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Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχουν εφαρµογή
για την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών της
δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης.

Άρθρο 2
Ορισµοί

1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους δια-
τάξεις του, για την εφαρµογή του παρόντος Μέρους, ι-
σχύουν οι εξής ορισµοί:
α) Στελέχη της εκπαίδευσης: τα στελέχη των παρα-

γράφων 2 και 3 του άρθρου 21 που επιλέγονται σύµφω-
να µε τα άρθρα 21 έως 36. 
β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της

πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσω-

πικό του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπι-

κό του άρθρου 18 του ν. 3699/2008.
ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία: 
αα) η υπηρεσία στη δηµόσια και την ιδιωτική εκπαίδευ-

ση, 
ββ) η προϋπηρεσία µε την ιδιότητα του προσωρινού α-

ναπληρωτή ή ωροµισθίου, η οποία υπολογίζεται µε ανα-

γωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο µε ανάλογη
εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), και
γγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτι-

κή σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν. 3699/2008.
στ) Διδακτική υπηρεσία:
αα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές µο-

νάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), καθώς και στις Δοµές Υ-
ποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που
λειτουργούν στις µονάδες αυτές ή ως παραρτήµατά
τους,
ββ) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, 
γγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύ-

τερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δηµόσια Ινστιτούτα Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 
δδ) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευ-

τικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπου-
δών για χρονικό διάστηµα έξι (6) τουλάχιστον µηνών, 
εε) η υπηρεσία µε την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαι-

δευτικού Έργου ή του Σχολικού Συµβούλου ή του
προϊσταµένου Τµήµατος Επιστηµονικής και Παιδαγωγι-
κής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης, του προϊσταµένου Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµά-
των Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταµένου ή του
µέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π.
Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήρι-
ξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνω-
σης    και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών
(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υ-
ποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), του προϊσταµένου ή του µέλους
της Παιδαγωγικής Οµάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για
την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), του υπευθύνου Πληροφορικής και

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ΄, 7  Ιουνίου 2018,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις



Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Α-
θλητισµού, του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεµάτων ή σχολι-
κών δραστηριοτήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υ-
πευθύνου ή του αποσπασµένου εκπαιδευτικού σε Εργα-
στηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρο
Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), σε
Γραφείο Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σε Γραφείο Συµβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), σε
Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σε Συµβουλευτικό Σταθµό Νέων
(Σ.Σ.Ν.) και σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων
(Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθη-
κών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγ-
γελµατική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.).
ζ) Εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδα-

κτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική
ή η διδακτική υπηρεσία ή η άσκηση διδακτικών καθηκό-
ντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ.,
ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τµήµατα Ένταξης
(Τ.Ε.), σε προγράµµατα παράλληλης στήριξης και σε
προγράµµατα διδασκαλίας µαθητών στο σπίτι.
η) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική µονά-

δα: η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική µονά-
δα, καθώς και στις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις µονά-
δες αυτές ή ως παραρτήµατά τους ή στις υπηρεσίες της
περίπτωσης ζ΄ ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε..
θ) Πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:

η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που πιστοποιείται
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010
(Α΄ 71).
ι) Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

(Ε.Α.Ε.): η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύε-
ται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 3699/2008.
ια) Προγραµµατισµός και αποτίµηση του εκπαιδευτι-

κού έργου: η συνεχής δυναµική και συµµετοχική διαδικα-
σία εντοπισµού, ανάλυσης και αντιµετώπισης των προ-
βληµάτων και των αναγκών του εκπαιδευτικού έργου,
που αποβλέπει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουρ-
γίας.
ιβ) Ενταξιακή εκπαίδευση: Η εκπαιδευτική προσέγγιση

η οποία συνεκτιµά τις ανάγκες της ετερογένειας του µα-
θητικού πληθυσµού και αποσκοπεί στην άρση των φραγ-
µών στη µάθηση και στη διασφάλιση της ισότιµης πρό-
σβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό όλων των µαθητών, συ-
µπεριλαµβανοµένων των µαθητών µε αναπηρία.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Μέρους τίθεται
ως προϋπόθεση για τα µέλη του Ε.Ε.Π. η συµπλήρωση ο-
ρισµένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας ή άσκησης διδα-
κτικών καθηκόντων, νοείται η συµπλήρωση ορισµένου
χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή άσκησης εκπαιδευτι-
κών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε άλλες
σχολικές µονάδες ή σε Κ.Ε.Σ.Υ..
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Άρθρο 3
Αποκεντρωµένες υπηρεσίες 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων

1. Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που οργανώνουν και
υποστηρίζουν την παροχή της πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών,
είναι οι εξής:
α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προ-

βλέπονται στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), στις ορ-
γανικές µονάδες των οποίων περιλαµβάνονται οι Διευθύν-
σεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που
προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 49 του  π.δ. 18/2018 και στα άρθρα
51 και 52 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος, τα Περιφε-
ρειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
που ιδρύονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 και τα Κέντρα Εκ-
παιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
που ιδρύονται σύµφωνα µε το άρθρο 6,
β) τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

που προβλέπονται στο άρθρο 12,
γ) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών

(Ε.Κ.Φ.Ε.) που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 52
του π.δ. 18/2018 και στο άρθρο 16, 
δ) τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) που προβλέπονται

στο άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως έχουν  µε-
τονοµαστεί µε την παρ. 8 του άρθρου 46 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193),  
ε) οι σχολικές µονάδες.
2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατο-

λικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί το Γραφείο
Μειονοτικής Εκπαίδευσης το οποίο έχει ιδρυθεί µε την
περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002
(Α΄ 24), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Το Γρα-
φείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για το συ-
ντονισµό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρο-
δόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα ειδικότερα θέµατα της
µειονοτικής εκπαίδευσης, όπως είναι τα θέµατα που α-
φορούν: 
α) την οργάνωση και τη λειτουργία των Μειονοτικών

Σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, 
β) την οργάνωση και τη λειτουργία των Μουσουλµανι-

κών Ιεροσπουδαστηρίων, 
γ) την οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη για τη

διδασκαλία του Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ι-
σλαµικής Θρησκείας των άρθρων 36 έως και 39 του  ν.
3536/2007 (Α΄ 42), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθη-
καν µε το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), στα δηµό-
σια σχολεία της Θράκης.

3. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγο-
νται στο Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδεί-
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ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ενώ οι λοιπές υπηρε-
σίες της παραγράφου 1 υπάγονται στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι σχολικές µο-
νάδες της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης υπάγονται στις
Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολι-
κές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ.
και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκ-
παίδευσης.

