
1	
	

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων 

 

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου 
σε θέµατα εκπαίδευσης»  

 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. 

 
 
 
Α. Επί της αρχής:    
 

Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ ρυθµίζεται ο τρόπος επιλογής και 
τοποθέτησης των διευθυντών σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.). Η ρύθµιση αυτή καθίσταται 
αναγκαία εν όψει της πρόσφατης µε αριθµ. 711/2017 Απόφασης της Ολοµέλειας του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

Ειδικότερα: το 2015 προτάθηκε και θεσπίσθηκε νέος τρόπος επιλογής 
διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ.. Και τούτο, προς ουσιώδη ενίσχυση των 
δηµοκρατικών διαδικασιών στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία 
κατά τεκµήριο έχει καλύτερη γνώση τόσο των εκπαιδευτικών αναγκών όσο και των 
προσώπων που τις ικανοποιούν. Συγκεκριµένα, µε το ν. 4327/2015 αναβαθµίστηκε ο 
ρόλος των εκπαιδευτικών και προβλέφθηκε για πρώτη φορά η ενεργή συµµετοχή 
τους κατά την επιλογή του διευθυντή στις σχολικές µονάδες που υπηρετούν. Με τον 
τρόπο αυτό, δόθηκε στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να εκφράσουν, µε τρόπο που 
να έχει έµπρακτο και ορατό αποτέλεσµα, την πεποίθησή τους για τη συµβολή των 
υποψήφιων διευθυντών στο εκπαιδευτικό έργο, για την παιδαγωγική και 
επιστηµονική τους συγκρότηση, καθώς και για τις διοικητικές και διευθυντικές τους 
ικανότητες. 
 Τονίζεται ότι ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί ένα θεσµικό συλλογικό 
όργανο διοίκησης των σχολικών µονάδων, το οποίο σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις 
της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας (ενδεικτικά, άρθρο 11 παρ. ΣΤ του ν.1566/1985) είναι 
επιφορτισµένο µε ευρείες αρµοδιότητες βαρύνουσας σηµασίας για τη λειτουργία των 
σχολικών µονάδων, όπως ενδεικτικώς η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη 
εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, η 
εφαρµογή του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράµµατος, η υγεία και προστασία των 
µαθητών/τριών και εν γένει η οργάνωση της σχολικής ζωής.  

Εντούτοις, εν όψει της πρόσφατης αρ.711/2017 Απόφασης της Ολοµέλειας 
του Συµβουλίου της Επικρατείας και της υποχρέωσης της Διοίκησης να 
συµµορφώνεται άµεσα, χωρίς χρονική καθυστέρηση, µε το περιεχόµενο και το 
διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων, κρίνεται επιβεβληµένη η προτεινόµενη 
ρύθµιση για την επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών/ντριών σχολικών µονάδων 
και Ε.Κ.. 
 



2	
	

    Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται συγκεκριµένος τρόπος αξιολόγησης 
των υποψηφίων. Ειδικότερα, το κριτήριο της συµβολής του υποψηφίου στο 
εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας καθώς και της γενικότερης συγκρότησής του 
αποτιµάται µε συνέντευξη των υποψηφίων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά 
συµβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε. /Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) µε τη διευρυµένη επταµελή (7µελή) τους 
σύνθεση, τα οποία εκδίδουν σχετική ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση. Για τη 
µοριοδότηση της συνέντευξης τα ανωτέρω συµβούλια συνεκτιµούν τα στοιχεία του 
υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων καθώς και τα στοιχεία του φακέλου 
υποψηφιότητάς τους. 

Επιπλέον, τόσο για τους υπηρετούντες κατά το χρόνο επιλογής σε θέση 
διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών µονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τοµέα ΕΚ της 
ελληνικής επικράτειας ή προϊσταµένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ύστερα από επιλογή ή 
αναπλήρωση, καθώς και για τους απλούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά το 
χρόνο επιλογής σε σχολική µονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, 
τα συµβούλια συνεκτιµούν επιπλέον τη γνώµη των συνυπηρετούντων µόνιµων 
εκπαιδευτικών και µελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. της σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου οι υποψήφιοι υπηρετούν. Σκοπός της διάταξης είναι η διατύπωση 
της γνώµης των συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών, όπως αυτή προκύπτει από την 
άµεση γνώση των συνθηκών λειτουργίας της σχολικής µονάδας. Η γνώµη αυτή 
διατυπώνεται επί συγκεκριµένων ερωτήσεων αποτίµησης του κριτηρίου της 
συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης 
συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίµησης του 
κριτηρίου αυτού. Ο τύπος και το περιεχόµενο των φύλλων αυτών καταρτίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Οι ανωτέρω µόνιµοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθηµερόν την σχετική κρίση 
τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογηµένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό 
αυτό. Τονίζεται ότι η διατύπωση της γνώµης των υπηρετούντων µόνιµων 
εκπαιδευτικών συνιστά ένα επιπρόσθετο εργαλείο αντικειµενικής και αµερόληπτης 
κρίσης, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύει το αποφασίζον συλλογικό όργανο 
κατά την µοριοδότηση του ανωτέρω κριτηρίου, απλά δρα επικουρικά στη 
διαµόρφωση µίας συνολικής εικόνας των προσόντων του υποψηφίου που κρίνονται 
κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων διευθυντή σχολικής µονάδας.  

Σε κάθε περίπτωση όλοι οι υποψήφιοι δύνανται κατά τη διαδικασία της 
συνέντευξης ενώπιον του οικείου περιφερειακού συµβουλίου, αφενός να 
υποστηρίξουν πλήρως την υποψηφιότητά τους και τα εν γένει προσόντα τους, 
αφετέρου να διατυπώσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους επί των διαλαµβανοµένων στο 
πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, αν αυτό υπάρχει. 

