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1. Σα ζςοδα των χολικϊν Επιτροπϊν φορολογοφνται ωσ ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα  

Α. Σα ζςοδα που αποκτοφν οι ςχολικζσ επιτροπζσ και οι ςχολικζσ εφορείεσ των μειονοτικϊν ςχολείων Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από τθν εκμίςκωςθ των ςχολικϊν κυλικείων, από τθν εκμίςκωςθ ιδιόκτθτων ακινιτων τουσ 

ι και από τόκουσ κατακζςεων (πιςτωτικοφσ τόκουσ), τα οποία και διατίκενται για τθν εκπλιρωςθ του μθ κερδοςκοπικοφ 

ςκοποφ τουσ, είναι ζςοδα που προζρχονται από κεφάλαιο και ωσ εκ τοφτου αποτελοφν αντικείμενο φορολογίασ ςφμφωνα 

με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 4172/2013. Β. Επομζνωσ, τα ζςοδα αυτά φορολογοφνται ωσ ειςόδθμα από επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα με βάςθ τισ διατάξεισ των άρκρων 47 και 58 του ν. 4172/2013 με ςυντελεςτι 29% με ζκπτωςθ του φόρου 

που τυχόν παρακρατικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 68 του ίδιου νόμου.  

2. ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ: Σο PISA δεν αποτελεί διαδικαςία αξιολόγθςθσ – Ξεκινά θ αυτοαξιολόγθςθ του εκπ/κοφ ζργου  

Σο PISA δεν αποτελεί ςε καμία περίπτωςθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων, ςχολικϊν μονάδων ι 

εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςχολικϊν μονάδων ι εκπαιδευτικϊν. Αυτό ξεκακάριςε ο υπουργόσ Παιδείασ Κ. Γαβρόγλου με 

γραπτι απάντθςθ προσ τθσ Βουλι, φςτερα από ςχετικι ερϊτθςθ Βουλευτι. Ο κ. Γαβρόγλου επαναλαμβάνει ςτθν 

απάντθςθ ότι ιδθ ζχει εξαγγείλει τθν ζναρξθ μιασ διαδικαςίασ αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων του υλλόγου Διδαςκόντων και ςυνεπϊσ τθσ αυτονομίασ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ, ϊςτε να απεμπλακεί θ λειτουργία τθσ από τθν κακθλωτικι γραφειοκρατία. Σαυτόχρονα, ςθμειϊνει ο κ. 

υπουργόσ, ιδθ ζχει ανακοινωκεί αξιολόγθςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ.  

3. Σθν Παραςκευι θ απόφαςθ του τΕ για το ςφςτθμα επιλογισ ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ  

Σθν επόμενθ Παραςκευι 10/2/2017 αναμζνεται, ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ πλθροφορίεσ, θ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ 

τθσ Ολομζλειασ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ, για τθν αντιςυνταγματικότθτα τθσ διαδικαςίασ επιλογισ ςτελεχϊν 

εκπαίδευςθσ. Από τθν θμζρα τθσ εκδίκαςθσ τθσ υπόκεςθσ (3 Ιουνίου 2016) ςτθν Ολομζλεια του τΕ πζραςαν οκτϊ μινεσ. 

Πρόκειται για μια υπόκεςθ όπου το τμιμα ομόφωνα ζκρινε τθν αντιςυνταγματικότθτα ςτθν κανονιςτικι πράξθ του 

Νομοκζτθ. θμειωτζον ότι και ςτθν Ολομζλεια είναι ο ίδιοσ ειςθγθτισ που ιταν και ςτο τμιμα. τα διοικθτικά δικαςτιρια 

εκκρεμοφν ιδθ προςφυγζσ , υποψθφίων για εκδίκαςθ, οι οποίεσ αναβάλλονται λόγω τθσ επικείμενθσ δθμοςίευςθσ τθσ 

απόφαςθσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ. Σο υπουργείο Παιδείασ περιμζνει και αυτό. όπωσ δθλϊνει θ πολιτικι θγεςία, 

τθν απόφαςθ, για να προχωριςει ςτθ διατφπωςθ τθσ πρόταςισ του για τισ επιλογζσ με δεδομζνο ότι θ κθτεία των 

χολικϊν υμβοφλων είναι ςε παράταςθ και θ κθτεία των Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων λιγει ςτισ 31/7/2017. 

4. ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ: Δεν καταλαβαίνω γιατί τα δικά μασ παιδιά δεν μποροφν να μάκουν τισ Γλϊςςεσ με μια 

επάρκεια μζςα ςτο ςχολείο  

Θζμα διδαςκαλίασ ξζνων γλωςςϊν ςτα δθμόςια ςχολεία ζκεςε ο υπ. Παιδείασ Α. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα δικά μασ 

παιδιά δεν μποροφν να μάκουν τισ Γλϊςςεσ με μια επάρκεια μζςα ςτο ςχολείο και αναγκαηόμαςτε να ζχουμε αυτιν τθν 

πολυςθμία τθσ δυνατότθτασ για να μακαίνουμε τισ Γλϊςςεσ. Β. Καταλαβαίνω όλεσ τισ δυςκολίεσ που ζχουν οι 

εκπαιδευτικοί άλλα και πάλι τίκεται ζνα πολφ ςοβαρό κζμα εμπιςτοςφνθσ ςτο δθμόςιο ςχολείο όπωσ και τθσ μθ 

υπονόμευςθσ αυτοφ του ςχολείου και του προγράμματοσ του με άλλου είδουσ δραςτθριότθτεσ. Σα παραπάνω είπε ο 

υπουργόσ Παιδείασ Κϊςτασ Γαβρόγλου, ςτθ ςθμερινι ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Μορφωτικϊν Τποκζςεων τθσ Βουλισ , 

όπου ςυηθτικθκε εν μζςω αντεγκλιςεων το νομοςχζδιο «ςκοφπα» και για τισ τρεισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και το 

Κρατικό Πιςτοποιθτικό Γλωςςομάκειασ «Με τισ ρυκμίςεισ που ειςάγουμε μποροφμε και ενιςχφουμε τθν προετοιμαςία 

των μακθτϊν ςε αυτά τα μακιματα ενϊ είναι απολφτωσ αυτοματοποιθμζνθ θ διαδικαςία των εξετάςεων» τόνιςε ο 

υπουργόσ Παιδείασ και ςθμείωςε τα εξισ: «Γνωρίηετε επίςθσ ότι ζχουμε εξαςφαλίςει αρκετά ςοβαρζσ πιςτϊςεισ από το 

ΕΠΑ και για τθν επιμόρφωςθ και για τθν ενίςχυςθ τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ ωσ προσ τα κζματα Γλωςςομάκειασ». 
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5. Προςλιψεισ αναπλθρωτϊν εκπ/κϊν για απαςχόλθςθ ςτισ ΔΤΕΠ (Δομζσ Τπ/χισ για τθν Εκπ/ςθ των Προςφφγων)  

Σο Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνει ότι για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 προςλαμβάνονται ωσ 

προςωρινοί αναπλθρωτζσ πλιρουσ και μειωμζνου ωραρίου 26 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-

Μακθματικϊν, ΠΕ70- Δαςκάλων, ΠΕ06-Αγγλικισ Γλϊςςασ και ΠΕ19-20-Πλθροφορικισ για απαςχόλθςθ ςε ΔΤΕΠ ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ «Ζνταξθ προςφυγοπαίδων, θλικίασ ζωσ 15 ετϊν, ςτο Εκπαιδευτικό φςτθμα» του Εκνικοφ 

Προγράμματοσ Σαμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020. Οι προςλαμβανόμενοι οφείλουν να 

παρουςιαςτοφν ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ για ανάλθψθ υπθρεςίασ από τθν Σρίτθ 7 ζωσ 

και τθν Σετάρτθ 8 Φεβρουαρίου 2017, όπου και κα τοποκετθκοφν με απόφαςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ ςε ΔΤΕΠ μζχρι 

τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ. Ο πίνακασ με τα ονόματα: http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/26769-06-02-17-

proslipseisanapliroton-ekpaideftikon-gia-apasxolisi-stis-dyep-domes-ypodoxis-gia-tin-ekpaidefsi-tonprosfygon-2 

6. Σο Νομοςχζδιο που κατατζκθκε προσ ςυηιτθςθ & ψιφιςθ για κζματα Εκπαίδευςθσ 

Σο νομοςχζδιο: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9912635.pdf 

κατατζκθκε ςιμερα ςτθ Βουλι το χζδιο Νόμου «ςκοφπα» του υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων με τίτλο 

«Ρφκμιςθ κεμάτων του Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τθσ Εκνικισ βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ 