Άρθρο 4
Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων

Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

1. Στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης ιδρύονται ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:
α) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε έδρα την

Κοµοτηνή.
β) Αττικής, ως εξής:
αα) 1ο µε έδρα την Αθήνα και αρµοδιότητα για τις σχο-

λικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, 
ββ) 2ο µε έδρα το Μαρούσι και αρµοδιότητα για τις

σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,
γγ) 3ο µε έδρα το Αιγάλεω και αρµοδιότητα για τις

σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας
και Δυτικής Αττικής,
δδ) 4ο µε έδρα τη Νέα Σµύρνη και αρµοδιότητα για τις

σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας,
εε) 5ο µε έδρα την Παιανία και αρµοδιότητα για τις

σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Αττικής, 
στστ) 6ο µε έδρα τον Πειραιά και αρµοδιότητα για τις

σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά,
γ) Βορείου Αιγαίου, ως εξής:
αα) 1ο µε έδρα τη Μυτιλήνη και αρµοδιότητα για τις

σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Λέσβου,
ββ) 2ο µε έδρα τη Χίο και αρµοδιότητα για τις σχολικές

µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Χίου και Σάµου,
δ) Δυτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα,
ε) Δυτικής Μακεδονίας, µε έδρα την Κοζάνη,
στ) Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάννινα,
ζ) Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα, 
η) Ιονίων Νήσων, ως εξής: 
αα) 1ο µε έδρα την Κέρκυρα και αρµοδιότητα για τις

σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και
Λευκάδας, 
ββ) 2ο µε έδρα το Αργοστόλι και αρµοδιότητα για τις

σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας
και Ζακύνθου,
θ) Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:
αα) 1ο µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρµοδιότητα για

τις σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,
ββ) 2ο µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρµοδιότητα για

τις σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης,
γγ) 3ο µε έδρα τη Βέροια και αρµοδιότητα για τις σχο-

λικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηµαθίας, Πέλλας
και Πιερίας, 
δδ) 4ο µε έδρα τις Σέρρες και αρµοδιότητα για τις σχο-

λικές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλ-
κίς,
ι) Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο, 
ια) Νοτίου Αιγαίου ως εξής: 
αα) 1ο µε έδρα τη Σύρο και αρµοδιότητα για τις σχολι-

κές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, 
ββ) 2ο µε έδρα τη Ρόδο και αρµοδιότητα για τις σχολι-

κές µονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,
ιβ) Πελοποννήσου, µε έδρα την Τρίπολη,
ιγ) Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λαµία.
2. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχε-

διασµός, η παρακολούθηση, ο συντονισµός και η στήριξη
του εκπαιδευτικού έργου των δηµόσιων και ιδιωτικών
σχολικών µονάδων, καθώς και των Ε.Κ., ο συντονισµός
των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α., και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής
αρµοδιότητάς τους, η επιστηµονική και παιδαγωγική υ-
ποστήριξη των εκπαιδευτικών της δηµόσιας και της ιδιω-
τικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιµόρφωσης, περι-
λαµβανοµένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών,
καθώς και η υποστήριξη του προγραµµατισµού και της α-
ποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό ε-
πίπεδο. 

3. Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
ασκούν τις εξής αρµοδιότητες:
α) οργανώνουν και υλοποιούν επιµορφωτικά προγράµ-

µατα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
οµάδας σχολείων ή σχολικής µονάδας, σε συνεργασία
µε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφό-
σον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασµένα επιµορφωτικά
προγράµµατα ή µε δικό τους σχεδιασµό για θέµατα που
προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχο-
λικών µονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρµοδιότητάς
τους,
β) οργανώνουν σεµινάρια επιµόρφωσης µε τη συµµε-

τοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των
Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών µε αυξηµένα προσόντα ή και ε-
µπειρία σε συγκεκριµένα θέµατα, καθώς και µελών Διδα-
κτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή
και επιστηµονικών φορέων,
γ) υποστηρίζουν τις σχολικές µονάδες και τα Ε.Κ. της

περιοχής αρµοδιότητάς τους στη διαδικασία προγραµµα-
τισµού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίη-
σης και της αποτίµησής του, 
δ) µελετούν συστηµατικά τις εκθέσεις προγραµµατι-

σµού και αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου των σχο-
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λικών µονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρµοδιότητάς
τους, µε σκοπό την αποδελτίωση των αιτηµάτων και των
αναγκών των εκπαιδευτικών για επιµόρφωση και υπο-
στήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασµό και
προγραµµατισµό του έργου τους,
ε) οργανώνουν την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών στα

σύγχρονα επιστηµονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέ-
µατα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγι-
κές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τε-
χνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, 
στ) ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προ-

γράµµατα σπουδών, τα νέα βιβλία, καθώς και τις αλλα-
γές στα αναλυτικά προγράµµατα και τους τρόπους αξιο-
λόγησης µαθηµάτων και µαθητών,
ζ) µεριµνούν, σε συνεργασία µε τα Κ.Ε.Σ.Υ., για: 
αα) την εφαρµογή αντισταθµιστικών εκπαιδευτικών

προγραµµάτων για την αντιµετώπιση φαινοµένων, όπως
η σχολική αποτυχία, η διαρροή µαθητών και ο σχολικός
εκφοβισµός,
ββ) την καταπολέµηση κάθε µορφής αποκλεισµού και

διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευ-
σης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς
µε επιµορφώσεις, 
γγ) την οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για γο-

νείς, µε στόχο την ενηµέρωσή τους σε θέµατα που αφο-
ρούν το γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία µε τους
εκπαιδευτικούς ή και µε άλλες υποστηρικτικές δοµές της
τοπικής κοινότητας,
η) υποστηρίζουν, σε συνεργασία µε τα Κ.Ε.Α., τη διορ-

γάνωση καινοτόµων προγραµµάτων σχολικών δραστη-
ριοτήτων σε θέµατα περιβάλλοντος, πολιτισµού και υγεί-
ας, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής
πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών µονάδων και
των Ε.Κ.,
θ) παρακολουθούν και υποστηρίζουν τη λειτουργία

των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστηρί-
ζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισµού τους
και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, για τον εκσυγχρονισµό των εποπτικών µέ-
σων και του εργαστηριακού εξοπλισµού,
ι) µεριµνούν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών ό-

λων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτο-
ντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίη-
ση,
ια) διαµορφώνουν, από κοινού µε τα Ακαδηµαϊκά Συµ-

βούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.)
που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), προγράµµατα συνεργασίας των σχολικών µο-
νάδων και των Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. µε τα
Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας,
ιβ) χειρίζονται κάθε άλλο συναφές θέµα.
4. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το

Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, στην οποία και υπο-
βάλλουν τις εκθέσεις για τον ετήσιο προγραµµατισµό
και την αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου τους, καθώς
και από τις κατά περίπτωση αρµόδιες λοιπές οργανικές
µονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων.

