρεςιακι ςυνζπεια και επάρκεια, ςυντελεςτισ 2. 

ε) Η κατθγορία V – Επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ, ςυντελεςτισ 0,50. 
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Άρθρο 17 

Υπολογιςμόσ τελικήσ βαθμολογίασ  

 

1. Η τελικι βακμολογία και ο ςυνολικόσ ποιοτικόσ χαρακτθριςμόσ κάκε 

αξιολογοφμενου εκπαιδευτικοφ που υπθρετεί ςε κάποια από τισ κζςεισ που 

προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ α) ζωσ κγ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1  προκφπτει 

από το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ κάκε κριτθρίου δια του αρικμοφ των κριτθρίων. 

2. Η τελικι βακμολογία κάκε αξιολογοφμενου εκπαιδευτικοφ που δεν υπθρετεί 

ςτισ κζςεισ που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ α) ζωσ κγ) τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 1  υπολογίηεται με τον εξισ μακθματικό τφπο:  

ΣΒ={ Κτ1* ΒΚτ1+ Κτ2* ΒΚτ2+ Κτ3*ΒΚτ3 + Κτ4*ΒΚτ4+  Κτ5*ΒΚτ5}/5, 

όπου ΣΒ: Η τελικι βακμολογία, ΒΚτ: Βακμόσ κατθγορίασ που προκφπτει από το 

μζςο όρο τθσ βακμολογίασ κάκε κριτθρίου τθσ και Κτ: υντελεςτισ κατθγορίασ 

κριτθρίων. 

3. Συχόν δεκαδικόσ αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται προσ τθν επόμενθ ακζραιθ 

μονάδα αν το πρϊτο δεκαδικό ψθφίο είναι μεγαλφτερο ι ίςο του 5, ενϊ αν το πρϊτο 

δεκαδικό ψθφίο είναι μικρότερο του 5 ςτρογγυλοποιείται προσ τα κάτω.  

4. Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτθρίηονται ελλιπείσ ςε περιςςότερα του ενόσ 

κριτθρίου ανά κατθγορία χαρακτθρίηονται ςυνολικά ελλιπείσ.  

5. Οι εκπαιδευτικοί που, ςφμφωνα με τθν τελικισ τουσ βακμολογία ι ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 4, χαρακτθρίηονται ςυνολικά ελλιπείσ εγγράφονται ςτον πίνακα των 

μθ προακτζων που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 8 του ν. 4024/2011. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Άρθρο 18 

Διαδικαςία αξιολόγηςησ  
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1. Η διαδικαςία τθσ διοικθτικισ αξιολόγθςθσ διενεργείται ωσ εξισ: 

α) Ο αξιολογοφμενοσ ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ζκκεςθ αυτοαξιολόγθςισ του 

το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν πριν από τθν ζναρξθ τθσ αξιολογικισ περιόδου, 

όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο 7 του παρόντοσ άρκρου. Η ζκκεςθ 

αυτοαξιολόγθςθσ απευκφνεται προσ τον αξιολογθτι και κατατίκεται ςτθ γραμματεία 

τθσ ςχολικισ μονάδασ ι του ςχολικοφ ςυμβοφλου ι τθσ κεντρικισ ι αποκεντρωμζνθσ 

υπθρεςίασ ςτθν οποία υπθρετεί ο αξιολογθτισ. Ο αξιολογοφμενοσ αυτοαξιολογείται με 

βάςθ τθ βακμολογικι κλίμακα και τισ βακμίδεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 5 ςτα 

ίδια κριτιρια ςτα οποία αξιολογείται και από τουσ αξιολογθτζσ του και ςυντάςςει τισ 

οικείεσ εκκζςεισ με χριςθ των εντφπων των Παραρτθμάτων Ι ζωσ ....... Παράλειψθ 

υποβολισ τθσ ζκκεςθσ αυτισ ςε καμία περίπτωςθ δεν επθρεάηει τθ διαδικαςία τθσ 

αξιολόγθςθσ.   