διατάξεισ», το οποίο περιλαμβάνει πολλζσ ρυκμίςεισ και για τισ τρεισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Σο χζδιο Νόμου επειδι 

ζχει τθν ζνδειξθ του ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝΣΟ κα ςυηθτθκεί ςε τρεισ ςυνεδριάςεισ ςτθν Επιτροπι Μορφωτικϊν υποκζςεων τθσ 

Βουλισ τθ Δευτζρα και Σρίτθ και τθν Πζμπτθ κα ςυηθτθκεί και κα ψθφιςτεί ςτθν Ολομζλεια τθσ Βουλισ. (ςελίδα 16) 

7. Οι ρυκμίςεισ για τισ μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν  

Θ ζναρξθ ιςχφοσ του ΠΔ 111/2016 για τισ μετακζςεισ και τοποκετιςεισ των εκπαιδευτικϊν τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ” (Aϋ 45)» άρχεται από το ςχολικό ζτοσ 2017-2018. Κατϋ εξαίρεςθ, για το ςχολικό ζτοσ 

2016-2017, οι αιτιςεισ μετάκεςθσ: α) των εκπαιδευτικϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κα υποβλθκοφν εντόσ 

του μθνόσ Φεβρουαρίου 2017 και β) του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ και Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ κα υποβλθκοφν εντόσ του μθνόσ 

Μαρτίου 2017. Θ εφαρμογι των διατάξεων του Προεδρικοφ Διατάγματοσ, από το επόμενο και όχι από το τρζχον ςχολικό ζτοσ , το 

υπουργείο Παιδείασ κρίνει αναγκαία “προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ προςικουςα εφαρμογι των διατάξεϊν του από τθ Διοίκθςθ 

και προκειμζνου να προςτατευκεί θ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των εκπαιδευτικϊν”. Σι προβλζπει το Προεδρικό Διάταγμα 

111/2016 Με νζο τροποποιθτικό Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Παιδείασ, ορίηει ότι οι διατάξεισ τουσ κα ιςχφςουν απο το 

τρζχον ςχολικό ζτοσ, και αντικακίςταται το πρϊτο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ α ́ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 16 του Π .δ. 50/1996 Α ́ 

45), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 1 του Π.δ. 39/1998 (Α ́ 43, διόρκωςθ ςφάλματοσ Α ́ 262), και προςτίκεται 

δεφτερο εδάφιο ςτθν ωσ άνω περίπτωςθ α ́ ωσ εξισ : «α) Οι ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κατατάςςονται ςε 

δεκατρείσ (13) κατθγορίεσ, τισ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ και οι ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

κατατάςςονται ςε δϊδεκα (12) κατθγορίεσ, τισ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, φςτερα από πρόταςθ των αρμοδίων Κεντρικϊν Τπθρεςιακϊν υμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψθ και τθ γνϊμθ 

των δευτεροβάκμιων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων των εκπαιδευτικϊν και τισ ειςθγιςεισ των περιφερειακϊν υπθρεςιακϊν 

ςυμβουλίων αυτϊν, οι οποίεσ διαμορφϊνονται ςε ςυνεργαςία με τα αρμό- δια πρωτοβάκμια ςυνδικαλιςτικά όργανα, με βάςθ τα 

παρακάτω κριτιρια (i) τον πλθκυςμό τθσ ζδρασ των ςχολείων, (ii) τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ εκεί των εκπαιδευτικϊν, (iii) τθν 

οργανικότθτα, (iv) τθν απόςταςι τουσ από τθν ζδρα του Νομοφ, (v) τισ ςυγκοινωνιακζσ ςυνκικεσ και (vi) το υψόμετρο τθν κατθγορία 

ΙΓ κατατάςςονται οι μονοκζςιεσ και οι δικζςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που ανικουν ςτθν κατθγορία των 

δυςπρόςιτων.» Σο δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δ ́ τθσ παρ. 8 του άρκρου 16 του Π.δ. 50/1996 (Α ́ 45) όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 

παρ. 3 του άρκρου 1 του Π .δ. 39/1998 (Α ́ 43, διόρκωςθ ςφάλματοσ Α ́ 262) αντικακίςταται ωσ εξισ: «Για κάκε ζτοσ υπθρεςίασ ςε 

ςχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατθγορίασ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κατά περίπτωςθ, 

υπολο- γίηονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14 μονάδεσ μετάκεςθσ, αντίςτοιχα». 
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