Άρθρο 5
Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

1. Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται στο Υ-
πουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων πεντα-
κόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτι-
κού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς
που επιλέγονται για τριετή θητεία, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 21 έως και 36 και κατανέµονται σε κλάδους ως εξής:
α) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): πενήντα επτά (57) θέσεις, 
β) Δασκάλων (ΠΕ 70): εκατόν πενήντα έξι (156) θέ-

σεις,
γ) Θεολόγων (ΠΕ 01): έντεκα (11) θέσεις, 
δ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): εξήντα (60) θέσεις,
ε) Μαθηµατικών (ΠΕ 03): τριάντα δύο (32) θέσεις, 
στ) Φυσικών Επιστηµών (ΠΕ 04): τριάντα δύο (32) θέ-

σεις, 
ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις, 
η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι µία (21) θέσεις,
θ) Γερµανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις,
ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις,
ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι µία (21) θέσεις,
ιβ) Κοινωνικών Επιστηµών (ΠΕ78) : έξι (6) θέσεις,
ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις,
ιδ) Οικονοµίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις,
ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις

(3) θέσεις,
ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις, 
ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις,
ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις,
ιθ) Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι µία (21) θέσεις,
κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις,
κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88):

τέσσερις (4) θέσεις,
κβ) Εφαρµοσµένων Τεχνών (ΠΕ89): µία (1) θέση,
κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις,
κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκο-

σι µία (21) θέσεις,
κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι µία (21) θέ-

σεις,
κστ) Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολεί-

ων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2)
θέσεις,
κζ) Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολεί-

ων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης: µία (1) θέση, 
κη) Μουσουλµανικής Θρησκείας: µία (1) θέση.
Οι θέσεις των περιπτώσεων κστ΄, κζ΄ και κη΄ κατανέ-

µονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι
λοιπές θέσεις κατανέµονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας µε
την απόφαση της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 18.

2. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προΐσταται ο Οργανωτικός Συ-
ντονιστής, ο οποίος επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του
µεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέ-
ντρου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25. Ο
Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπλη-
ρωτής του προέρχονται από κλάδο διαφορετικής βαθµί-
δας της εκπαίδευσης. 

3. Κάθε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει την ε-
πιστηµονική ευθύνη, για τα θέµατα του κλάδου του, του
συνόλου των σχολικών µονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται
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στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπηρετούν περισ-
σότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου
κλάδου, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτι-
κού Έργου η επιστηµονική ευθύνη µίας ενότητας σχολι-
κών µονάδων και Ε.Κ.. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλέπε-
ται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ορισµένου
κλάδου, την επιστηµονική ευθύνη για τα θέµατα του κλά-
δου αυτού αναλαµβάνει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έρ-
γου του ίδιου κλάδου άλλου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος ορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που ο-
ρίζεται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο µπορεί να
συµµετέχει στις συνεδριάσεις της Ολοµέλειας του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όπου δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή του
οικείου κλάδου, και να εισηγείται στα θέµατα της αρµο-
διότητάς του. 

4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού
Έργου η παιδαγωγική ευθύνη µίας ενότητας σχολικών
µονάδων και Ε.Κ., πέραν της επιστηµονικής ευθύνης που
προβλέπεται στην παράγραφο 3.

5. Η ανάθεση της επιστηµονικής και παιδαγωγικής ευ-
θύνης σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 γίνεται µε
βάση τις προτιµήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περί-
πτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21. Η παιδα-
γωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων α-
νατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, αντίστοιχα, και η
παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλει-
στικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Α-
γωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική
ευθύνη των σχολικών µονάδων της επαγγελµατικής εκ-
παίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα
σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80
έως και ΠΕ89. Η επιστηµονική ευθύνη του µειονοτικού
προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανατίθεται απο-
κλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονο-
τικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης αντίστοι-
χα. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού
Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Θράκης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη
των µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
από κοινού µε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του
κλάδου ΠΕ70 και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης έχει την παιδαγωγική
ευθύνη των µειονοτικών σχολείων δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης από κοινού µε Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου των λοιπών κλάδων. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτι-
κού Έργου Μουσουλµανικής Θρησκείας έχει την επιστη-
µονική ευθύνη των µαθηµάτων µουσουλµανικής θρη-
σκευτικής ειδίκευσης των µουσουλµανικών ιεροσπουδα-
στηρίων, των µουσουλµανικών θρησκευτικών µαθηµά-
των στα µειονοτικά γυµνάσια – λύκεια και της διδασκα-
λίας του Κορανίου σε µαθητές – µέλη της µουσουλµανι-
κής µειονότητας σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 36
του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως το άρθρο αυτό αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4115/2013
(Α΄ 24). Κατά τα λοιπά, η επιστηµονική και παιδαγωγική

ευθύνη των µουσουλµανικών ιεροσπουδαστηρίων ανατί-
θεται σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των λοιπών
κλάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

6. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστάται Ολοµέλεια, που απο-
τελείται από όλους τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έρ-
γου του Κέντρου και είναι αρµόδια να αποφασίζει για: 
α) την οργάνωση επιµορφωτικών δράσεων,
β) τον ετήσιο προγραµµατισµό των δράσεων του Κέ-

ντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, µε τη θέση συ-
γκεκριµένων στόχων για την επίτευξη της αποστολής
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 4,
γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµ-

µατισµού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, µε σκο-
πό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραµ-
µατισµού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας
του παρεχόµενου έργου, 

δ) την τελική αποτίµηση του ετήσιου προγραµµατι-
σµού, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, µε σκοπό την ε-
κτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων που είχαν τε-
θεί, τον εντοπισµό των δυσκολιών και των προβληµάτων
που αντιµετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προ-
γραµµατισµού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελ-
τίωσης για το επόµενο σχολικό έτος. 

7. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντο-
νιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αρµόδιο υπηρεσιακό συµ-
βούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµ-
βούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρ-
θρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) ή το Περιφερειακό Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, κατά
περίπτωση, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο Συντονιστής.
Για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έρ-
γου από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 31, γνωµοδοτεί το Κεντρι-
κό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 7
και 8 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Κεντρικό Υπηρε-
σιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου
28 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής

και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

1. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ι-
δρύονται Κ.Ε.Σ.Υ. ως εξής:
α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατο-

λικής Μακεδονίας και Θράκης: 
αα) Δράµας µε έδρα τη Δράµα, 
ββ) Έβρου µε έδρα την Αλεξανδρούπολη, 
γγ) Καβάλας µε έδρα την Καβάλα, 
δδ) Ξάνθης µε έδρα την Ξάνθη, 
εε) Ροδόπης µε έδρα την Κοµοτηνή,
β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττι-

κής:
αα) 1ο Α΄ Αθήνας µε έδρα την Αθήνα,
ββ) 2ο Α΄ Αθήνας µε έδρα την Αθήνα,
γγ) 1ο Β΄ Αθήνας µε έδρα τη Νέα Ιωνία,
δδ) 2ο Β΄ Αθήνας µε έδρα την Αγία Παρασκευή,
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εε) 1ο Γ΄ Αθήνας µε έδρα το Αιγάλεω, 
στστ) 2ο Γ΄ Αθήνας µε έδρα το Αιγάλεω,
ζζ) 1ο Δ΄ Αθήνας µε έδρα τη Νέα Σµύρνη,
ηη) 2ο Δ΄ Αθήνας µε έδρα τη Νέα Σµύρνη,
θθ) 1ο Ανατολικής Αττικής µε έδρα το Κορωπί,
ιι) 2ο Ανατολικής Αττικής µε έδρα το Κορωπί,
ιαια) Δυτικής Αττικής µε έδρα την Ελευσίνα, 
ιβιβ) 1ο Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά, 
ιγιγ) 2ο Πειραιά µε έδρα τον Πειραιά,
γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορεί-