β) Οι αξιολογθτζσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ προςκαλοφν 

εγγράφωσ τουσ αξιολογοφμενουσ ςε ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα ςε ςυνάντθςθ 

ςυηιτθςθσ αναφορικά με τθν επικείμενθ αξιολόγθςθ. Η πρόςκλθςθ κοινοποιείται ςτον 

αξιολογοφμενο τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ςυνάντθςθσ. Η 

παράλειψθ πρόςκλθςθσ του αξιολογοφμενου ςτθ ςυνάντθςθ και μθ προςζλευςι του 

επιφζρει ακυρότθτα τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ. Η θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ 

ςυνάντθςθσ κακϊσ και οι υπογραφζσ του αξιολογθτι και του αξιολογοφμενου 

ςθμειϊνονται ςτον οικείο χϊρο του εντφπου τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςισ του.    

γ) Οι αξιολογθτζσ μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ςυντάςςουν εκκζςεισ 

αξιολόγθςθσ. Οι εκκζςεισ γνωςτοποιοφνται αποδεδειγμζνα, το αργότερο εντόσ πζντε 

(5) εργάςιμων θμερϊν από τθ ςφνταξι τουσ, ςτουσ αξιολογοφμενουσ. ε περίπτωςθ 

νόμιμθσ απουςίασ του αξιολογοφμενου από τθν υπθρεςιακι μονάδα που υπθρετεί ι 

πραγματοποιεί το μεγαλφτερο μζροσ του υποχρεωτικοφ του ωραρίου θ ζκκεςθ 

αξιολόγθςθσ αποςτζλλεται ςτθν κατοικία του ταχυδρομικά επί αποδείξει ι με κάκε 

άλλο νόμιμο μζςο. Οι αξιολογικζσ εκκζςεισ γνωςτοποιοφνται εντόσ τθσ αξιολογικισ 

περιόδου ι το αργότερο τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ.  
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2. α) Η εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ αρχίηει με τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ του αξιολογθτι προσ τον αξιολογοφμενο. ε περίπτωςθ που θ 

εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ κινείται κατόπιν ζγγραφθσ αίτθςθσ του αξιολογοφμενου προσ 

τον αξιολογθτι, ο τελευταίοσ οφείλει να προςκαλζςει τον αιτοφντα ςε διάςτθμα 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν λιψθ τθσ αίτθςθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ θ 

αξιολόγθςθ του αιτοφντοσ δεν αρχίηει αν δεν παρζλκουν δφο (2) μινεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ. 

β) Η εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια: 

αα) Προγραμματιςμοφ και προετοιμαςίασ τθσ παρακολοφκθςθσ διδαςκαλιϊν. 

το ςτάδιο αυτό ο αξιολογθτισ με τθν ζγγραφθ πρόςκλθςθ με τθν οποία ξεκινά θ 

ςχετικι διαδικαςία παρζχει και διευκρινίςεισ ςτον αξιολογοφμενο ςχετικά με τα 

κριτιρια και τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ. τθ ςυνζχεια ο αξιολογθτισ και ο 

αξιολογοφμενοσ προγραμματίηουν τθν παρακολοφκθςθ διδαςκαλιϊν του 

αξιολογοφμενου ςε χρόνο που ορίηει ο αξιολογθτισ. Ο αξιολογθτισ μπορεί να λαμβάνει 

υπόψθ τισ προτιμιςεισ του αξιολογοφμενου ωσ προσ τα μακιματα και τισ τάξεισ ςτα 

οποία επικυμεί να γίνει θ παρακολοφκθςθ.  

ββ) Παρακολοφκθςθσ δφο (2), τουλάχιςτον, διδαςκαλιϊν. 

γγ) Μετα – αξιολογικισ ςυηιτθςθσ και αναςτοχαςμοφ. το ςτάδιο αυτό 

πραγματοποιείται προφορικι ςυηιτθςθ μεταξφ του αξιολογθτι και του 

αξιολογοφμενου ςτθν οποία παρζχεται και ανατροφοδότθςθ από τον αξιολογθτι 

ςχετικά με τθν παρακολοφκθςθ των διδαςκαλιϊν. Μζςα ςε μία εβδομάδα από τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ ςυηιτθςθσ, ο αξιολογοφμενοσ υποβάλλει ςτον αξιολογθτι τθν 

ζκκεςθ εκπαιδευτικισ αυτοαξιολόγθςισ του και τον τυχόν ςυνοδευτικό ατομικό 

φάκελο που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3.  