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η τήρηση των συνταγµατικών αρχών της 
ισότητας και της αξιοκρατίας και η ανάδειξη των πλέον ικανών από συλλογικό 
όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί µε εχέγγυα αξιοκρατίας, αµεροληψίας 
και αντικειµενικότητας. Επιπλέον, µε την προτεινόµενη ρύθµιση διασφαλίζεται 
η ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή των θεσπιζόµενων κριτηρίων. 
Επιπροσθέτως προβλέπεται η υποχρέωση αιτιολόγησης του πρακτικού του 
συµβουλίου επιλογής στο οποίο καταγράφονται οι γνώµες που σχηµάτισαν τα µέλη 
του συµβουλίου για έκαστο των υποψηφίων και ακολούθως διατυπώνονται ειδικές 
σκέψεις και κρίσεις που τεκµηριώνουν την αποτίµηση του κριτηρίου της 
συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο και της προσωπικότητας εξατοµικευµένα για 
κάθε υποψήφιο, ώστε να διασφαλίζεται η έγκυρη αξιολόγηση µε αντικειµενική 
και αξιοκρατική διαδικασία και, εντέλει, να καθίσταται ελέγξιµη η ουσιαστική 
αποτίµηση της επιλογής.  
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Τέλος επισηµαίνεται ότι η παρούσα ρύθµιση αφορά µόνο στην επιλογή και 
τοποθέτηση των διευθυντών/ντριών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. Το ΥΠΠΕΘ 
πρόκειται να επεξεργασθεί το συντοµότερο δυνατόν ένα νέο σύστηµα επιλογής και 
των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης.  
 
Β. Επί των άρθρων:    
 
Άρθρο 1  
Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τις προϋποθέσεις επιλογής των 
διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. Συγκεκριµένα: 
Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι ως διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. 
επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε δεκαετή (10) τουλάχιστον 
εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για δέκα (10) τουλάχιστον 
έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθµια ή/και στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
συνολικά. Σηµειώνεται ότι η δεκαετής διδακτική υπηρεσία σε σχολικές µονάδες της  
βαθµίδας που αφορά η υποψηφιότητα κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχή άσκηση 
καθηκόντων διευθυντή στις οικείες σχολικές µονάδες ή Ε.Κ.  
    Επιπλέον, µε την παράγραφο 1 µεταβάλλονται τα κριτήρια επιλογής των 
διευθυντών σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι επιλέγονται ως 
διευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µόνον οι εκπαιδευτικοί των 
κλάδων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, όπως άλλωστε συµβαίνει και στα σχολεία 
γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, προβλέπεται για πρώτη φορά η 
δυνατότητα επιλογής Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων. Σηµειώνεται ότι έως τη 
σήµερον δεν λειτουργούν τετραθέσια και άνω Ειδικά Νηπιαγωγεία, στα οποία 
προΐσταται Διευθυντής. Ωστόσο, η ρύθµιση προτείνεται προς θεραπεία του σχετικού 
υφιστάµενου νοµοθετικού κενού.   
Με την παράγραφο 2 αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις επιλογής των 
υποδιευθυντών Ε.Κ. 
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται, για προφανείς λόγους προστασίας του οµαλού 
εκπαιδευτικού κλίµατος των σχολικών µονάδων καθώς και εν γένει της εύρυθµης 
λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση 
υποψηφιότητας για θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί 
από τα καθήκοντά του για σοβαρό λόγο αναγόµενο σε πληµµελή άσκηση των 
υπηρεσιακών του καθηκόντων.  
Με την παράγραφο 4 τροποποιείται, προς θεραπεία της αρχής της ισότητας και µε 
γνώµονα την εν τοις πράγµασι άσκηση διδακτικού έργου η έννοια της διδακτικής 
υπηρεσίας, ως προσόν για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα 
προβλέπεται ότι, ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε 
µονάδες πρωτοβάθµιας και  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, 
λοχείας και ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), και δ) η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί 
αυτόνοµο διδακτικό έργο σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών για χρονικό διάστηµα 
κατ’ ελάχιστον έξι (6) µηνών . 
Με την παράγραφο 5 τροποποιείται το άρθρο 12 του ν.3848/2010 που αφορά στα 
γενικά κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης και στη µοριοδότησή τους. 
Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τους διευθυντές σχολικών µονάδων τροποποιείται ο 
τρόπος αποτίµησης του κριτηρίου της συµβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της 
προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, το οποίο 
προβλέπεται ότι αποτιµάται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον των οικείων 
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περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. /Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) µε τη 
διευρυµένη επταµελή (7µελή) τους σύνθεση. 
Με την παράγραφο 6  ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την αποτίµηση των 
επιµέρους κριτηρίων  των διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. Συγκεκριµένα: 
Τροποποιείται η µοριοδότηση του κριτηρίου της επιστηµονικής - παιδαγωγικής 
συγκρότησης και κατάρτισης για την επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης και των 
διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. Συγκεκριµένα, το κριτήριο αυτό αποτιµάται 
µε 10 έως 12 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Ειδικότερα, προτείνεται να αυξηθεί η 
µοριοδότηση που λαµβάνουν οι υποψήφιοι σε περίπτωση που κατέχουν διδακτορικό 
δίπλωµα και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών καθώς και η µοριοδότηση της 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι.  
Επιπλέον προβλέπεται ότι το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής 
και διοικητικής εµπειρίας αποτιµάται µε έως δεκατρείς (13) µονάδες κατ’ ανώτατο 
όριο για τους διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. και µε έως δεκατέσσερις (14) 
µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους διευθυντές εκπαίδευσης. Περαιτέρω, 
προβλέπονται, προς θεραπεία των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της χρηστής 
διοίκησης, αλλαγές στον τρόπο µοριοδότησης των υποκριτηρίων της υπηρεσιακής 
κατάστασης,  καθοδηγητικής και διοικητικής εµπειρίας. 
Τέλος περιγράφεται ο τρόπος αποτίµησης του κριτηρίου της  συµβολής του 
υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας καθώς και της γενικότερης 
συγκρότησης αναφορικά µε την επιλογή των διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. 
ο οποίος αναλύεται εκτενώς ανωτέρω.  
Με την παράγραφο 7 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την αποτίµηση των 
επιµέρους κριτηρίων  των διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. Συγκεκριµένα: 
Προβλέπεται ότι στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλλεται από τους υποψηφίους 
διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. κατατίθενται επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό 
σηµείωµα και παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) τυχόν προσόντων των 
υποψηφίων που δεν µοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συµβάλει 
στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στην βέλτιστη 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιµόρφωση και 
µετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεµιναρίων και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων ή συµµετοχή σε αυτά µε την ιδιότητα του εισηγητή, του µέλους της 
επιστηµονικής οµάδας ή του επιµορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, 
πρωτοβουλίες σε σχέση µε το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και εφαρµογή καινοτοµιών, σχετική µε την εκπαίδευση διοικητική ή 
καθοδηγητική εµπειρία,  συµµετοχή σε συµβούλια, επιτροπές ή οµάδες εργασίας και 
σε όργανα διοίκησης επιστηµονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη 
κοινωνικής δράσης και συµµετοχή στα κοινά  καθώς και επίσηµες διακρίσεις. 
Επιπλέον, προτείνεται ουσιώδης αύξηση των σχολικών µονάδων στις οποίες µπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση οι υποψήφιοι. Συγκεκριµένα, προτείνεται οι υποψήφιοι να 
έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών 
µονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή όπου ανήκει η 
σχολική µονάδα όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, µε σειρά 
προτίµησης. Επιπλέον, προβλέπεται, προς θεραπεία των αρχών της ισότητας και της 
αξιοκρατίας, ότι εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόµενες θητείες 
πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή 
σχολικής µονάδας ή Ε.Κ., µε επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν 
αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά 
δύνανται σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε οποιοδήποτε 
άλλο. Περαιτέρω, για προφανείς λόγους εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών 
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µονάδων προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας 
εκπαιδευτικοί οι οποίοι συµπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόµενου της επιλογής 
έτους συνολική πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική 
αποχώρηση από την υπηρεσία. 
Τέλος αντικαθίσταται το περιεχόµενο της ήδη προβλεπόµενης εξουσιοδοτικής 
διάταξης, προκειµένου να ρυθµισθούν ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας επιλογής 
στελεχών εκπαίδευσης. 
Με την παράγραφο 8 αντικαθίσταται το άρθρο 21 του ν.3848/2010 σχετικά µε τη 
διαδικασία κρίσης και επιλογής των διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. 
Συγκεκριµένα προβλέπεται η κατάρτιση από τις διευθύνσεις πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων 
διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ.,  µε βάση το σύνολο των µορίων που 
προκύπτουν από την αποτίµηση των κριτηρίων της επιστηµονικής - παιδαγωγικής 
συγκρότησης και κατάρτισης και της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και 
διοικητικής εµπειρίας. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά 
αυτών. Στη συνέχεια, το  οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε καλεί σε συνέντευξη τους 
υποψηφίους, προς αποτίµηση του κριτηρίου της συµβολής του υποψηφίου στο 
εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης και συντάσσει 
σχετικό αιτιολογηµένο πρακτικό. Κατόπιν, προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των 
υποψηφίων µε βάση το σύνολο των µορίων που προκύπτουν από την αποτίµηση 
όλων των κριτηρίων επιλογής και καταρτίζει τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα 
υποψηφίων διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης. Οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης και οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά 
αυτών. Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες 
υποβάλλονται στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο 
κυρώνονται και το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. προτείνει στον αρµόδιο 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποψηφίων σε κενές 
θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ., µε βάση τη σειρά εγγραφής τους 
στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιµήσεις. 
Με την παράγραφο 9 ρυθµίζεται ο τρόπος τοποθέτησης σε κενές και κενούµενες 
θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. καθώς και η διαδικασία που τηρείται  
σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποια σχολική µονάδα. 
Με την παράγραφο 10 αντικαθίσταται το άρθρο 25 του ν. 3848/2010 που αφορά στη 
θητεία των στελεχών εκπαίδευσης. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η επιλογή και 
τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά 
µε την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί 
την επιλογή τους.  
Με την παράγραφο 11 τίθενται οι µεταβατικές διατάξεις του νόµου. Συγκεκριµένα: 
Προβλέπονται, προς διευκόλυνση της διαδικασίας επιλογής των διευθυντών 
σχολικών µονάδων, ειδικές ρυθµίσεις που θα ισχύσουν µόνο κατά την πρώτη 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. Οι ρυθµίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες 
λόγω υπέρτερων λόγων δηµοσίου συµφέροντος και συγκεκριµένα της εµπρόθεσµης 
στελέχωσης των σχολικών µονάδων πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
εν όψει των εξαιρετικά στενών υφιστάµενων χρονικών ορίων.   
Τέλος αποσαφηνίζεται ο χρόνος λήξης της θητείας των υπηρετούντων στελεχών 
εκπαίδευσης. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 
Α. Επί της αρχής:  
 
   Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ ρυθµίζονται λοιπά θέµατα εκπαίδευσης επείγοντος 
χαρακτήρα. 

 
 
Β. Επί των άρθρων:  
 
Άρθρο 2 
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη διοίκηση των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.). Ειδικότερα, δεδοµένου ότι επίκειται άµεσα 
νοµοθετική ρύθµιση που θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο εκλογής των οργάνων 
διοίκησης των Α.Ε.Ι. και προκειµένου τα νέα όργανα να εκλεγούν βάσει των νέων 
διατάξεων, µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται η θητεία των 
εκλεγµένων µε τις ισχύουσες διατάξεις οργάνων διοίκησης για τρεις ακόµη µήνες.   
 
 
Άρθρο 3 
Με την παράγραφο 1  βελτιώνεται η διατύπωση της προβλεπόµενης στην παρ. 2 του 
άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) διατήρησης της ισχύος των ειδικών διατάξεων 
περί αποσπάσεων των εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η ρύθµιση αυτή 
καθίσταται αναγκαία για την κάλυψη από κατάλληλο προσωπικό των υπηρεσιακών 
αναγκών τόσο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών όσο και των φορέων του 
Υπουργείου που σχετίζονται µε την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων. 
Με την παράγραφο 2 αποσαφηνίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις                          
αποσπάσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε δοµές ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης. 
 