ου Αιγαίου:
αα) Λέσβου µε έδρα τη Μυτιλήνη, 
ββ) Λήµνου µε έδρα τη Μύρινα, 
γγ) Σάµου µε έδρα τη Σάµο, 
δδ) Χίου µε έδρα τη Χίο,
δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτι-

κής Ελλάδας:
αα) Αιτωλοακαρνανίας µε έδρα το Μεσολόγγι, 
ββ) 1ο Αχαΐας µε έδρα την Πάτρα, 
γγ) 2ο Αχαΐας µε έδρα την Πάτρα, 
δδ) Ηλείας µε έδρα τον Πύργο,
ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτι-

κής Μακεδονίας:
αα) Γρεβενών µε έδρα τα Γρεβενά, 
ββ) Καστοριάς µε έδρα την Καστοριά, 
γγ) Κοζάνης µε έδρα την Κοζάνη, 
δδ) Φλώρινας µε έδρα τη Φλώρινα,
στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπεί-

ρου:
αα) Άρτας µε έδρα την Άρτα,
ββ) Θεσπρωτίας µε έδρα την Ηγουµενίτσα,
γγ) Ιωαννίνων µε έδρα τα Ιωάννινα, 
δδ) Πρέβεζας µε έδρα την Πρέβεζα,
ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσα-

λίας:
αα) Καρδίτσας µε έδρα την Καρδίτσα,
ββ) Λάρισας µε έδρα τη Λάρισα, 
γγ) Μαγνησίας µε έδρα το Βόλο και
δδ) Τρικάλων µε έδρα τα Τρίκαλα.
η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων

Νήσων:
αα) Ζακύνθου µε έδρα τη Ζάκυνθο, 
ββ) Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα,
γγ) Κεφαλληνίας µε έδρα το Αργοστόλι, 
δδ) Λευκάδας µε έδρα τη Λευκάδα,
θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρι-

κής Μακεδονίας: 
αα) Ηµαθίας µε έδρα τη Βέροια, 
ββ) 1ο Α΄ Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θέρµη, 
γγ) 2ο Α΄ Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Θέρµη,
δδ) 1ο Β΄ Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Σταυρούπολη, 
εε) 2ο Β΄ Θεσσαλονίκης µε έδρα τη Σταυρούπολη,
στστ) Κιλκίς µε έδρα το Κιλκίς,
ζζ) Πιερίας µε έδρα την Κατερίνη, 
ηη) Πέλλας µε έδρα την Έδεσσα, 
θθ) Σερρών µε έδρα τις Σέρρες, 
ιι) Χαλκιδικής µε έδρα τον Πολύγυρο,
ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:
αα) Ηρακλείου µε έδρα το Ηράκλειο,
ββ) Λασιθίου µε έδρα τον Άγιο Νικόλαο, 
γγ) Ρεθύµνου µε έδρα το Ρέθυµνο, 
δδ) Χανίων µε έδρα τα Χανιά,

ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου
Αιγαίου:
αα) Σύρου µε έδρα τη Σύρο, 
ββ) Νάξου µε έδρα τη Νάξο, 
γγ) Ρόδου µε έδρα τη Ρόδο, 
δδ) Καλύµνου µε έδρα την Κάλυµνο, 
εε) Κω µε έδρα την Κω, 
ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελο-

ποννήσου:
αα) Αργολίδας µε έδρα το Ναύπλιο, 
ββ) Αρκαδίας µε έδρα την Τρίπολη, 
γγ) Κορινθίας µε έδρα την Κόρινθο, 
δδ) Λακωνίας µε έδρα τη Σπάρτη, 
εε) Μεσσηνίας µε έδρα την Καλαµάτα,
ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερε-

άς Ελλάδας:
αα) Βοιωτίας µε έδρα τη Λιβαδειά, 
ββ) Ευβοίας µε έδρα τη Χαλκίδα, 
γγ) Ευρυτανίας µε έδρα το Καρπενήσι, 
δδ) Φθιώτιδας µε έδρα τη Λαµία,
εε) Φωκίδας µε έδρα την Άµφισσα.
2. Η περιοχή αρµοδιότητας κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. εκτείνεται

στην περιοχή αρµοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσε-
ων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν
στην ίδια στην περιοχή λειτουργούν περισσότερα από έ-
να Κ.Ε.Σ.Υ., η περιοχή αρµοδιότητας των Κ.Ε.Σ.Υ. αυτών
καθορίζεται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 18.

Άρθρο 7
Αποστολή και αρµοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχο-
λικών µονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρµοδιότητάς
τους για τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης όλων α-
νεξαιρέτως των µαθητών στην εκπαίδευση και την προά-
σπιση της αρµονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης
και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους,
τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τοµείς της διε-
ρεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασµού και της
υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεµ-
βάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελµατικού προσανα-
τολισµού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των
σχολικών µονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενηµε-
ρώσεων και επιµορφώσεων και της ευαισθητοποίησης
του κοινωνικού συνόλου.

2. Οι αρµοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επί-
τευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσα-
νατολισµό και είναι οι εξής:
α) σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευ-

τικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών:
αα) η διερεύνηση ατοµικών ή και οµαδικών εκπαιδευτι-

κών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, καθώς και του είδους
των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναι-
σθηµατικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγµών στη
µάθηση και την ισότιµη πρόσβαση στην εκπαίδευση που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές της σχολικής κοινότητας, συ-
µπεριλαµβανοµένων των µαθητών µε αναπηρία ή και µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των µαθητών
από ευάλωτες κοινωνικά οµάδες,
ββ) η αξιολόγηση και η διαπίστωση των εκπαιδευτικών
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ή άλλων δυσκολιών και αναγκών των µαθητών προσχο-
λικής και σχολικής ηλικίας, συµπεριλαµβανοµένων των
µαθητών µε αναπηρία ή και µε ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης-γνω-
µάτευσης,
γγ) η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήµατα που α-

φορούν:
ααα) την εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των

µαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, 
βββ) την αξιοποίηση συγκεκριµένων µεθόδων και µέ-

σων περαιτέρω υποστήριξης της µαθησιακής διαδικα-
σίας, σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης
της ισότιµης πρόσβασης των µαθητών στην εκπαίδευση, 
γγγ) την προώθηση των αρχών της διαφοροποιηµένης

παιδαγωγικής, 
δδδ) την παροχή τεχνικών βοηθηµάτων και υπηρεσιών

προηγµένης τεχνολογίας σε µαθητές,
εεε) την αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών, για

