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Κυρίες και κύριοι,
Φίλες και φίλοι,

Εδώ και τρία χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στόχος μας είναι η συνολική 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ώστε να καταστεί ακόμη πιο σύγχρονο και 
προσβάσιμο από όλους, να εξασφαλίζει ισότιμα, ποιοτικά εφόδια σε όλα τα παιδιά και τους 
νέους μας, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. 

Από το 2019, παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας, υλοποιούμε με συνέπεια το πρόγραμμά μας 
για την Παιδεία, το οποίο είναι σήμερα πραγματικότητα. Έχουμε κάνει ακόμη περισσότερα 
βήματα και συνεχίζουμε, με στοχοπροσήλωση και ισχυρό κίνητρο: το όφελος των παιδιών και 
των νέων μας. 
 
Έτσι, το φετινό σχολικό και ακαδημαϊκό έτος υλοποιούνται για πρώτη φορά σημαντικές καινο- 
τομίες, ενώ συνεχίζουν να εφαρμόζονται όσα ίσχυσαν από πέρυσι. Ενδεικτικά: 

Οι μαθητές μας ξεκινούν πια την υποχρεωτική εκπαίδευση από την ηλικία των 4 ετών μαθαί- 
νοντας και αγγλικά, έρχονται σε επαφή με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, σε ένα καλύτερα 
εξοπλισμένο και πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον, ενώ η αποστήθιση δίνει τη θέση της στην 
κριτική σκέψη. Το ολοήμερο σχολείο επεκτάθηκε ως τις 5:30 μμ και εμπλουτίστηκε με δη- 
μιουργικό περιεχόμενο, οι εκπαιδευτικοί όμιλοι προσφέρουν δωρεάν νέα αντικείμενα και 
δράσεις, τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία διπλασιάστηκαν, ενώ δημιουργήθηκαν Πρότυπα 
Επαγγελματικά Λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι εκπαιδευτικοί μας αποκτούν τον κεντρικό ρόλο που αξίζουν: με 25.000 μόνιμους διορισμούς, 
με επιμορφώσεις, με βελτιωτική αξιολόγηση, με μεγαλύτερη αυτονομία, είναι ουσιαστικοί 
συμμέτοχοι των πολιτικών μας, ενώ αποκτούν εργαλεία για τη δουλειά τους, ψηφιακά, 
μαθησιακά, υποστηρικτικά. Οι παιδαγωγικοί σύμβουλοι-μέντορες υποστηρίζουν τους νεότε- 
ρους, ενώ οι ενδοσχολικοί συντονιστές ενισχύουν τη σχολική μονάδα ως επαγγελματική 
κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης.
Οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές μας διευρύνουν τους ορίζοντές τους: τα Πανε- 
πιστήμιά μας έχουν πλέον όλες τις θεσμικές ελευθερίες να διαμορφώσουν την ακαδημαϊκή τους 
ταυτότητα, να προαγάγουν την έρευνα, να ανοιχτούν περισσότερο στην κοινωνία, να γίνουν πιο 
εξωστρεφή και πιο αποτελεσματικά, να έχουν προσωπικό επιλεγμένο με πιο διαφανείς 
διαδικασίες και ένα ποιοτικό, ασφαλές ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Οι σπουδαστές μας ακολουθούν πλέον τον αναβαθμισμένο -και άμεσα συνδεδεμένο με την 
αγορά εργασίας και την επαγγελματική αποκατάσταση- δρόμο της Επαγγελματικής Εκπαίδευ- 
σης και Κατάρτισης, που συνιστά πια μία σοβαρή εναλλακτική οδό, ελκυστική και με προοπτικές.

Από κοινού με τους Υφυπουργούς κ.κ. Ζέττα Μακρή και Άγγελο Συρίγο, με τους Γενικούς 
Γραμματείς κ.κ. Αλέξανδρο Κόπτση, Γιώργο Βούτσινο, Οδυσσέα Ζώρα και Γιώργο Καλαντζή, 
καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για ένα καλύτερο σήμερα και ένα πιο ελπιδοφόρο αύριο, αυτό 
που αξίζει στη νέα γενιά της χώρας μας. 