 
Άρθρο 4 
Με την παράγραφο 1 δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους πτυχίου κατωτέρας 

τεχνικής ή επαγγελµατικής σχολής ή άλλου ισότιµου τίτλου να φοιτήσουν στην Α’ 
Τάξη ΕΠΑ.Λ.. Κρίνεται απαραίτητη η µέριµνα για δυνατότητα πρόσβασης στη 
δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση πολιτών, κατόχων των ανωτέρω τίτλων 
σπουδών. Επιπλέον, προβλέπεται η εγγραφή στην τάξη µαθητείας των ΕΠΑ.Λ. και 
των κάτοχων απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών 
του ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι έπονται των κατόχων απολυτήριου και πτυχίου του 
δευτεροβάθµιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και παλαιότερων τύπων 
σχολείων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ισότιµων µε το ΕΠΑ.Λ.. 
Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι ώρες του Προπαρασκευαστικού 

Προγράµµατος Πιστοποίησης των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης 
µαθητείας» σε τριάντα πέντε (35) που αποτελούν τον εύλογο αριθµό ωρών για την 
προετοιµασία στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεδοµένου ότι  αναλογούν σε διακόσιες 
τρείς (203) ώρες µαθητείας στη σχολική µονάδα. Περαιτέρω, προβλέπεται η 
δυνατότητα να απασχολείται το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό στο 
Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης. 
Με την παράγραφο 3 διευθετούνται θέµατα που έχουν ανακύψει λόγω της 

εφαρµογής της νέας δοµής και του νέου προγράµµατος σπουδών ΕΠΑ.Λ. σύµφωνα 
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µε το ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Συγκεκριµένα, δίνεται η δυνατότητα στους προαχθέντες 
µαθητές από τη Β΄ τάξη ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-
2016 και σε όσους η φοίτησή τους κρίθηκε ανεπαρκής λόγω απουσιών στη Γ’ τάξη 
ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να φοιτήσουν τη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. µόνο κατά το 
σχολικό έτος 2017-2018 και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ µόνο κατά το σχολικό 
έτος 2018-2019 σύµφωνα µε τις ισχύουσες  για τη φοίτηση στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του 
σχολικού έτους 2016-2017 διατάξεις και τη Δ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 
2017-2018 διατάξεις αντίστοιχα.  
Με την παράγραφο 4 προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η λειτουργία παραρτηµάτων 

ΕΠΑ.Λ. σε νησιά που δεν λειτουργεί ΕΠΑ.Λ.. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται απαραίτητη 
προκειµένου οι µαθητές που κατοικούν στη νησιωτική χώρα να έχουν απρόσκοπτα 
πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση, δεδοµένου ότι ο αριθµός των ανωτέρω 
µαθητών δεν είναι σταθερός και πολλοί µαθητές µετακινούνται καθηµερινά από τη 
νησιωτική χώρα στην ηπειρωτική για τη φοίτησή τους στα επαγγελµατικά λύκεια. 
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται η αποζηµίωση για τη µετακίνηση του αρµόδιου 

εκπαιδευτικού προσωπικού που εποπτεύει τους µαθητές στους χώρους εργασίας στο 
πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας». 
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται η εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 42/2017 

(Α΄ 68) (πλην του άρθρου 13 και της παρ. 7 του άρθρου 14) για το τρέχον σχολικό 
έτος (2016-2017). Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία για την οµαλή και απρόσκοπτη 
διεξαγωγή των εκπαιδευτικών διαδικασιών. 
Με την παράγραφο 7 καταργείται το στάδιο της σύµφωνης γνώµης του Ι.Ε.Π. στη 

διαδικασία πιστοποίησης των προγραµµάτων σπουδών της αρχικής κατάρτισης από 
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς τέτοια αρµοδιότητα δεν είναι σύµφωνη µε το θεσµικό 
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ι.Ε.Π.. Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό το Ι.Ε.Π. 
είναι επιτελικός επιστηµονικός φορέας που υποστηρίζει το Υ.Π.Π.Ε.Θ. στα θέµατα 
που αφορούν την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τη 
µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Συνεπώς το Ι.Ε.Π. 
αποτελεί αρµόδιο φορέα για τα θέµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, όχι όµως 
της επαγγελµατικής κατάρτισης. 
Με την παράγραφο 8 καταργείται, από τότε που ίσχυσε, η τροποποίηση της 

περίπτ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) και επανέρχεται, από 
τον ίδιο χρόνο, σε ισχύ η περίπτ. αυτή όπως ίσχυε προ της τροποποίησής της. Με τον 
τρόπο αυτό οι αµοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των δοµών δια βίου µάθησης 
των περιπτ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) 
(εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µέλη του 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ε.Ε.Π. και του Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού – Ε.Β.Π. της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης) υπάγονται, για 
δηµοσιονοµικούς λόγους, στις διατάξεις του µισθολογίου των δηµοσίων υπαλλήλων 
(ν. 4415/2015, Α΄ 176), όπως ισχύουν κάθε φορά.  

 

 