τους µαθητές της δηµόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης
και τα άτοµα µε αναπηρία ή και µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, µε προφορικές ή άλλης µορφής δοκιµασίες
στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετά-
σεις της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, στις µεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πα-
νελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του
κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας,

δδ) η εισήγηση για ζητήµατα που αφορούν την ίδρυ-
ση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασµό, τη
µετατροπή, τη συγχώνευση και τη µεταφορά, καθώς και
την προσθήκη τοµέων και ειδικοτήτων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
και των Τ.Ε.,
εε) η διερεύνηση αιτηµάτων ψυχοκοινωνικής στήρι-

ξης, 
στστ) η διερεύνηση, σε οµαδικό επίπεδο, των αναγκών

των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του επαγγελµατι-
κού προσανατολισµού, καθώς και των αντίστοιχων ανα-
γκών, σε ατοµικό επίπεδο, για τους µαθητές των Β΄ και
Γ΄ τάξεων του Λυκείου,
β) σε επίπεδο στοχευµένων εκπαιδευτικών και ψυχο-

κοινωνικών παρεµβάσεων και δράσεων επαγγελµατικού
προσανατολισµού:
αα) η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατοµι-

κευµένων Προγραµµάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, καθώς και ο σχε-
διασµός και η υλοποίηση, σε συνεργασία µε τους εκπαι-
δευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστηµονικής Εκπαιδευ-
τικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρ-
θρου 10, όπου αυτές λειτουργούν, προσαρµοσµένων ε-
ξατοµικευµένων ή οµαδικών παρεµβάσεων παιδαγωγι-
κής και συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε
µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραµµάτων
πρώιµης εκπαιδευτικής παρέµβασης και πρόληψης, στο-
χευµένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχο-
κοινωνικών δεξιοτήτων των µαθητών, δράσεων ενδυνά-
µωσης συγκεκριµένων µελών ή ευάλωτων οµάδων της
µαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκο-
πούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυ-
ξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίµησης, στην επίτευξη
της αυτοεκπλήρωσης και συνολικά στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των µαθητών εντός και εκτός της
σχολικής κοινότητας.
ββ) η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε τον επαγ-

γελµατικό προσανατολισµό: 

ααα) στους µαθητές, καθώς και στους γονείς ή στους
κηδεµόνες τους:

- σε οµαδικό επίπεδο, µε την παροχή υπηρεσιών που
αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασµού και της υλο-
ποίησης προγραµµάτων αγωγής σταδιοδροµίας στις
σχολικές µονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρµοδιότητάς
τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήµα-
τα σχετικά µε την αγορά εργασίας, τα προγράµµατα
σπουδών της µεταδευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης και τα συστήµατα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς
και µε την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ο-
µαλής µετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργα-
σίας, 

- σε ατοµικό επίπεδο, µε την παροχή υπηρεσιών συµ-
βουλευτικής για ζητήµατα επαγγελµατικού προσανατο-
λισµού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη α-
νάπτυξη της προσωπικής και επαγγελµατικής ταυτότη-
τας των µαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, την
υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας,
την ενδυνάµωση της δυνατότητας αντιµετώπισης δυ-
σκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει µέριµνα σύν-
δεσης της λήψης απόφασης µε τα στοιχεία της προσωπι-
κότητας του συµβουλευόµενου µαθητή,
βββ) στους εκπαιδευτικούς, µε την παροχή υπηρεσιών

που αφορούν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη
για ζητήµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού,
γγ) η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στους εκ-

παιδευτικούς των σχολικών µονάδων σε ζητήµατα βέλτι-
στης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες
των µαθητών µε αναπηρία ή και µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίη-
σης της ετερογένειας του µαθητικού πληθυσµού, προώ-
θησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών
δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελε-
σµατικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των
µαθητών, ενδυνάµωσης συγκεκριµένων µελών ή ευάλω-
των οµάδων της σχολικής κοινότητας και αντιµετώπισης
καταστάσεων κρίσης,
δδ) η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στους γο-

νείς και κηδεµόνες των µαθητών, σε σχέση µε ζητήµατα
υποστήριξης της σχολικής µάθησης, της οργάνωσης της
µελέτης και της συνεργασίας µε τη σχολική µονάδα,
γ) σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των

σχολικών µονάδων ή των Ε.Κ.:
αα) η υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών δεξιο-

τήτων των µαθητών, της πρόληψης της σχολικής διαρ-
ροής και της δηµιουργίας µίας ασφαλούς και υποστηρι-
κτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινω-
νική υγεία και τη συναισθηµατική ευηµερία των µαθητών,
ββ) η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και

στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των µαθητών, καθώς
και του σχεδιασµού ολιστικών πολιτικών και στρατηγι-
κών σε σχέση µε ψυχοκοινωνικά ζητήµατα,
γγ) ο εντοπισµός δοµικών φραγµών και εµποδίων στην

ισότιµη πρόσβαση των µαθητών στη µάθηση και η εφαρ-
µογή επιστηµονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και
άλλων υποστηρικτικών µέτρων για το σύνολο των µαθη-
τών της σχολικής κοινότητας,
δδ) η υποστήριξη της υλοποίησης προγραµµάτων πρω-

τογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής
της ψυχικής υγείας,
εε) η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας

της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ. µε την οικογένεια και
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τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υπο-
στήριξης,
δ) σε επίπεδο ενηµέρωσης και επιµόρφωσης:
αα) η ενηµέρωση της σχολικής κοινότητας για καινο-

τόµες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προ-
γράµµατα σχετικά µε ψυχοκοινωνικά ζητήµατα, 
ββ) η ενηµέρωση της σχολικής κοινότητας για προ-

γράµµατα αγωγής σταδιοδροµίας, συµβουλευτικής και
προσανατολισµού, καθώς και για τις µεταβολές σε επί-
πεδο εκπαιδευτικού συστήµατος,
γγ) ο σχεδιασµός και η υλοποίηση επιµορφωτικών

δράσεων, σε συνεργασία µε τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α.,
προς όφελος των µελών της σχολικής κοινότητας,
δδ) η παραγωγή και η διάδοση ενηµερωτικού υλικού

για τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, τους γονείς και
τους κηδεµόνες, καθώς και για την ευρύτερη κοινότητα
για τα ανωτέρω ζητήµατα,
εε) η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρη-

σης, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, για ζητήµατα
ψυχοκοινωνικής και µαθησιακής υποστήριξης, επαγγελ-
µατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής,
ε) σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνό-

λου, η προώθηση συνεργασιών ανάµεσα στις σχολικές
µονάδες, στις οικογένειες, σε επιστηµονικούς και κοινω-
νικούς φορείς, στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας
σε θέµατα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, ε-
παγγελµατικού προσανατολισµού και σύνδεσης της εκ-
παίδευσης µε την αγορά εργασίας.

3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τις αρµοδιότητες της προηγού-
µενης παραγράφου και χειρίζονται κάθε συναφές θέµα
υπό το συντονισµό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σε συνερ-
γασία µε τις λοιπές περιφερειακές δοµές διοίκησης και
υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λει-
τουργούν. 