Η Παιδεία Αλλάζει. Στην Πράξη.

Νίκη Κεραμέως



ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ

Διετές
Νηπιαγωγείο

Νέες
Θεματικές
στα Σχολεία

Νέα
Προγραμμάτων
Σπουδών

Ψηφιακό Σχολείο
και Διαδραστική
Μάθηση

ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

Εισήχθησαν δημιουργικές 
δραστηριότητες στην 
αγγλική γλώσσα στο δη- 
μόσιο νηπιαγωγείο, για να 
έχουν όλα τα παιδιά ίσες 
ευκαιρίες

Εξασφαλίστηκαν 30 εκ. 
ευρώ για προγράμματα 
ρομποτικής από το 
Νηπιαγωγείο 

Επενδύουμε 50 εκ. ευρώ 
σε ψηφιακό υλικό σε όλα 
τα μαθήματα και 
εισάγουμε το πολλαπλό 
βιβλίο, για να συνδυά- 
ζουν πηγές οι μαθητές και 
να έχουν επιλογές οι 
εκπαιδευτικοί 

Ψηφιοποίηση υπηρεσιών και 
διαδικασιών, όπως εγγραφή, 
έκδοση τίτλων, τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών, άμεση 
ενημέρωση μέσω sms για 
αποτελέσματα Πανελλαδι- 
κών, διορισμούς και τοποθε- 
τήσεις 

Σε όλους τους Δήμους της 
χώρας, το νηπιαγωγείο ξεκι- 
νάει πλέον από την ηλικία των 4 
ετών (αντί των 5 ετών που ήταν 
μέχρι πρότινος) 

Με το νέο μάθημα «Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων», τα παιδιά από το 
Νηπιαγωγείο έως και το 
Γυμνάσιο μαθαίνουν για τον 
εθελοντισμό, την κλιματική 
αλλαγή, τη σεξουαλική αγωγή, 
την επιχειρηματικότητα, τη 
ρομποτική κ.ά.

166 Νέα Προγράμματα 
Σπουδών από το Δημοτικό 
έως και το Λύκειο, που 
καλλιεργούν την κριτική 
σκέψη και βάζουν τέλος στην 
αποστήθιση

Διαθέτουμε από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
150 εκ. ευρώ για διαδρα- 
στικούς πίνακες στα σχολεία + 
135 εκ. ευρώ για voucher σε 
πάνω από 650.000 μαθητές και 
εκπαιδευτικούς για αγορά 
ατομικού ψηφιακού εξοπλισμού 
+ αύξηση συσκευών tablets & 
laptops των σχολικών μονάδων 
από 4.500 (2019) σε 90.000 + 
αναβάθμιση συνδεσιμότητας 
σχολείων με το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 

ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ

Τράπεζα
Θεμάτων

Επέκταση του
Ολοήμερου
Σχολείου

ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

Θεσμοθετήσαμε τη 
διαδικασία επέκτασης του 
δικτύου των ΠΠΣ, για να 
έχουν πρόσβαση ακόμη 
περισσότερα παιδιά 

Δώσαμε επιλογή στους 
εκπαιδευτικούς να επιλέγουν 
μεταξύ κληρωμένων θεμάτων 
ακολουθώντας βέλτιστες 
πρακτικές, δημιουργούμε
ένα ψηφιακό αποθετήριο 
εκπαιδευτικού υλικού, 
υποστηρικτικό στο έργο
των εκπαιδευτικών

Μεγάλες επενδύσεις από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας σε 
εξειδικευμένο και 
προηγμένο τεχνολογικό 
εξοπλισμό για την κάλυψη 
αναγκών μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και αναπηρίες