Άρθρο 5 
    1. Με το ν. 3512/2006 “Ισλαµικό Τέµενος Αθηνών και άλλες διατάξεις” (Α' 264) 
θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη -και µετά από την προ 
δεκαετιών (1978) σχετική ρηµατική δέσµευση της Πολιτείας προς τις φίλες Αραβικές 
Χώρες- το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας ενός 
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µουσουλµανικού τεµένους στην Αττική, για την πρόσφορη και κατάλληλη 
εξυπηρέτηση -στον χώρο της πρωτεύουσας- των λατρευτικών αναγκών των πολιτών 
ή οµόθρησκων τους (υψηλών επισκεπτών, επισήµων και διπλωµατικών 
αντιπροσωπειών, τουριστών, προσκεκληµένων επιστηµόνων, εργαζοµένων και 
αθλητών, φοιτητών και σπουδαστών αλλά και προσφύγων ή µεταναστών), 
παράλληλα όµως και ένδειξη µέριµνας προς τους Έλληνες και λοιπούς κοινοτικούς 
πολίτες, είτε οι ίδιοι πρεσβεύουν το µουσουλµανικό θρήσκευµα είτε τα σύνοικα µέλη 
των οικογενειών τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί και γι' αυτούς κατάλληλος, 
ασφαλής, ελεύθερα προσβάσιµος και χωρίς αποκλεισµούς χώρος προσευχής και 
λατρείας της συγκεκριµένης θρησκείας. Έτσι, επιλέχθηκε η δηµιουργία της 
απαιτούµενης υποδοµής µε τη µέριµνα και τις δαπάνες της πολιτείας, αφού το ζήτηµα 
που αντιµετωπίζει είναι καταρχήν εσωτερικό, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται το 
γεγονός ότι η λύση αυτή ικανοποιεί τις µακραίωνες σχέσεις που η Ελλάδα διατηρεί 
µε τον αραβικό κόσµο, όπου λειτουργούν επί αιώνες τα ορθόδοξα πρεσβυγενή 
Πατριαρχεία, πλήθος ναών και ιερών µονών. Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι στην Αθήνα 
δεν υπάρχει δηµόσιο Τέµενος. Οι παλαιότερες προβλέψεις των νόµων 
ΑΩΝΑ΄//30.05/01.06.1890 «περί παραχωρήσεως δωρεάν εθνικού οικοπέδου προς 
ανέγερσιν Τουρκικού Τεµένους εν Πειραιεί» και 6244//17/25.08.1934 «περί 
παραχωρήσεως γηπέδου εν τω δασυλλίω Συγγρού Κουπονίων διά την ανέγερσιν 
Αιγυπτιακού Τεµένους και Ινστιτούτου» αποσκοπούσαν ουσιαστικά στη θεραπεία 
των διακρατικών σχέσεων µε τις συγκεκριµένες µουσουλµανικές χώρες κατά τη 
δεδοµένη χρονική στιγµή και ουδέποτε υλοποιήθηκαν. Μάλιστα, το ζήτηµα αυτό 
τίθεται σταθερά στις διµερείς διεθνείς συζητήσεις ως πάγιο αίτηµα από όλα τα 
ενδιαφερόµενα µουσουλµανικά κράτη εδώ και πολλά έτη (ενδεικτικά αναφέρουµε τα 
έτη 1940, 1948, 1951, 1956, 1971, 1979, 1985, 1986, 1989), µε αποτέλεσµα η 
Ελλάδα όχι µόνο να αντιµετωπίζει συνεχείς διαµαρτυρίες από φίλιες χώρες, 
αρνητικές αναφορές σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις για τη θρησκευτική ελευθερία και 
διαβήµατα του Οργανισµού Ισλαµικής Συνεργασίας (ενός ισχυρότατου διεθνή 
οργανισµού µε 57 µουσουλµανικά κράτη/µέλη), αλλά και να προσφέρονται κράτη ή 
ακόµα και ιδιώτες για τη χρηµατοδότηση των δαπανών κατασκευής του. Η έλλειψη 
αυτή έχει ως αποτέλεσµα να αποδυναµώνεται η διεθνής εικόνα και αξιοπιστία της 
χώρας µας όχι µόνο σε διµερές διακρατικό επίπεδο αλλά και στους διεθνείς 
οργανισµούς και fora όπου διεξάγεται τακτικός και θεσµικός διάλογος για τα θέµατα 
των θρησκευτικών ελευθεριών. Έτσι, ο νόµος ν. 3512/2006, µετά και την εµπειρία 
των Ολυµπιακών Αγώνων και της επίσκεψης µεγάλου αριθµού επισήµων, αθλητών 
και τουριστών που ασπάζονται το Ισλάµ για µεγάλα διαστήµατα παραµονής, 
αποτέλεσε µια ώριµη έκφραση της Πολιτείας για την οριστική επίλυση του παγίου 
και συνεχώς διογκούµενου θέµατος, και µια νοµοθετική επιλογή που αποδεικνύει το 
σεβασµό του Ελληνικού Κράτους στη θρησκευτική ελευθερία και την εγγυητική 
λειτουργία του στην άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων όλων ανεξαιρέτως των 
προσώπων. Φυσικά, συν τω χρόνω και ιδίως από το 2014 και έκτοτε έχουν χορηγηθεί 
τέσσερις άδειες σε ισάριθµες αιτήσεις για λατρευτικούς χώρους µουσουλµάνων (οι 
τρεις εντός της Αττικής), ώστε εν µέρει έχουν καλυφθεί τοπικές λατρευτικές ανάγκες. 
Αυτό όµως δεν αναιρεί το γεγονός ότι το Ισλαµικό Τέµενος και δη στη θέση που έχει 
προβλεφθεί (µε ικανούς κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και αδόµητες εκτάσεις, σε 
σηµείο εύκολα προσβάσιµο για όλους τους κατοίκους της Αττικής και µε συχνές 
συγκοινωνίες πολλών βασικών γραµµών λεωφορείων και µετρό, σε µικρή απόσταση 
από όλους τους µεγάλους δήµους και δη τις περιοχές όπου κατοικούν κοινότητες 
µουσουλµάνων, χωρίς να επιβαρύνει περιοχές µε ήδη έντονη αστική χρήση πχ 
κατοικίες, εµπορικά καταστήµατα) θα εξασφαλίσει καλύτερα, και δη µε την άµεση 
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αρωγή της Πολιτείας, την ισότιµη και ελεύθερη πρόσβαση όλων των πιστών, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας και δόγµατος.    
    2. Πιο συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του νόµου αυτού προβλέφθηκε η ίδρυση 
ενός νέου νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (εποπτευόµενο και 
χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο Παιδείας), της “Διοικούσας Επιτροπής 
Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών” µε σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του 
Ισλαµικού Τεµένους, ήτοι ενός λατρευτικού χώρου προοριζόµενου για την κάλυψη 
των θρησκευτικών αναγκών των µουσουλµάνων που διαβιούν στην Αττική. Ωστόσο, 
η εφαρµογή των ρυθµίσεων του νόµου, µε τον οποίο προσδιορίστηκε ταυτόχρονα και 
η ακριβής θέση του τεµένους σε παλαιά βάση του Πολεµικού Ναυτικού στον 
Βοτανικό (εντός των διοικητικών ορίων του δήµου Αθηναίων) καθυστέρησε για 
διάφορους λόγους, κυρίως τεχνικούς και γραφειοκρατικούς, για την επίλυση των 
οποίων ψηφίστηκαν επιµέρους και λεπτοµερειακές διατάξεις [άρθρο 29 άρ.5ii 
ν.4014/2011, (Α' 209), άρθρο 34 ν. 4327/2015 (Α' 50), άρθρο 35 ν. 4414/2016 ( 
Α'149)] που αφορούσαν κυρίως τη θέση και την κατασκευή του αλλά και τη ρητή 
πρόβλεψη για τη θρησκευτική χρήση γης στο Προεδρικό Διάταγµα της 20.9.1995 (Δ' 
1049) της έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης της συγκεκριµένης περιοχής (Ελαιώνας). 
Παραλλήλως δε, όλο αυτό το διάστηµα και µέχρι σήµερα, οµάδες πολιτών που 
θεωρούν ότι η λειτουργία του θα προσβάλει έννοµα δικαιώµατά τους, προσέφυγαν 
στα αρµόδια δικαστήρια µε ευάριθµες πολυάριθµες αιτήσεις ακυρώσεως (συνήθως 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά των διάφορων εκτελεστών 
διοικητικών πράξεων -υπουργικών αποφάσεων- αλλά και ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου κατά της προκήρυξης του συγκεκριµένου δηµοσίου έργου και της 
διοικητικής σύµβασης), για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί αρκετές αποφάσεις (ΣτΕΟλ. 
2399/2014, ΣτΕ τµ. Δ' 1458, 1459 & 1460/2016, ΔΕφΑθ (Αν) 344/2016 και 62/2017) 
που έχουν δικαιώσει τις πολιτειακές επιλογές, αφού είναι αλήθεια ότι ο ν. 3512/2006 
λαµβάνει µέριµνα για την απρόσκοπτη απόλαυση των ως άνω ατοµικών δικαιωµάτων 
των µουσουλµάνων που διαβιούν στην Αττική, είτε αυτοί είναι ηµεδαποί είτε 
αλλοδαποί, κινούµενος εντός των συνταγµατικών ορίων και χωρίς να προσβάλει τα 
δικαιώµατα και το θρησκευτικό συναίσθηµα άλλων κοινοτήτων, αφού ούτε επιβάλλει 
ούτε περιορίζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις λατρευτικές εκδηλώσεις των µελών 
κάποιας άλλης θρησκευτικής κοινότητας.  
    3. Πλέον επίκειται η ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών και η παράδοση του 
χώρου για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, ωστόσο λόγω της παρόδου µεγάλου 
χρονικού διαστήµατος (ένδεκα έτη) από την αρχική ψήφιση του νόµου και των 
δραστικών µεταβολών της νοµοθεσίας, ιδίως στον τοµέα του δηµοσίου δικαίου και 
της οργάνωσης του κράτους, των κάθε είδους φορέων του και του προσωπικού του, 
απαιτείται η επικαιροποίηση των διατάξεων του, ώστε να καταστούν πιο λειτουργικές 
και συνεργατικές µε τις νέες απαιτήσεις και το νέο νοµοθετικό πλαίσιο και να 
αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες και ασυµβατότητες που δεν µπορούσαν να 
προβλεφθούν το χρόνο κατάρτισης και ψήφισης του. Έτσι, µε τις προτεινόµενες 
ρυθµίσεις επιδιώκεται η αναδιατύπωση, προσθήκη, συµπλήρωση και τροποποίηση 
των βασικών διατάξεων του ν. 3512/2006, ουσιαστικά ενδυναµώνοντας τις 
προβλέψεις του χωρίς να µεταβάλλεται το πνεύµα και ο σκοπός του. Ειδικότερα: 
 
