
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Αριθμ. 101482/Ν1 
Ορισμός προέδρου και μελών της ανεξάρτη-

της Επιτροπής, της παρ. 9 του άρθρου 30 του 

ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 

9 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30, παρ. 9, του ν.682/1977 (Α΄ 244), 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 56 
του ν.4472/2017 (Α’ 74) και ισχύει,

β) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 (Α’ 45 ) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύουν,

γ) του άρθρου 7, παρ. 2, του ν.3469/2006 (Α’ 131) «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις»,

δ) του π.δ/τος 114/2014 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει,

ε) του π.δ/τος 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…»,

στ) του π.δ/τος 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το υπ’ αριθμ. 5812/15-6-2017 (το οποίο έλαβε τον 
αριθμ. πρωτ. 5395/15-6-2017 του Γρ. Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων) έγγραφο του Προέδρου 
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών, με το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο της υπ’ 
αριθμ. 644/2017 Πράξης του εν λόγω Συμβουλίου περί 
ορισμού Δικαστικών Λειτουργών, ως Προέδρου με τον 
αναπληρωτή του και ως μελών με τους αναπληρωτές 

τους, στην ανεξάρτητη Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 
30 του ν.682/1977. 

3. Το υπ’ αριθμ. 43685/1-6-2017 (το οποίο έλαβε τον 
αριθμ. 92256/N1/1-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) έγγραφο της 
Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελ-
λάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο υποδείχθηκε ο εκπρόσω-
πος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με τον αναπληρωτή του.

4. Το υπ’ αριθμ. 75/9-6-2017 (το οποίο έλαβε τον αριθμ. 
πρωτ. 96780/N1/9-6-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) έγγραφο του 
Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ), με το οποίο υπο-
δείχθηκε ο εκπρόσωπος του Σ.Ι.Σ. με τον αναπληρωτή του.

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της ανεξάρτητης 
Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.682/1977, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 56 
του ν.4472/2017 και ισχύει, ως εξής:

1. ΒΩΤΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΜ046713), 
Πρωτοδίκη Αθηνών, Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του 
την ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ του Παναγιώτη (ΑΔΤ: Χ 657466), 
Πρωτοδίκη Αθηνών.

2. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Δημητρίου (ΑΔΤ: 
ΑΕ515589), Πρωτοδίκη Αθηνών, με αναπληρώτριά 
της την ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αντωνίου (ΑΔΤ: 
Χ204320), Πρωτοδίκη Αθηνών.

3. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου (ΑΔΤ: Ξ140263), 
Πρωτοδίκη Αθηνών, με αναπληρώτριά της την ΣΤΑΜΟ-
ΛΕΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Νικολάου (ΑΔΤ: Ρ539130), Πρωτο-
δίκη Αθηνών.

Β. Ορίζουμε τους εκπροσώπους της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και της 
Σ.Ι.Σ., οι οποίοι παρίστανται ως παρατηρητές στη συνε-
δρίαση της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εξής:

1. ΚΟΥΡΟΥΤΟ ΜΙΧΑΛΗ, εκπρόσωπο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, με 
αναπληρωτή του τον ΣΑΡΡΗ ΧΡΗΣΤΟ.

2. ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, εκπρόσωπο της Σ.Ι.Σ., με 
αναπληρωτή του τον ΜΗΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Γ. Γραμματέας ορίζεται η ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δη-
μητρίου (ΑΔΤ: Φ102840), μόνιμη υπάλληλος της Γενικής 
Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με 
βαθμό Α’, με αναπληρώτριά της την ΓΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
του Ναπολέοντα (ΑΔΤ: ΑΗ592233), μόνιμη υπάλληλος 
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της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμ-
ματέων με βαθμό Γ’.

Δ. Αρμοδιότητα της ανεξάρτητης Επιτροπής είναι η 
εξέταση της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας 
ή μη των καταγγελλόμενων συμβάσεων εργασίας, ειδι-
κότερα δε: α) όταν ο εργοδότης επικαλείται διαταραχή 
του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυνα-
μίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού (περ. α, της 
παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως ισχύει), και 
β) όταν υπάρχουν καταγγελίες για λόγους διδακτικής, 
παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέ-
πειας. Οι ανωτέρω περιπτώσεις στηρίζονται σε δύο (2) 
τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον 
συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθο-
ρίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ 
των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό 
Σύμβουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυ-
ντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο 

Σχολικό Σύμβουλο, σύμφωνα με την υποπερίπτωση δδ’ 
της περίπτ. ε’  της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, 
όπως ισχύει.

Ε. Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2018.

Στ. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο κτήριο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το επί της 
οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι Αττικής, εντός και 
εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσί-
ων Υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί συλλογικών οργάνων.

Ζ. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμ-
μετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αποζημίωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2017 

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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