Μεγαλύτερη ελευθερία στην 
οργάνωση διδασκαλίας, στην 
αξιολόγηση μαθητών από 
εκπαιδευτικούς, πολλαπλό 
βιβλίο, ενίσχυση ρόλου 
Διευθυντή, συνεργασίες με 
τρίτους φορείς, μείωση 
γραφειοκρατίας

Διπλασιάσαμε το δίκτυο των 
Πρότυπων και Πειραματικών, 
και από 60 το 2019 έφτασαν 
τα 120 το 2022, με 4.171 
προσφερόμενες θέσεις 

Επαναφορά και 
Επέκταση
Πρότυπων και 
Πειραματικών
Σχολείων

Ενδυνάμωση 
Αυτονομίας 
Σχολικών Μονάδων 

Διασφαλίζουμε την κάλυψη της 
ύλης για όλους και ενισχύουμε 
την αξιοπιστία των εξετάσεων

Μόνιμοι διορισμοί 6.000 
εκπαιδευτικών στην Ειδική 
Αγωγή, υλοποίηση του Στρα- 
τηγικού Σχεδίου για την Ισότιμη 
Πρόσβαση των Ατόμων με 
Αναπηρία στην Εκπαίδευση και 
ρεκόρ προσλήψεων 
εκπαιδευτικών Παράλληλης 
Στήριξης για τους μαθητές που 
την έχουν ανάγκη

Αποκεντρώσαμε τις υπερ- 
εξουσίες του Υπουργείου 
δίνοντας περισσότερη δύναμη 
στους εκπαιδευτικούς και τα 
στελέχη εκπαίδευσης, δείχνοντάς 
τους μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ

Διορισμοί
Μόνιμων
Εκπαιδευτικών

Νέο Πλαίσιο για
την Ιδιωτική
Εκπαίδευση

ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

Από αυτούς, 6.000 μόνιμοι 
διορισμοί 
πραγματοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά μέσω Α.Σ.Ε.Π. 
στην Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση

Ταυτόχρονη διασφάλιση 
της κρατικής εποπτείας επί 
των ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων

25.000 μόνιμοι διορισμοί στην 
εκπαίδευση, μετά από 12 χρόνια 
κατά τα οποία δεν είχε γίνει 
ούτε ένας 

Ενίσχυση της αυτονομίας και 
της ελευθερίας των ιδιωτικών 
σχολικών μονάδων να 
αναπτύξουν τη δράση τους 

Ενίσχυση 
Επιμόρφωσης 
Εκπαιδευτικών

Πάνω από 125.000 
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών 
έχουν πραγματοποιηθεί σε 
πολυάριθμες νέες θεματικές

Περισσότερες επιμορφώσεις 
από ποτέ, πολλές πλέον 
ψηφιακά, συνιστούν 
επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό μας
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Εισαγωγή της «Ελληνικής 
PISA», δηλαδή της αξιολό- 
γησης του εκπαιδευτικού 
συστήματος, με στόχο τη 
χάραξη εκπαιδευτικής 
πολιτικής βάσει στοιχείων

Εισαγωγή 
Αξιολόγησης

Εισαγάγαμε την εσωτερική 
και εξωτερική αξιολόγηση 
για σχολικές μονάδες και 
εκπαιδευτικό έργο, στελέχη 
εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικούς 

ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

Στα οποία προστίθενται άλλα 
115 εκ. ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για επεν- 
δύσεις σε εργαστηριακό 
εξοπλισμό και προγράμματα 
των δομών Ε.Ε.Κ

Εκπόνηση Στρατηγικού 
Σχεδίου για 2022-2024 για 
την Επαγ/κή Εκπ/ση, Κατά- 
ρτιση, Διά Βίου Μάθηση και 
Νεολαία, για σχεδιασμό με 
προοπτική

Τα χρηματοδοτούμε με 33 εκ. 
ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Τα χρηματοδοτούμε με 15 εκ. 
ευρώ από το Ταμείο 
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Ολιστική 
Αναβάθμιση της 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης

Νέο Μοντέλο 
Διοίκησης της Ε.Ε.Κ. 
και σύνδεση με την 
κοινωνία

Ίδρυση Πρότυπων 
Επαγγελματικών 
Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ)

Ίδρυση Πειρ/κών και 
Θεματικών δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγ/κής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Θεσμοθέτηση ενός νέου 
Συστήματος Επαγ/κής Εκπ/σης και 
Κατάρτισης ως αξιόπιστου πυλώνα 
του εκπαιδευτικού συστήματος – 
Εξασφαλίσαμε 300 εκ. ευρώ από 
ενωσιακούς πόρους για την 
αναβάθμιση της Ε.Ε.Κ.

Το τι διδάσκεται σε δομές 
Ε.Ε.Κ. είναι πλήρως 
συνυφασμένο με τις 
ανάγκες της τοπικής και 
εθνικής οικονομίας

Ίδρυση 25 Π.ΕΠΑ.Λ για πρώτη 
φορά, κατανεμημένα σε όλη τη 
χώρα

Ιδρύσαμε 10 Πειραματικά και 5 
Θεματικά Ι.Ε.Κ. σε τομείς όπως οι 
νέες ψηφιακές τεχνολογίες

Αύξηση των 
προσφερόμενων θέσεων 
σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. από 
8.500 το 2021 σε 13.500 
μέσω παράλληλου 
μηχανογραφικού 

Προγραμματίζονται επιμορ- 
φώσεις με συγκεκριμένους 
επιμορφωτικούς στόχους σε 
βάθος διετίας

Αναβάθμιση Ε.Ε.Κ. - 
Ισότιμη επιλογή 

Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών 
Ε.Ε.Κ. 

Θεσμοθέτηση του Παράλληλου 
Μηχανογραφικού 

Οριζόντια επιμόρφωση για 
εκπαιδευτικούς Ε.Ε.Κ. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ



ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

Τα ΑΕΙ μας αποκτούν καίριο 
ρόλο στη διαμόρφωση της 
ακαδημαϊκής τους φυσιο- 
γνωμίας, επιλέγοντας συντε- 
λεστή ΕΒΕ και πανελλαδικώς 
εξεταζόμενων μαθημάτων

Θεσμοθετήσαμε το Φοιτη- 
τικό Συμβούλιο, ένα όργανο 
για την πληρέστερη και πιο 
άμεση εκπροσώπηση των 
φοιτητών στο Παν/μιο

Ειδική μέριμνα και περισσό- 
τερος χρόνος σπουδών για 
τους φοιτητές που εργάζο- 
νται, είναι αθλητές ή έχουν 
προβλήματα υγείας 

Δώσαμε νέες δυνατότητες 
και αρμοδιότητες σε όργανα 
και μονάδες των ΑΕΙ για την 
βέλτιστη ασφάλειά τους –π.χ. 
με την τοποθέτηση συστημά- 
των ελεγχόμενης πρόσβασης

Επενδύουμε 60 εκ. ευρώ από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας για την προσ- 
έλκυση κορυφαίων πανεπι- 
στημιακών από όλο τον κόσ- 
μο. Παράλληλα, ξεκινήσαμε 
πάνω από 40 σχέσεις συνερ- 
γασίας με κορυφαία Πανεπι- 
στήμια του εξωτερικού 

Αναβαθμίζουμε την ποιότητα των 
Παν/μίων μας και δίνουμε πραγ- 
ματικές προοπτικές στους νέους 
μας, διασφαλίζοντας τις ακαδη- 
μαϊκές προϋποθέσεις επιτυχούς 
φοίτησης και έγκαιρης ολοκλή- 
ρωσης των σπουδών 

Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής

Ανώτατο Όριο 
Χρονικής Φοίτησης 

Ενιαίο Ψηφοδέλτιο 
για Φοιτητές 

Αναβάθμιση 
Ακαδημαϊκού 
Περιβάλλοντος 

Διεθνοποίηση

Ανώτατο όριο ν+2/ν+3 για τον 
εξορθολογισμό του χρόνου 
φοίτησης

Εισαγάγαμε το ενιαίο ψηφοδέλτιο 
για την ανάδειξη φοιτητών στα 
όργανα διοίκησης των ΑΕΙ - κάθε 
φοιτητής ψηφίζει τους υποψηφίους 
που θεωρεί πιο άξιους 

Αποκαταστήσαμε το Άσυλο στην 
πραγματική του έννοια, 
ιδρύσαμε τις Ομάδες Προστα- 
σίας Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων 

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για 
μεγαλύτερη εξωστρέφεια, 
ελευθερία στη δημιουργία 
ξενόγλωσσων προπτυχιακών, 
θερινών/χειμερινών τμημάτων, 
διεθνών συνεργειών και 
προσέλκυση φοιτητών από το 
εξωτερικό  

ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ

Ενδυνάμωση
της Έρευνας 

Σύνδεση με την
Αγορά Εργασίας 

Σύνδεση με την
Κοινωνία 

Εξορθολογισμός
του Ακαδημαϊκού
Χάρτη και Ενδυνά-
μωση Διαφάνειας

ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

Άμεση ανάρτηση και 
εφαρμογή του μητρώου 
αναγνωρισμένων 
πανεπιστημίων και τίτλων 

Ευκαιρίες σε εργαζόμενους 
και πολίτες για αναβάθμιση 
και απόκτηση νέων 
δεξιοτήτων (upskilling και 
reskilling) 

Απλοποίηση διαδικασιών και 
μείωση γραφειοκρατίας για 
έρευνα που εκπονείται μέσω 
των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας 

Νέο πλήρες νομοθετικό πλαίσιο 
για start-up και spin-o� εταιρίες 
καθώς και πλήρης θεσμοθέτηση 
της αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης

Ενίσχυση Κέντρων Δια Βίου 
Μάθησης και νέες δυνατότητες 
παροχής υπηρεσιών από τα ΑΕΙ 
προς την κοινωνία

Ίδρυση της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης για την 
αξιολόγηση των ΑΕΙ και χάραξη 
στρατηγικής στη βάση στοιχείων 
και αναγκών των Πανεπιστημίων 
και της κοινωνίας

Συγκέντρωση και 
επικαιροποίηση όλων των 
διατάξεων σχετικά με τα ΑΕΙ + 
Νέα διαδικασία εκλογής 
Πανεπιστημιακών, τέλος στις 
φωτογραφικές διαδικασίες 
ανάδειξης 

Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ 
γίνεται από το 2021, για 
πρώτη φορά, στη βάση 
αξιολόγησης, με 
αντικειμενικά και ποιοτικά 
κριτήρια 

Απεριόριστες δυνατότητες 
εξέλιξης των ΑΕΙ, ενδυνάμωση 
της συλλογικότητας και της 
διαφάνειας στη διοίκηση με την 
ίδρυση των Συμβουλίων 
Διοίκησης, αποτελούμενων από 
μέλη εντός και εκτός 
Πανεπιστημίου 

Νέος 
Νόμος-Πλαίσιο: Νέοι 
Ορίζοντες για τα ΑΕΙ

Αναγνώριση Πτυχίων 
Εξωτερικού

Θεσμοθέτηση της αυτόματης 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης 
τίτλων εξωτερικού που θέτει 
τέλος στις ατομικές αιτήσεις και 
τη γραφειοκρατία

Επενδύσεις άνω των 360 εκ. 
ευρώ μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικό- 
τητας σε υποδομές και 
ερευνητικές δραστηριότητες 
για τα ΑΕΙ 

Εισαγωγή του θεσμού των 
Βιομηχανικών Διδακτορικών 
και χρηματοδότηση άνω των 
35 εκ. ευρώ μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Επίλυση του νομικού καθεστώτος των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου 
και της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Πάτμου - μετά από 75 χρόνια
Νέο πλαίσιο για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση - μετά από 16 χρόνια
Νέο σύγχρονο πλαίσιο για τις Μουφτείες - μετά από 31 χρόνια
Διοργάνωση της κεντρικής εκδήλωσης της Προεδρίας της Ελλάδας
στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος.