 (Α) µε την παράγραφο 1 των προτεινόµενων διατάξεων αντικαθίσταται το 
πρώτο άρθρο, ώστε να διευκρινιστεί καλύτερα ότι το Ισλαµικό Τέµενος, λόγω της 
ιδιαίτερης φύσεως και αποστολής του, δεν υπάγεται στην έννοια του δηµοσίου τοµέα 
(ήτοι το ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς που θεµελιώνεται σε επιµέρους νοµοθετήµατα 
διοικητικού δικαίου, ιδίως τα περί προσλήψεως προσωπικού, υπηρεσιακής 
κατάστασης, προµηθειών και έργων και δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ώστε έτσι να 
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τίθεται ένα ευρύτερο πλαίσιο από οργανωτικούς και λειτουργικούς κανόνες, 
δεσµεύσεις και περιορισµούς προσήκοντες ή συναφείς µε την έννοια µιας δηµόσιας 
υπηρεσίας). 
 (Β) µε την παράγραφο 2  αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3512/2006 ώστε να προβλεφθούν λεπτοµερώς όλοι οι εν δυνάµει τακτικοί και 
έκτακτοι πόροι για τη λειτουργία του Τεµένους, ιδίως οι τακτικοί που προέρχονται 
κυρίως από επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για την κάλυψη της τακτικής και έκτακτης 
µισθοδοσίας του προσωπικού, της αποζηµίωσης του Διοικητικού Συµβουλίου και των 
δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του Τεµένους αλλά και οι έκτακτοι που 
προέρχονται από πάσης φύσεως κρατικές ή κοινοτικές ή διεθνείς επιχορηγήσεις και 
χρηµατοδοτήσεις, έσοδα και προσόδους από τη διαχείριση των περιουσιακών 
στοιχείων του, επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες και κάθε 
είδους εισφορές φυσικού ή νοµικού προσώπου Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της 
ηµεδαπής καθώς και χορηγίες, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και κάθε είδους 
εισφορές (συµπεριλαµβανοµένων και τιµαλφών, ξένων νοµισµάτων και προσφορών 
σε είδος), φυσικού ή νοµικού προσώπου Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου αλλοδαπού ή 
Κράτους ή κρατικού ή διεθνούς Οργανισµού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 (Γ) µε την παράγραφο 4  αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ν. 3512/2006 για 
την καλύτερη λειτουργία και εφαρµογή του, ήτοι αλλάζουν µερικές από τις ιδιότητες 
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, διευκρινίζονται περαιτέρω οι κανόνες 
λειτουργίας και οι αρµοδιότητες του, ενδυναµώνονται και εξειδικεύονται οι 
νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις ώστε να ρυθµιστούν καλύτερα και πληρέστερα τα 
λεπτοµερειακά ζητήµατα που θα αντιµετωπιστούν µε υπουργικές αποφάσεις.  
 