γ) Η εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ τθσ οικείασ  

ζκκεςθσ θ οποία γνωςτοποιείται εντόσ τθσ αξιολογικισ περιόδου ι το αργότερο τρεισ 

(3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιξθ τθσ.  
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3. Οι εκκζςεισ αυτοαξιολόγθςθσ ςυνοδεφονται, προαιρετικά, από ατομικό 

φάκελο ςτον οποίο κάκε αξιολογοφμενοσ μπορεί να περιλαμβάνει τα κάκε είδουσ 

δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν αυτοαξιολόγθςι του. 

4. Η ζκκεςθ αυτοαξιολόγθςθσ και ο ατομικόσ φάκελοσ αποςκοποφν ςτθν 

πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ του αξιολογθτι και δεν τον δεςμεφουν ςτθν αξιολογικι του 

κρίςθ. 

5. Αξιολογθτισ που αποβάλλει τθν κφρια ιδιότθτά του το αργότερο δεκαπζντε 

(15) θμζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ αξιολογικισ περιόδου, λόγω διοριςμοφ, μετάκεςθσ, 

απόςπαςθσ, μετάταξθσ ι μετακίνθςθσ ςε άλλθ υπθρεςία, δεν απαλλάςςεται από τισ 

προβλεπόμενεσ ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου υποχρεϊςεισ του.  

6. Αξιολογθτισ που άςκθςε τα κακικοντα τθσ κζςθσ ευκφνθσ που κατζχει για 

τζςςερισ (4), τουλάχιςτον, ςυνεχόμενουσ μινεσ, αλλά απομακρφνκθκε το αργότερο 

πζντε (5) θμζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ αξιολογικισ περιόδου, λόγω απαλλαγισ από τα 

κακικοντά του ι λόγω υποβιβαςμοφ ι λφςθσ τθσ υπαλλθλικισ του ςχζςθσ, δεν 

ςυντάςςει ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που θ υπαλλθλικι ςχζςθ 

λφκθκε λόγω παραίτθςθσ, ςυμπλιρωςθσ του ορίου θλικίασ ι τριακονταπενταετίασ. 

τθν περίπτωςθ του προθγοφμενου εδαφίου οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ ςυντάςςονται 

και υποβάλλονται, κατά προτεραιότθτα, από αναπλθρωτζσ αξιολογθτζσ οι οποίοι 

ορίηονται από τουσ άμεςουσ προϊςτάμενουσ των αξιολογθτϊν, υποχρεωτικά πριν από 

τθν παράδοςθ των κακθκόντων όςων απομακρφνονται. 

7. Η διοικθτικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε κάποια από 

τισ κζςεισ που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ α) ζωσ κγ) τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 1 διενεργείται μεταξφ 1θσ Φεβρουαρίου και 31θσ Μαρτίου κάκε ζτουσ. Η 

διοικθτικι αξιολόγθςθ των λοιπϊν εκπαιδευτικϊν διενεργείται μεταξφ 1θσ Απριλίου και 

15θσ Μαΐου κάκε ζτουσ. 

8. Η διοικθτικι αξιολόγθςθ είναι ετιςια και αφορά, για τουσ μεν 

εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε κάποια από τισ κζςεισ που προβλζπονται ςτισ 

περιπτϊςεισ α) ζωσ κγ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1, το χρονικό διάςτθμα από τθν 

επομζνθ τθσ περάτωςθσ τθσ προθγοφμενθσ αξιολόγθςθσ ζωσ και τθν προτεραία τθσ 
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ζναρξθσ τθσ νζασ, για τουσ δε λοιποφσ εκπαιδευτικοφσ, το ςχολικό ζτοσ τθσ ςφνταξθσ 

τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ (αξιολογθτζα περίοδοσ).  

9. Η εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ διενεργείται μία, τουλάχιςτον, φορά ανά τριετία 

εντόσ ςυνεχοφσ χρονικοφ διαςτιματοσ που δεν υπερβαίνει τουσ 2 μινεσ (διμθνιαία 

αξιολογικι περίοδοσ).  