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ



Νέο πλαίσιο για τους χώρους λατρείας
Νέο πλαίσιο για τα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια Θράκης
Νέο πλαίσιο για κληρικούς ομογένειας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

/ 11/ 10

Πλήρης εφαρμογή των ψηφισμένων νόμων με εμβληματικές 
δράσεις την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και τη λειτουργία του 
νέου νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ
Πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και ολοκλήρωση όλων των επενδύσεων από 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 
Νέο οργανόγραμμα και αναδιάρθρωση του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων  

Νέο σύστημα διορισμού/επιλογής εκπαιδευτικών στη βάση 
διαγωνισμού ΑΣΕΠ 
Περαιτέρω επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό – περαιτέρω 
διορισμοί για να απομακρυνθούμε από τη στρεβλή εφαρμογή 
του καθεστώτος των αναπληρωτών, καθώς και προσλήψεις 
ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και σχολικών νοσηλευτών
Έμφαση στην ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Επέκταση Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
Δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το 
είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
Αναβάθμιση και στήριξη της λειτουργίας των εξειδικευμένων 
σχολείων, όπως μουσικών, καλλιτεχνικών
Επέκταση ωραρίου σχολείου και μείωση διαβάσματος στο σπίτι, 
ειδικά στις μικρές τάξεις
Πλήρης επέκταση ολοήμερου στο 100% των Νηπιαγωγείων και 
Δημοτικών ως τις 17:30
Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής μέσα στα σχολεία
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας μέσα στα σχολεία
Νέο πλαίσιο για σχολεία εξωτερικού 

ΓΕΝΙΚΕΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Έμφαση στα 3ετή προγράμματα/σχολές εφαρμοσμένων επιστημών
Θέσπιση ψηφιακών συγγραμμάτων – Προσβάσιμα ηλεκτρονικά 
συγγράμματα για φοιτητές με αναπηρίες
Περαιτέρω αξιοποίηση σχημάτων Σ.Δ.Ι.Τ. για την κάλυψη των 
αναγκών των Ιδρυμάτων (π.χ. για φοιτητικές εστίες) 
Ψηφιοποίηση διαδικασιών παροχής σίτισης και στέγασης στους 
φοιτητές
Στήριξη και επέκταση ξενόγλωσσων προγραμμάτων για την 
προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όλα τα ΕΠΑ.Λ. να λειτουργούν όπως τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. σε ό,τι 
αφορά την επιλογή των Τομέων, την πρακτική άσκηση, τα επιπλέον 
ειδικά μαθήματα 
Δημιουργία ζώνης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας η οποία 
δίνει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτική μονάδα και τις τοπικές 
επιχειρήσεις να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
Δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε κάθε 
ενδιαφερόμενο (πιστοποίηση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης) 
μέσω μικροδιαπιστευτηρίων (microcredentials)
Δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων στα Δημόσια ΙΕΚ για την 
προσέλκυση ξένων σπουδαστών
Επέκταση του δικτύου των σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ
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Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
www.iep.edu.gr