(γα) Όσον αφορά στην παράγραφο 1α του άρθρου 5 του ν. 3512/2006, όπως 
αντικαθίσταται, λόγω οργανωτικής κατάργησης της θέσης του Γενικού Διευθυντή 
Θρησκευµάτων (µίας εκ της ex officio θέσεις µελών του Δ.Σ), ορίζονται πλέον ως 
µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευµάτων, µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος προϊστάµενος ή ασκών 
καθήκοντα προϊσταµένου διεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων (µε 
τον αναπληρωτή του προϊστάµενο οποιασδήποτε άλλης διεύθυνσης ή τµήµατος του 
Υπουργείου) και συνακόλουθα ο ισότιµος εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών 
(µε τον αναπληρωτή του), ήτοι µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος, προϊστάµενος ή ασκών 
καθήκοντα προϊσταµένου διεύθυνσης του Υπουργείου. Συµπληρώνεται ότι εκ των 
δύο εκπροσώπων του Δήµου Αθηναίων, ο µεν ένας πρέπει να είναι µόνιµος δηµόσιος 
υπάλληλος, προϊστάµενος ή ασκών καθήκοντα προϊσταµένου διεύθυνσης του Δήµου, 
ώστε να έχει ισότιµη, µε τους άλλους δηµοσίους υπαλλήλους / µέλη Δ.Σ, θέση καθώς 
και την κατάλληλη διοικητική εµπειρία ώστε να γνωρίζει και τις δηµοτικές 
υπηρεσίες, τις πρακτικές και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του Ο.Τ.Α στον οποίο 
εδρεύει το Τέµενος και να συµβάλει µε την πείρα του στα διάφορα θέµατα, ο δε 
έτερος πρέπει να είναι αιρετός (δηµοτικός σύµβουλος) ώστε να εκπροσωπείται το 
Δηµοτικό Συµβούλιο και να έχει άµεση πληροφόρηση, καθόσον γύρωθεν του 
Τεµένους έχουν χωροθετηθεί χώροι κοινόχρηστου πρασίνου µε ήπιες χρήσεις 
δηµοτικού ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης 
κοινού, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά κτήρια, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, 
κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. Αντικαθίσταται ο εµπειρογνώµονας στα θέµατα 
ισλαµικής θρησκείας µε έναν καταρτισµένο και έµπειρο στο δηµόσιο τοµέα και στα 
θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων δικηγόρο παρ' Αρείω 
Πάγω, ώστε το Δ.Σ για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων του να έχει εύκολα 
και άµεσα τις αναγκαίες νοµικές πληροφορίες και γνωµοδοτήσεις για όλα τα 
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ζητήµατα διοίκησης και διαχείρισης που θα αντιµετωπίσει (λόγω µικρού µεγέθους 
και περιορισµένων θέσεων προσωπικού, δεν θα προβλεφθεί πάγια θέση νοµικού 
συµβούλου, οι δε ανάγκες δικαστικής εκπροσώπησης θα καλυφθούν µε σχετικές 
εντολές στον κάθε φορά κατάλληλο νοµικό παραστάτη). Τέλος, ορίζεται ότι οι δύο 
εκπρόσωποι των µουσουλµάνων που νόµιµα διαβιούν στην Αττική θα επιλέγονται 
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, λαµβανοµένων υπόψη του 
µεγέθους των µουσουλµανικών κοινοτήτων, της νοµικής οργάνωσης τους (ιδίως µετά 
την πρόσφατη υιοθέτηση του ν. 4301/2014 (Α΄223) για τη νοµική οργάνωση των 
θρησκευτικών κοινοτήτων, ο οποίος θεσµοθέτησε για πρώτη φορά τον ειδικότερο 
τύπο νοµικής προσωπικότητας, το θρησκευτικό νοµικό πρόσωπο και οι δυνατότητες 
τυπικής οργάνωσης τους δεν περιορίζονται πλέον στον κλασικό τύπο του σωµατείου), 
των αδειοδοτηµένων λατρευτικών χώρων που λειτουργούν (αφού οι κοινότητες αυτές 
έχουν πλέον έλθει σε επαφή µε την Ελληνική Πολιτεία και έχουν ορίσει 
θρησκευτικούς λειτουργούς για τους λατρευτικούς χώρους που διατηρούν), της εν 
γένει απήχησης τους µεταξύ των διαβιούντων στην Αττική µουσουλµάνων καθώς και 
κάθε άλλου πρόσφορου σχετικού στοιχείου.   
 
(γβ) Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1β του άρθρου 5 του ν. 3512/2006, όπως 
αντικαθίσταται, εξασφαλίζεται η οµαλή (αλλά χρονικά περιορισµένη για ένα τρίµηνο) 
λειτουργία του ακόµα και στην περίπτωση που κάποια από τα µέλη του εκλείψουν, 
παυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν  απωλέσουν την 
ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά 
µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Συνακόλουθα µε την ανωτέρω ρύθµιση και 
λόγω της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας πολλών µελών αλλά και της πρόβλεψης 
ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήµου, ορίζεται ειδικότερα προς το αµέσως 
προηγούµενο εδάφιο ότι τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, η θητεία των οποίων 
έληξε (πχ αποχώρησαν από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, έληξε η θητεία του 
Δηµοτικού Συµβουλίου), αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι 
την αντικατάστασή τους και δικαιούνται µέχρι τότε να λαµβάνουν τις αµοιβές ή τις 
αποζηµιώσεις που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους, στην 
περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντοµότερο δυνατόν και 
όχι πέραν των τριών µηνών από τη λήξη της θητείας τους (που αποτελεί και το 
απώτατο όριο νόµιµης λειτουργίας του οργάνου µε ελλιπή συγκρότηση, σύµφωνα και 
µε το άρθρο 13 παρ. 5 ΚΔΔιαδ και τη σχετική νοµολογία του ΣτΕ περί του 
χαρακτήρα της ως αποκλειστική προθεσµία ΣτΕ 2322/2007, 914/2012).  
(γγ) Με την παράγραφο 2 ορίζονται εκτενέστερα οι αρµοδιότητες του Διοικητικού  
Συµβουλίου, ήτοι προβλέπεται ότι διαχειρίζεται τα διατιθέµενα από τον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κονδύλια 
καθώς και τους εθνικούς, κοινοτικούς και έκτακτους πόρους από οποιαδήποτε αιτία, 
αποποιείται ή αποδέχεται κληρονοµιές υπό το ευεργέτηµα της απογραφής, 
αποδέχεται ή απορρίπτει δωρεές και έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από το 
νόµο και όσες του ανατεθούν µε τον κανονισµό λειτουργίας του. Επίσης 
διευκρινίζεται ρητώς και προς άρση τυχόν αµφιβολιών ότι το νοµικό πρόσωπο 
εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση 
κωλύµατος του, από τον Αντιπρόεδρο του. 
 