  

Άρθρο 19 

Ζλεγχοσ των τυπικών ςτοιχείων ςτισ εκθζςεισ αξιολόγηςησ 

 

1. Σα αρμόδια τμιματα των διευκφνςεων διοικθτικισ και οικονομικισ 

υποςτιριξθσ των περιφερειακϊν διευκφνςεων εκπαίδευςθσ και τα τμιματα 

διοικθτικϊν και οικονομικϊν κεμάτων των διευκφνςεων εκπαίδευςθσ είναι υπεφκυνα 

για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ διατάγματοσ και ιδιαίτερα για τον 

ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των οριηομζνων από το παρόν διάταγμα ωσ προσ τθν ςυμπλιρωςθ 

τόςο από τον αξιολογοφμενο όςο και από τον αξιολογθτι των απαραιτιτων ςτοιχείων 

και εντφπων. 

 2. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτϊνεται οποιαδιποτε παράλειψθ ωσ 

προσ τα απαραίτθτα ςτοιχεία, θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ επιςτρζφεται από τον 

προϊςτάμενο του οικείου τμιματοσ ςτον κατά περίπτωςθ υπεφκυνο για ςχετικι 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ.  

 

Άρθρο 20 

 Ζντυπα Αξιολόγηςησ – Τρόποσ ςφνταξησ και τήρηςησ των εκθζςεων 

αξιολόγηςησ 

 

1. Η αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν ολοκλθρϊνεται με εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, οι 

οποίεσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα, τα οποία προςαρτϊνται ωσ 

Παραρτιματα Ι ζωσ ….. ςτο παρόν διάταγμα. Η ζκκεςθ αξιολόγθςθσ κάκε 

εκπαιδευτικοφ αποτελεί μζροσ του προςωπικοφ τουσ μθτρϊου. 
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2. Οι εκκζςεισ αξιολόγθςθσ ςυντάςςονται ςε δφο αντίτυπα. Σο ζνα παραδίδεται 

ςτο αξιολογοφμενο και το άλλο κοινοποιείται και φυλάςςεται ςτθν υπθρεςία που 

τθρείται και ο υπθρεςιακόσ φάκελοσ του αξιολογοφμενου. 

3. Αντικατάςταςθ τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, που ζχει υποβλθκεί ςτθν αρμόδια 

κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο υπθρεςία, ι τροποποίθςι τθσ απαγορεφεται. 

Επιτρζπεται μόνον θ τροποποίθςθ τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ από τα δευτεροβάκμια 

όργανα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 21 και 22 του παρόντοσ διατάγματοσ.  

 

Άρθρο 21  

Δικαίωμα ζνςταςησ, αρμόδια όργανα και ζκταςη ελζγχου 

 

1. Οι αξιολογοφμενοι δικαιοφνται ενςτάςεωσ ενϊπιον δευτεροβάκμιων 

οργάνων αξιολογικισ κρίςθσ εφόςον:  

α) θ ςυνολικι τουσ βακμολογία είναι μικρότερθ από 45 μονάδεσ ι 

β) θ διαφορά ςτθ βακμολογία των επιμζρουσ κριτθρίων τθσ ίδιασ κατθγορίασ 

είναι μεγαλφτερθ από 45 μονάδεσ.    

2. Οι ενςτάςεισ αςκοφνται ωσ εξισ:  

α) Σων περιφερειακϊν διευκυντϊν εκπαίδευςθσ, των ςυντονιςτϊν εκπαίδευςθσ 

εξωτερικοφ, των ςχολικϊν ςυμβοφλων, των διευκυντϊν εκπαίδευςθσ και των 

προϊςταμζνων των τμθμάτων επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ των 

περιφερειακϊν διευκφνςεων εκπαίδευςθσ ενϊπιον τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ τθσ 

Ποιότθτασ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 

β) Σων διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων και των λοιπϊν εκπαιδευτικϊν ενϊπιον 

των Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου (Ε.Α.Ε.Ε.) που εδρεφουν ςτθ 

διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ ςτθν περιφζρεια τθσ οποίασ υπθρετοφν οι ενιςτάμενοι. 