Άρθρο 8
Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο Προϊστάµε-
νος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 

2. Προϊστάµενος του Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγεται εκπαιδευτι-
κός ή µέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), σύµφωνα µε τα άρθρα 21 έως 36. Ο Προϊστάµε-
νος ασκεί διοικητικά, επιστηµονικά και παιδαγωγικά κα-
θήκοντα και εποπτεύεται, ως προς την άσκηση των διοι-
κητικών καθηκόντων του, από τον Περιφερειακό Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης και, ως προς την άσκηση των επιστη-
µονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του, από το οι-
κείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύµφωνα µε την παράγραφο 6. Ο Προϊ-
στάµενος του Κ.Ε.Σ.Υ. παρίσταται στις συνεδριάσεις της
Ολοµέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που αφορούν τον
προγραµµατισµό της δράσης του τελευταίου, καθώς και
σε κάθε άλλη περίπτωση που καλείται να παραστεί.

3. Σε κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστάται Σύλλογος Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού που αποτελείται από το σύνολο των εκ-
παιδευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν
στο Κ.Ε.Σ.Υ. και λειτουργεί ως διεπιστηµονική οµάδα, η
οποία οργανώνει το σύνολο των παρεµβάσεων του Κέ-
ντρου στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του. Για τη βέλτι-
στη αντιµετώπιση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών και επι-

στηµονικών θεµάτων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού συγκροτεί διεπιστηµονικές υποοµάδες προσω-
πικού. Ο αριθµός, η σύνθεση, το έργο και η διάρκεια των
διεπιστηµονικών υποοµάδων καθορίζονται ανάλογα µε
τις ανάγκες και το είδος των ζητηµάτων που αντιµετωπί-
ζουν. Η λειτουργία των διεπιστηµονικών υποοµάδων, οι
επισκέψεις των διεπιστηµονικών υποοµάδων στις σχολι-
κές µονάδες και τα θέµατα που αφορούν τη συνεργασία
των υποοµάδων αυτών µε τις σχολικές µονάδες και τους
εκπαιδευτικούς καθορίζονται µε τον Ενιαίο Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. που εκδίδεται σύµ-
φωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 18.

4. Με ευθύνη του Προϊσταµένου του Κ.Ε.Σ.Υ., ο Σύλ-
λογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού συνεδριάζει τακτικά
µία φορά το µήνα και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο
και αποφασίζει για:
α) τον ετήσιο προγραµµατισµό των δράσεων του Κέ-

ντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, µε τη θέση συ-
γκεκριµένων στόχων για την επίτευξη της αποστολής
του, σύµφωνα µε το άρθρο 7,
β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµ-

µατισµού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, µε σκο-
πό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προ-
γραµµατισµού αυτού, καθώς και τη διαρκή βελτίωση της
ποιότητας του παρεχόµενου έργου, 
γ) την τελική αποτίµηση του ετήσιου προγραµµατι-

σµού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, µε σκο-
πό την εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων που
είχαν τεθεί, τον εντοπισµό των δυσκολιών και των προ-
βληµάτων που αντιµετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση
του προγραµµατισµού, καθώς και τη διατύπωση προτά-
σεων βελτίωσης για το επόµενο σχολικό έτος. 

5. Οι εκθέσεις του προγραµµατισµού δράσης και της
τελικής αποτίµησης του Κ.Ε.Σ.Υ. υποβάλλονται στο οι-
κείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρί-
ζονται, µε ευθύνη του Προϊσταµένου του Κ.Ε.Σ.Υ., στο
ηλεκτρονικό σύστηµα της παρ. 2 του άρθρου 7 του  ν.
3848/2010, σε ειδικά διαµορφωµένα για το σκοπό αυτόν
πεδία.

6. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προ-
γραµµατισµού δράσης και την παιδαγωγική και επιστη-
µονική εποπτεία του Κ.Ε.Σ.Υ. από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., µε
απόφαση της Ολοµέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., συγκροτείται
τριµελής επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελεί-
ται από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Α-
γωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ένα (1) Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ 60 ή ΠΕ 70 και έ-
να (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται
από τους κλάδους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 9
Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται στο Υ-
πουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων χίλιες
εκατό ογδόντα εννέα (1.189) θέσεις προσωπικού, που
κατανέµονται σε κλάδους ως εξής:
α) Εκπαιδευτικών µε εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή

και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): 
αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95)

θέσεις,
ββ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα
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(169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά
προτεραιότητα από µέλη της µουσουλµανικής µειονότη-
τας της Θράκης, 
γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν δύο (102) θέσεις, 
δδ) Μαθηµατικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστηµών

(ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις,
β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):
αα) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): πενήντα πέντε (55) θέ-

σεις,
ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223)

θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτε-
ραιότητα από µέλη της µουσουλµανικής µειονότητας
της Θράκης,
γγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέ-

σεις,
δδ) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τέσσερις (34)

θέσεις,
εε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι

τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κα-
τά προτεραιότητα από µέλη της µουσουλµανικής µειονό-
τητας της Θράκης, 
στστ) Ειδικών είτε στον επαγγελµατικό προσανατολι-

σµό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανα-
τολισµό και τις δεξιότητες καθηµερινής διαβίωσης των
τυφλών, είτε στην ελληνική νοηµατική γλώσσα των κω-
φών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31): έξι (6)
θέσεις,
γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε εξειδίκευση στη συµ-
βουλευτική στον επαγγελµατικό προσανατολισµό: εκα-
τόν σαράντα (140) θέσεις,
δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι οκτώ (28) θέσεις,
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων: σαράντα τρεις (43)

θέσεις.
2. Η κάλυψη των θέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄

της παραγράφου 1 γίνεται µε την τοποθέτηση εκπαιδευ-
τικών και µελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, µε µετάθε-
ση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφό-
σον έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7)
τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έ-
τη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ.. Η κάλυψη των θέσεων της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 γίνεται µε την τοπο-
θέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε
εξειδίκευση στη συµβουλευτική στον επαγγελµατικό
προσανατολισµό, µε µετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύ-
στερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συµπληρώσει δι-
δακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών. Για την κά-
λυψη των λειτουργικών αναγκών των Κ.Ε.Σ.Υ., που δεν
καλύπτονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο,
προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κοί ή µέλη του Ε.Ε.Π..

3. Οι θέσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες προβλέ-
πεται η πλήρωση κατά προτεραιότητα από µέλη της µου-
σουλµανικής µειονότητας της Θράκης κατανέµονται µε
την απόφαση της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 18 στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές
θέσεις της παραγράφου 1 κατανέµονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. της
χώρας µε την ίδια απόφαση.

4. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαι-
δευτικών και των µελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε
οργανική θέση ή ως προσωρινοί αναπληρωτές σε
Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστα-

σης του Προϊσταµένου Κ.Ε.Σ.Υ. και την απαλλαγή του α-
πό την άσκηση των καθηκόντων του σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 31, αρµόδιο κατά περίπτωση εί-
ναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.. 

