ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία
και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 1
Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία (ΣΕΠΟΠ)
Συστήνεται διαρκές Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία
(ΣΕΠΟΠ) που αποτελείται από τους διατελέσαντες Υπουργούς Παιδείας και
προεδρεύεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η
συμμετοχή των προαναφερομένων προσώπων είναι οικειοθελής.
ΑΡΘΡΟ 2
Αποστολή του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία
Το ΣΕΠΟΠ είναι άτυπο συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και σκοπό έχει την υποβοήθησή του στην
άσκηση της ακολουθούμενης πολιτικής για την παιδεία. Στην αποστολή του
συμπεριλαμβάνεται η πρόταση γνώμης
ή συμβουλών τόσο για την
αποτίμηση της έως τώρα ασκούμενης πολιτικής στην εκπαίδευση, όσο και
στη διαμόρφωση και υλοποίηση νέων πολιτικών.
Το ΣΕΠΟΠ μπορεί να εκφράζει απόψεις στην ασκούμενη πολιτική για
όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και να προτείνει γενικές θέσεις για τον τρόπο
και την υλοποίηση αυτής, να προσδιορίζει τις προτεραιότητες, τους στόχους,
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ενδεχομένως τις απαιτούμενες δράσεις και
τα μέσα εκτέλεσης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 3
Οργάνωση-Λειτουργία
Το ΣΕΠΟΠ συγκαλείται δύο φορές τον χρόνο και εκτάκτως όποτε
κριθεί αναγκαίο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αρμόδιος για την λειτουργία του ΣΕΠΟΠ ( καθορισμός ημερήσιας
διάταξης, ενημέρωση των μελών αυτού κλπ) είναι ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος επιπλέον θα ασκεί και
καθήκοντα γραμματέα του οργάνου.
Για την γραμματειακή υποστήριξη του ΣΕΠΟΠ, ο γραμματέας αυτού
μπορεί να επιλέγει από ένα (1) έως τέσσερα (4) άτομα από το διοικητικό
προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για την λειτουργία του ΣΕΠΟΠ δεν επιτρέπεται καμία οικονομική
δαπάνη που να βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 4
Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε
απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

Μετά το άρθρο 4 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71) προστίθεται
άρθρο 4Α ως ακολούθως:
«Από το σχολικό έτος 2014 -2015 πραγματική εκπαιδευτική
υπηρεσία μόνιμων εκπαιδευτικών που διανύεται για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) διδακτικών ετών, σε δημόσιες
σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν
στις κατηγορίες μοριοδό τησης Θ΄ & Ι΄ για την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και ΙΑ΄ & ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που
αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996
(ΦΕΚ 45 Α΄), υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον υπολογισμό των
μονάδων συνθηκών διαβίωσης.
Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των οργανικών κενών
των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών με τις γενικές
διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για διορισμό
στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους
στους ισχύοντες πίνακες . Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε
εφαρμογή
του
προηγούμενου
εδαφίου,
δεσμεύονται
να
υπηρετήσουν στις οικείες σχολικές μονάδες επί μία τουλάχιστον
συνεχή διετία, απαγορευομένης απολύτως και για οιποιονδήποτε
λόγο της αποσπάσεως, μεταθέσεως ή μετατάξεώς τ ους από τις
μονάδες αυτές.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου.»
ΑΡΘΡΟ 5
Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικώ ν που
υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες
Μετά το άρθρο 5 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71) προστίθεται
άρθρο 5Α ως ακολούθως:
«Από το σχολικό έτος 2014 -2015 πραγματική εκπαιδευτική
υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που
διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίε ς κατά τις
οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ & Ι΄
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ΙΑ΄ & ΙΒ΄ για τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του
άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996 ( ΦΕΚ 45 Α΄) υπολογίζεται στο διπλάσιο
για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των
εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω
υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον υπολογισμό των
μονάδων συνθηκών διαβίωσης με την επιφύλαξη του χρονικού
περιορισμού του πρώτου εδαφίου το υ άρθρου 4Α.
Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των λειτουργικών κενών
των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών με τις γενικές
διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη

στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους
στους ισχύοντες πίνακες .
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου.»
ΑΡΘΡΟ 6
Θέματα Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής Θρησκείας
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α’42)
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’24), μετά το
τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Επίσης, οι
Ιεροδιδάσκαλοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής απόφασης
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
να διδάσκουν μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης
(συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας της Αραβικής γλώσσας) στα
μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης, εφόσον έχουν τα αναγκαία
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έστω και αν δεν κατέχουν παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια». Στην αυτή παράγραφο του άρθρου 36, προστίθεται
τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Τα σχετικά με την επιλογή των Ιεροδιδασκάλων
που θα διδάξουν στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια της Θράκης τα
μαθήματα θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης, ο καθορισμός των
μαθημάτων, η διδασκαλία και γενικώς όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, θα
καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης».
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36
του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α’42), προστίθεται η φράση «ή απόφοιτοι της Ε.Π.Α.Θ
που έχουν εμπειρία διδασκαλίας του Κορανίου.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 37 ν.3536/2007
(ΦΕΚ Α΄42), επαναδιατυπώνεται ως εξής : «Σε περίπτωση που ο
Ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολείο ή σε
μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο της Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, τεκμαίρεται ότι
τροποποιείται ανάλογα η σύμβαση εργασίας με σύμφωνη γνώμη και των δύο
μερών, με αντίστοιχη μείωση της απασχόλησης του στα τεμένη όπου
τοποθετήθηκε.»
4. Στο τέλος του άρθρου 37 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α’42) προστίθεται
νέα παράγραφος 5, ως εξής: «5. Με κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά και μόνο
προς κάλυψη των σχετικών αναγκών και κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της
παραγράφου 1, δύναται να παρατείνεται προσωρινά η ισχύς της σύμβασης
εργασίας των υπηρετούντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ιεροδιδασκάλων. Οι παραταθείσες συμβάσεις λήγουν αυτόματα, άνευ καμίας
διατυπώσεως και χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, από την ημερομηνία
έκδοσης της υπουργικής απόφασης περί πρόσληψης των επιτυχόντων που

έχουν επιλεγεί κατόπιν της δημόσιας προκηρύξεως, θεωρούμενης της
ημερομηνίας αυτής και ως συμβατική ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους. Σε
κάθε περίπτωση, η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα μήνες.»
5. H περίπτωση γ) του άρθρου 38 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24), αντικαθίσταται
ως εξής: «γ) ένα μέλος Δ.Ε.Π ειδικευμένο στις Ισλαμικές σπουδές ή έναν
πτυχιούχο Α.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή έναν απόφοιτο της
ΕΠΑΘ, με τον αναπληρωτή του».
6. Οι συμβάσεις των ιεροδιδασκάλων που καταρτίστηκαν εντός του
έτους 2013 συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη πάροδο των εννέα (9) μηνών,
κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ν.
3536/2007.
ΑΡΘΡΟ 7
Καταργούμενη διάταξη
Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου
3794/2009 (ΦΕΚ Α 156) καταργείται.
ΑΡΘΡΟ 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014
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