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.)
www.nlg.gr

Εθνική Αρχή Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)
www.eoppep.gr

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1832 και αποτελεί τον εθνικό θεματοφύλακα της 
γραπτής πνευματικής παρακαταθήκης των Ελλήνων. Σκοπός της είναι ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η 
οργάνωση, η περιγραφή και η διαφύλαξη στο διηνεκές τεκμηρίων του ελληνικού πολιτισμού και της 
πρόσληψής του διαχρονικά. Σήμερα στεγάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το 
οποίο αποτελεί και την επίσημη έδρα της, στο ιστορικό Βαλλιάνειο Μέγαρο και στο κτίριο του 
Βοτανικού, όπου φιλοξενούνται οι διευρυμένες συλλογές και οι υπηρεσίες της. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού συνιστά τον 
κεντρικό πυλώνα υλοποίησης της μεταρρύθμισης στην επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
Παρέχει υπηρεσίες, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, της αγοράς εργασίας, των 
επαγγελματικών ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, που φέρνουν πιο κοντά τους πολίτες στην 
απασχόληση και ενισχύουν το εργατικό δυναμικό της χώρας, όπως:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι ο επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτε- 
ροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση της μαθητικής 
διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η διαρκής επιστημονική 
και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα 
αυτά.

Κεντρική στόχευση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι να παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες για την αναβάθμιση των 
επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού και την ενίσχυση της απασχόλησης καθώς και 
να συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη ενός ελκυστικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, που συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διασφαλίζοντας την ποιότητα σε όλο 
το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Αναγνώριση και πιστοποίηση δεξιοτήτων 
Ανάπτυξη εργαλείων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, 
κινητικότητας των καταρτιζομένων και διαφάνειας των προσόντων 
Αδειοδότηση φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης
Πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ 
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Ίδρυμα Νεολαίας

Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (I.K.Y)
www.iky.gr

και Διά Βίου Μάθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
www.inedivim.gr

Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων 
‘‘Διόφαντος’’ (Ι.Τ.Υ.Ε.)
www.cti.gr

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι ένας από τους πιο ιστορικούς οργανισμούς της χώρας. Έχει 
μέχρι και τις ημέρες μας μακρόχρονη πορεία προσφοράς στην προώθηση της εκπαίδευσης, της 
επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού, και στοχεύει στην ανάδειξή τους στη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Αναπτύσσει συνέργειες και συνεργασίες, διαχειρίζεται σειρά από 
προγράμματα και αναπτύσσει συνεργασίες με κομβικούς φορείς της ελληνικής οικονομίας. 

Στόχος του είναι η από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της ερευνητικής κινητικότητας και 
πολιτικών στον τομέα της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας. Τέλος, συνεχίζει τη μακρόχρονη 
πορεία του ως η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+. 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αποτελεί 
έναν από τους βασικούς οργανισμούς που στηρίζει 
το έργο και εφαρμόζει τη στρατηγική του ΥΠΑΙΘ. 
Προσφέρει ευρύ φάσμα προγραμμάτων για όλους 
τους πολίτες, κάθε ηλικίας και ιδιότητας, σε ολό- 
κληρη την επικράτεια, μέσα από 3 βασικούς πυλώ- 
νες δράσης:

Κεντρική επιδίωξη είναι να καταστεί η μάθηση 
στάση ζωής με πολλαπλές επιλογές και ανοιχτές 
διαδρομές. Ταυτόχρονα εστιάζει στη στήριξη των 
νέων στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους 
διαδρομή, την κινητικότητα τους, καθώς και στην 
ανάδειξη και στήριξη της καινοτομίας. Ετησίως οι 
ωφελούμενοι είναι πάνω από 150.000.

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης
Υποστήριξη Νέας Γενιάς 
Φοιτητική & Μαθητική Μέριμνα

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «Διόφαντος» είναι ερευνητικός και 
τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα 
και την αποτελεσματική αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επι- 
κοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  κυρίως στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι ο τεχνολογικός 
πυλώνας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις Τ.Π.Ε. και 
φορέας της έκδοσης των σχολικών βιβλίων. 
Συγκεκριμένα έχει την αρμοδιότητα και 
ευθύνη για την διαχείριση και λειοτυργία  του 
Πανελ- λήνιου Σχολικού Δικτύου, του «Μy- 
School», των Ψηφιακών Αποθετηρίων Εκ- 
παιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» 
και των Διαδρα- στικών Σχολικών Βιβλίων 
e-books, μεταξύ άλλων. 