(γε) Με τις προτεινόµενες υπ’ αριθ. 3 και 4 παραγράφους του άρθρου 5 ρυθµίζονται 
αναλυτικώς τα περί του Οργανισµού και Κανονισµού λειτουργίας του Νοµικού 
Προσώπου και του Διοικητικού Συµβουλίου, οι οποίοι θα ρυθµιστούν µε Προεδρικό 
Διάταγµα και κοινή υπουργική απόφαση αντίστοιχα. Με τον Οργανισµό λειτουργίας 
του νοµικού προσώπου - λόγω της ιδιαίτερης φύσεως του και της θρησκευτικής 
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αποστολής του- ρυθµίζονται αποκλειστικά όλα τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας 
του, ακόµα και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών για τον δηµόσιο τοµέα διατάξεων 
και ιδίως αυτά για την πρόσληψη, κινητικότητα, µισθοδοσία και εν γένει υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού, για τις κάθε είδους προµήθειες, µισθώσεις, παροχές 
υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων, για την οικονοµική διαχείριση και τήρηση βιβλίων 
και στοιχείων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Ουσιαστικά η διάταξη συνεργεί 
µε τις προβλέψεις του άρθρου 1 και επαναλαµβάνει τα περί εξαίρεσης του νοµικού 
προσώπου από τον Δηµόσιο Τοµέα και το Μητρώο Φορέων.  
 
(γστ) Πιο αναλυτικά, µε τον Οργανισµό του νοµικού προσώπου ορίζονται ιδίως η 
διάρθρωση και λειτουργία του φορέα, ο αριθµός, οι θέσεις, οι κατηγορίες, τα 
προσόντα, η κατάσταση και τα καθήκοντα του απασχολούµενου στο Ν.Π.Ι.Δ. 
προσωπικού καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο τους, τα θέµατα εκπόνησης µελετών, 
εκτέλεσης έργου, εκµισθώσεως ή µισθώσεως ακινήτων και παροχής υπηρεσιών που 
αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του Τεµένους και της διενέργειας 
προµηθειών, η οικονοµική διαχείριση του και η υπαγωγή του στο κατάλληλο 
σύστηµα λογιστικής διαχείρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οµαλή 
λειτουργία του και την επίτευξη του σκοπού του. Στις συνιστώµενες θέσεις 
προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. δύναται να αποσπώνται µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι ή 
υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου του δηµοσίου τοµέα, µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του εποπτεύοντος 
τον φορέα προέλευσης του αποσπώµενου υπαλλήλου Υπουργού, κατά παρέκκλιση 
από τις κείµενες διατάξεις και χωρίς χρονικό περιορισµό. Για να µην σηµειωθεί 
απροθυµία πλήρωσης των θέσεων και προς άρση κάθε αµφιβολίας σχετικά µε την 
υπηρεσία σε ΝΠΙΔ, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων 
θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική θέση 
του, για όλες τις έννοµες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος 
υπηρεσίας στις θέσεις αυτές λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταµένου 
Διεύθυνσης και λαµβάνεται υπόψη κατά τα ειδικότερα στο δηµοσιοϋπαλληλικό 
δίκαιο. Τέλος, επειδή πρέπει να εξυπηρετηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο η οµαλή 
λειτουργία του Τεµένους και να εξασφαλιστεί η πλήρωση των θέσεων µε το 
κατάλληλο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά, προβλέπεται ότι η απόσπαση 
µπορεί να διακόπτεται οποτεδήποτε, µε ή χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από 
συνεκτίµηση των υπηρεσιακών αναγκών ή κατόπιν σχετικής εισήγησης του 
Διοικητικού Συµβουλίου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.  
(γζ) Με τον κανονισµό λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ιδίως ο 
τόπος και χρόνος των συνεδριάσεων, η πρόσκληση τρίτων προσώπων για παροχή 
κάθε αναγκαίας πληροφορίας για την οµαλή λειτουργία του Ισλαµικού Τεµένους και 
η δηµιουργία άµισθων συµβουλευτικών θρησκευτικών επιτροπών και λοιπών 
γνωµοδοτικών οργάνων -δυνατότητα που είναι απαραίτητη για να µπορούν να 
εκπροσωπηθούν και να εκφραστούν άτυπα και άλλες µουσουλµανικές θρησκευτικές 
κοινότητες- ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και η εν γένει λειτουργία του καθώς 
και οι ώρες και ηµέρες λειτουργίας του Τεµένους, κυρίως κατά το πρόγραµµα των 
µουσουλµανικών θρησκευτικών εορτών και της καθιερωµένης προσευχής της 
Παρασκευής, η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Ιµάµη σε κατάλληλα προς τούτο 
πρόσωπα στην περίπτωση που ο διορισµένος Ιµάµης απουσιάζει ή αδυνατεί να 
ασκήσει τα καθήκοντα του και ο τρόπος και ο χρόνος περιορισµένης κατ' ιδίαν 
παραχώρησης του Τεµένους σε µουσουλµανικές κοινότητες που διαβιούν στην 
Αττική για την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών, ανάλογα µε τις ανάγκες 
τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ανάλογη µε τις ανάγκες τους 
πρόσβαση όλων των κοινοτήτων και η αποφυγή διενέξεων και θρησκευτικών ερίδων 
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µεταξύ διαφορετικών δογµάτων. Μέχρι την έγκριση των κανονισµών, προβλέπεται 
µεταβατικό στάδιο κατά το οποίο το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει και 
λειτουργεί κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, προς 
κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του νοµικού προσώπου. Επίσης, για τυχόν θέµατα 
που δεν ρυθµιστούν, θα ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις για τη συγκρότηση, 
συνεδρίαση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων της δηµόσιας διοίκησης.  
  
 

 

Με το άρθρο 6 ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις. 
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