Άρθρο 10
Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)

και Επιτροπές Διεπιστηµονικής Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υπο-
στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία αποτελούνται από σχολι-
κές µονάδες και Ε.Κ. της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς
και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και έχουν σκοπό
την ενδυνάµωση και την προώθηση της συνεργασίας,
καθώς και το συντονισµό του έργου των σχολικών µονά-
δων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιµης πρόσβασης
όλων ανεξαιρέτως των µαθητών στην εκπαίδευση και
την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγεί-
ας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται µία (1) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που
λειτουργεί ως το Κέντρο Υποστήριξης κάθε Σ.Δ.Ε.Υ.. 

2. Σε κάθε σχολική µονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. συ-
νιστάται Επιτροπή Διεπιστηµονικής Εκπαιδευτικής Αξιο-
λόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρµόδιο όρ-
γανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη
των µαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτο-
βάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από ει-
σήγηση του διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το
Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.. 

3. Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται από τα εξής µέλη µε
τους αναπληρωτές τους: 
α) το διευθυντή της σχολικής µονάδας, ο οποίος επιτε-

λεί ρόλο συντονιστή και αναπληρώνεται από το νόµιµο
αναπληρωτή του στη διεύθυνση της µονάδας, 
β) έναν (1) εκπαιδευτικό πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπη-
ρετεί στη σχολική µονάδα ή στο Κέντρο Υποστήριξης
του Σ.Δ.Ε.Υ.,
γ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23, που υπηρετεί

στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.,
δ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30,

που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ., 
ε) τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τµηµάτων του

µαθητή ή της οµάδας µαθητών που έχουν ανάγκη υπο-
στήριξης.

4. Στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καλούνται οι γο-
νείς και κηδεµόνες των µαθητών, αν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνε-
δριάζουν για το σχεδιασµό Ε.Π.Ε., καθώς και για την πα-
ροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται
σκόπιµο. 

5. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. µπορεί να ζητά την αιτιολογηµένη γνώµη του
συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχο-
κοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς α-
ξιολόγηση και υποστήριξη µαθητές ή οµάδες µαθητών. 

6. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. µπορεί,
κατά περίπτωση, να ζητά τη συνδροµή και µελών άλλων
ειδικοτήτων του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κέντρο Υπο-
στήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ.. 

7. Γραµµατέας της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ορίζεται ο γραµµατέας
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της σχολικής µονάδας και, αν δεν υπάρχει, εκπαιδευτι-
κός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται από το
σύλλογο διδασκόντων. 

8. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ασκούν τις εξής αρµοδιότητες:
α) διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των δυσκο-

λιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών
και άλλων φραγµών στη µάθηση που αντιµετωπίζουν συ-
γκεκριµένοι µαθητές και προτείνουν την παραποµπή στα
Κ.Ε.Σ.Υ. των µαθητών για τους οποίους, ύστερα από την
υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρµογή βραχυ-
χρόνιου προγράµµατος παρέµβασης, κρίνεται ότι απαι-
τείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης – γνωµάτευσης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11. Για την
παραποµπή των µαθητών απαιτείται αίτηση των γονέων
ή κηδεµόνων και αιτιολογηµένη εισήγηση του συλλόγου
διδασκόντων, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν γί-
νει όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεµβάσεις από
τη σχολική µονάδα του µαθητή και την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και να
εκτίθενται τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων αυτών,
β) υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών

µονάδων σε ζητήµατα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην
ετερογένεια του µαθητικού πληθυσµού, όπως η εφαρµο-
γή µεθόδων διαφοροποιηµένης διδασκαλίας, διαθεµατι-
κών και διεπιστηµονικών προσεγγίσεων, οµαδοσυνεργα-
τικής διδασκαλίας, βιωµατικής µάθησης και εναλλακτι-
κών µορφών µάθησης,
γ) διαµορφώνουν προγράµµατα προσχολικής πρώιµης

παρέµβασης, σε συνεργασία µε τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή τα δηµόσια
Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα ή τις αρµόδιες υπηρε-
σίες των δήµων, και οργανώνουν ειδικά επιµορφωτικά
προγράµµατα για γονείς,
δ) εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., ό-

πως αυτοί καθορίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριµέ-
νους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους στόχους
και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρµογής
τους, σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς του τµήµα-
τος φοίτησης του µαθητή,
ε) εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοι-

νότητα ως σύνολο, σε ζητήµατα που αφορούν την ισότι-
µη πρόσβαση των µαθητών στην εκπαίδευση, την ανά-
πτυξη µιας οµαδοσυνεργατικής κοινότητας µάθησης και
την αντιµετώπιση φαινοµένων όπως η σχολική διαρροή,
η σχολική βία και οι καταστάσεις κρίσης, 
στ) συνεργάζονται µε τα Κ.Ε.Σ.Υ. για τα θέµατα των

αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 7, και, ιδίως,
για το σχεδιασµό και την εφαρµογή στοχευµένων εκπαι-
δευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων, σε ατοµική
ή οµαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έρ-
γου των σχολικών µονάδων και την υλοποίηση δράσεων
ενηµέρωσης, επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινωνικού συνόλου,
ζ) συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινω-

νικής στήριξης των µαθητών και συνεργάζονται µε τις
κοινωνικές υπηρεσίες των δήµων και, κατά περίπτωση,
µε λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή
ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς
και µε τις αρµόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν
σαφείς ενδείξεις προβληµάτων ψυχικής υγείας ή παιδι-
κής κακοποίησης ή γονεϊκής παραµέλησης.

9. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεργάζονται συστηµατικά µε το οι-
κείο Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των
δράσεών τους, µέσω: 

α) της διενέργειας τακτικών τριµηνιαίων συναντήσεων
µελών των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. µε µέλη του προσωπικού του
Κ.Ε.Σ.Υ.,
β) έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιµο από

τον Προϊστάµενο του Κ.Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία µε το Δι-
ευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υπο-
στήριξης του οικείου Σ.Δ.Ε.Υ..

Άρθρο 11
Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. µε τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

και τις σχολικές µονάδες και Ε.Κ.

1. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διασυνδέονται µε τις σχολικές µονάδες
και τα Ε.Κ. ως εξής:
α) Κάθε εκπαιδευτικός ή µέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ., µε

απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, α-
ναλαµβάνει υπό την ευθύνη του µία ενότητα σχολικών
µονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφο-
ράς των µονάδων αυτών, ιδίως για πιθανές παραποµπές
µαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοι-
νωνικών παρεµβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπε-
δο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια
επιµορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την
υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατο-
λισµού. Οι ενότητες σχολικών µονάδων της παρούσας
καθορίζονται µε απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.,

β) σε κάθε σχολική µονάδα ορίζεται, µε απόφαση του
συλλόγου διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας µε το
Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικός, ο οποίος, σε συνεργασία µε το
διευθυντή της µονάδας, έχει την ευθύνη για το συντονι-
σµό των αιτηµάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και τη συνολική συ-
νεργασία µε αυτό. Υπεύθυνος επικοινωνίας µε το
Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., όπου λει-
τουργεί ή, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός,
κατά προτεραιότητα µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε..