 2. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και οι Ε.Α.Ε.Ε. εξετάηουν το παραδεκτό και το νόμω και ουςία 

βάςιμο των ενςτάςεων και δφνανται είτε να τισ απορρίψουν είτε να τισ κάνουν δεκτζσ, 

εν μζρει ι ςτο ςφνολο, και να τροποποιιςουν τθ βακμολογία του ενιςτάμενου. Δεν 

επιτρζπεται να χειροτερζψουν τθ κζςθ του ενιςτάμενου. 
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3. Η ζνςταςθ ςτρζφεται κατά τθσ αξιολογικισ ζκκεςθσ του αξιολογθτι και 

πρζπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία και τα πραγματικά 

περιςτατικά ςτα οποία ο αξιολογοφμενοσ κεμελιϊνει τουσ ιςχυριςμοφσ του κακϊσ και 

τα ςτοιχεία τα οποία αποδεικνφουν τθν ανακρίβεια των επικαλοφμενων από τον 

αξιολογθτι γεγονότων. 

4. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ δικαιοφνται ενςτάςεωσ 

ενϊπιον των δευτεροβάκμιων οργάνων αξιολογικισ κρίςθσ εφόςον θ ςυνολικι τουσ 

βακμολογία είναι μικρότερθ από 60 μονάδεσ ι εφόςον θ διαφορά ςτθ βακμολογία των 

επιμζρουσ κριτθρίων τθσ ίδιασ κατθγορίασ είναι μεγαλφτερθ από 30 μονάδεσ. 

 

Άρθρο 22 

Διαδικαςία ζνςταςησ 

 

1. Η ζνςταςθ του αξιολογοφμενου αςκείται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 

πζντε (5) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ ςϋ αυτόν τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ από τον 

αξιολογθτι. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται με κατάκεςθ ςχετικοφ εγγράφου ςτθ 

γραμματεία του δευτεροβάκμιου οργάνου. Αντίγραφο ι φωτοτυπικό αντίτυπο τθσ 

ενςτάςεωσ παραδίδεται ι αποςτζλλεται με τθ φροντίδα τθσ γραμματείασ του 

δευτεροβάκμιου οργάνου ςτον αξιολογθτι, ο οποίοσ ςυνζταξε τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ 

κατά τθσ οποίασ ςτρζφεται θ ζνςταςθ.  

2. ε περίπτωςθ αδυναμίασ του αξιολογοφμενου να κατακζςει τθν ζνςταςθ ςτθ 

γραμματεία του δευτεροβάκμιου οργάνου το ζγγραφο τθσ ζνςταςθσ αποςτζλλεται και 

ταχυδρομικά επί αποδείξει ι με κάκε άλλο νόμιμο μζςο.  

3. Σο δευτεροβάκμιο όργανο αξιολογικισ κρίςθσ δφναται να ηθτιςει 

οποιεςδιποτε πρόςκετεσ διευκρινίςεισ κρίνει απαραίτθτεσ από τον αξιολογθτι ι τον 

αξιολογοφμενο και γενικϊσ να ενεργιςει για τθ διακρίβωςθ των προβαλλομζνων 

ιςχυριςμϊν.  



 67 

4. Σο δευτεροβάκμιο όργανο αποφαίνεται επί των ενςτάςεων εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ ςτθ 

γραμματεία του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΤΟ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 23 

 Αξιολόγηςη δόκιμων εκπαιδευτικών 

 

         1. Για τουσ δόκιμουσ εκπαιδευτικοφσ ςυντάςςονται κατά τθ διάρκεια τθσ 

διετοφσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ δφο (2) εκκζςεισ διοικθτικισ και δφο (2) εκκζςεισ 

εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ. Οι πρϊτεσ εκκζςεισ αξιολογιςεισ ςυντάςςονται εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν μετά τθ ςυμπλιρωςθ ενόσ 

θμερολογιακοφ ζτουσ υπθρεςίασ του εκπαιδευτικοφ (ενδιάμεςεσ εκκζςεισ 

αξιολόγθςθσ) και οι δεφτερεσ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν 

μετά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ (τελικζσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ).  

2. Κατά τα λοιπά, για τθν αξιολόγθςθ των δοκίμων εκπαιδευτικϊν, 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του παρόντοσ διατάγματοσ.  

 

Άρθρο 24 

Αξιολόγηςη των μελών του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Ρροςωπικοφ και του Ειδικοφ 

Βοηθητικοφ Ρροςωπικοφ 

 

1. Σα μζλθ του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικοφ 

Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.) που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ αϋ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 35 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), ςτθν παράγραφο 4 του 

άρκρου 3 του ν. 2817/2000 (Α’ 78) κακϊσ και ςτα άρκρα 17 και 18 και ςτθν παράγραφο 

2 του άρκρου 19 του ν.3699/2008 (Α’ 199) αξιολογοφνται από τουσ διευκυντζσ των 
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ςχολικϊν μονάδων ςτα οποία υπθρετοφν. Σα μζλθ του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π. που 

υπθρετοφν ςτα ΚΕ.Δ.Δ.Τ., είτε κατζχοντασ οργανικζσ κζςεισ είτε ωσ αποςπαςμζνοι, 

αξιολογοφνται από τουσ οικείουσ προϊςταμζνουσ των ΚΕ.Δ.Δ.Τ.. 

2. Σα μζλθ του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που υπθρετοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ 

αξιολογοφνται με τα κριτιρια που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ δ) και ε) τθσ 

παραγράφου 9 του άρκρου 4 του παρόντοσ διατάγματοσ. 

3. Σα μζλθ του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που υπθρετοφν ςε ΚΕ.Δ.Δ.Τ. αξιολογοφνται με 

τα κριτιρια που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 10 του άρκρου 4 του παρόντοσ 

διατάγματοσ. 

4. Κατά τα λοιπά, για τθν αξιολόγθςθ των μελϊν του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του παρόντοσ διατάγματοσ.  

 

Άρθρο 25 

Αξιολόγηςη των προϊςταμζνων από τουσ υφιςτάμενουσ 

 

Κάκε αξιολογοφμενοσ εκπαιδευτικόσ ζχει το δικαίωμα να αξιολογεί τον 

προϊςτάμενο αξιολογθτι του. Η αξιολόγθςθ τθσ παροφςθσ παραγράφου είναι ζγγραφθ, 

επϊνυμθ και προαιρετικι και υποβάλλεται ςτον άμεςο προϊςτάμενο του αξιολογθτι 

που υπόκειται ςτθν αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων του. Ο αποδζκτθσ τθσ αξιολόγθςθσ 

των υφιςταμζνων εκτιμά και χρθςιμοποιεί κατά τθν κρίςθ του τισ αξιολογιςεισ. 

 

Άρθρο 26 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

1. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ διατάγματοσ: 

α) Η διοικθτικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε κάποια από 

τισ κζςεισ που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ α) ζωσ κγ) τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 1 διενεργείται μεταξφ 1θσ Αυγοφςτου και 15θσ Οκτωβρίου του 2013 και θ 
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διοικθτικι αξιολόγθςθ των λοιπϊν  εκπαιδευτικϊν διενεργείται από 1θ Νοεμβρίου ζωσ 

και τθν 15θ Δεκεμβρίου 2013. 

β) Αξιολογοφνται κατά προτεραιότθτα οι εκπαιδευτικοί που κατά τθν 31θ Μαΐου 

του 2014 ςυμπλθρϊνουν τον ελάχιςτο χρόνο που απαιτείται για τθν προαγωγι από το 

βακμό που κατζχουν ςτον επόμενο βακμό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 

7 του άρκρου 7 του ν. 4024/2011. 

2. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ του παρόντοσ 

διατάγματοσ θ αξιολογθτζα περίοδοσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε κάποια 

από τισ κζςεισ που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ α) ζωσ κγ) τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 1 αφορά τθ κθτεία τουσ από τότε που ανζλαβαν κακικοντα ςε μία από τισ 

ανωτζρω κζςεισ ωσ και το χρόνο ζναρξθσ τθσ πρϊτθσ αξιολογικισ περιόδου όπωσ 

ορίηεται ςτθν περίπτωςθ α) τθσ παραγράφου 1. 

 

Άρθρο 27 

Ζναρξη ιςχφοσ 

 

Η ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. 

 

τον Τπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

ανακζτουμε τθ δθμοςίευςθ και εκτζλεςθ του παρόντοσ διατάγματοσ. 

 

 

Αθήνα,  ...../....../2013                         

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ 

 

ΚΑΟΛΟΣ ΡΑΡΟΥΛΙΑΣ 
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ΟΙ ΥΡΟΥΓΟΙ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

                ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

                ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

  

                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       

                         ΑΒΑΝΙΤΟΡΟΥΛΟΣ 

 