2. Στις σχολικές µονάδες, την ευθύνη για τη σύνταξη
και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράµµατος πα-
ρέµβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των
Ε.Π.Ε. των µαθητών, όπως οι άξονες αυτοί περιγράφο-
νται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συ-
γκεκριµένους βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
στόχους, καθώς και την υποστήριξη και την παρακολού-
θηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας
των µαθητών, έχουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ.. Στις σχολικές µονά-
δες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την ά-
σκηση της αρµοδιότητας αυτής οµάδα εκπαιδευτικής υ-
ποστήριξης µαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο
της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται µε απόφαση του συλ-
λόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή
τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαι-
δευτικό επικοινωνίας µε το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό του τµήµατος. Στις συνεδριάσεις των οµά-
δων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και
κηδεµόνες των µαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι µαθητές, ό-
που αυτό καθίσταται εφικτό, για την παροχή απόψεων
για το σχεδιασµό Ε.Π.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση
που κρίνεται σκόπιµο.

3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατοµικές αξιολογήσεις και
εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις – γνωµατεύσεις στις ε-
ξής περιπτώσεις: 
α) όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις

διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών ανα-
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γκών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι µαθητές για τους οποί-
ους προκύπτουν ενδείξεις ότι εµφανίζουν ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες ή αντιµετωπίζουν άλλες ψυχοκοινωνι-
κού τύπου δυσκολίες, αξιολογούνται περαιτέρω από το
Κ.Ε.Σ.Υ., αν κρίνεται σκόπιµο, ύστερα από την εφαρµογή
βραχυχρόνιου προγράµµατος υποστήριξης, 
β) ύστερα από πρόταση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όταν κρίνεται

ότι µαθητές χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και έκδο-
σης σχετικής γνωµάτευσης, παρά την εφαρµογή βραχυ-
χρόνιου προγράµµατος υποστήριξης στο σχολείο τους, 
γ) ύστερα από πρόταση της οµάδας εκπαιδευτικής υ-

ποστήριξης µαθητών στις σχολικές µονάδες στις οποίες
δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., η οποία διατυπώνεται µετά
την εφαρµογή βραχυχρόνιου προγράµµατος υποστήρι-
ξης, 
δ) ύστερα από αίτηµα του γονέα ή κηδεµόνα προς το

Κ.Ε.Σ.Υ.. Στην περίπτωση αυτή, το Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζε-
ται µε το σχολείο και µπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιµο,
να ζητά τη γνώµη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή των οµάδων εκπαι-
δευτικής υποστήριξης µαθητών. 

4. Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκ-
δοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωµατεύσεων
από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε την παράγραφο 3, απαιτεί-
ται η:
α) προηγούµενη της διενέργειας της αξιολόγησης υ-

ποβολή σχετικού αιτήµατος των γονέων ή κηδεµόνων
προς το Κ.Ε.Σ.Υ.,
β) αιτιολογηµένη εισήγηση του συλλόγου διδασκό-

ντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έ-
γιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεµβάσεις α-
πό τη σχολική µονάδα του µαθητή, τα αποτελέσµατα
των παρεµβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο
πρόγραµµα παρέµβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υ-
λοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την οµάδα εκπαιδευτικής
υποστήριξης µαθητών της παραγράφου 2. 

5. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατοµικής αξιολό-
γησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήµατα, που υ-
ποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των
σχολικών µονάδων και αφορούν τις αρµοδιότητές των
Κέντρων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 7. Τα αιτήµατα
αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλό-
γου διδασκόντων, το οποίο περιλαµβάνει την τεκµηρίω-
ση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέµβασης από
πλευράς του Κ.Ε.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των µέτρων
που έχουν ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέµβα-
ση θέµα και τα σχετικά αποτελέσµατα.

Άρθρο 12
Αποστολή και αρµοδιότητες 

των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

1. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) της
παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, το Κ.Π.Ε. του Δή-
µου Αµαρουσίου Νοµού Αττικής της 72942/Γ2/11.7.2002
(Β΄ 909) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και το Κ.Π.Ε. Βαθέος Νοµού Σάµου της
101102/Γ7/29.7.2008 όµοιας  απόφασης (Β΄ 1972), καθώς
και τα Κ.Π.Ε. των 70831/Δ2/26.4.2016 (Β΄1361),
70828/δ2/26.4.2016 (Β΄ 1415), 133428/Δ2/12.8.2016 (Β΄
2864), 133431/Δ2/12.8.2016 (Β΄ 2864), 29375/Δ2/21.2.2018
(Β΄ 684) και 29369/Δ2/21.2.2018 (Β΄ 684) αποφάσεων του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µετατρέ-
πονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

και έχουν ως αποστολή: 
α) την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέµατα

σχετικά µε την εκπαίδευση για την αειφορία, µε έµφαση
στο περιβάλλον και στους τοµείς που σχετίζονται µε την
αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της υγείας και ο
πολιτισµός,
β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και

της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορι-
κής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη
βιώσιµων λύσεων στα τοπικά ζητήµατα.

2. Ο ρόλος των Κ.Ε.Α. είναι παιδαγωγικός, εκπαιδευτι-
κός, επιστηµονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρω-
ση της αποστολής τους ασκούν τις εξής αρµοδιότητες:
α) υποστηρίζουν τις σχολικές µονάδες σχετικά µε:
αα) την εκπόνηση και την υλοποίηση εκπαιδευτικού

σχεδίου δράσης για την αειφορία και την ενσωµάτωση
των αρχών της αειφορίας σε όλες τις λειτουργίες της
σχολικής ζωής,
ββ) τη συµµετοχή εκπαιδευτικών και µαθητών σε ευ-

ρωπαϊκά προγράµµατα, καθώς και σε τοπικά, περιφερει-
ακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα σχετικά µε την εκπαίδευση
για την αειφορία, σε συνεργασία µε τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
β) εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράµµατα

και δράσεις για µαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολι-
κών µονάδων της περιοχής αρµοδιότητάς τους, καθώς
και σχολικών µονάδων άλλων περιοχών, οι οποίες καθο-
ρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων. Τα προγράµµατα αυτά και οι δράσεις
υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Κ.Ε.Α., σε επιλεγ-
µένους κατάλληλους χώρους, και στις σχολικές µονά-
δες, 
γ) υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργη-

τικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγι-
κές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωµατική
και συµµετοχική µάθηση και είναι προσανατολισµένες
στην ολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών, κοινωνι-
κών και πολιτιστικών θεµάτων και προωθούν τη συνερ-
γασία µε την τοπική κοινωνία,
δ) προωθούν τη διεπιστηµονική, συστηµική και διαθε-

µατική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ε-
νιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση µε την περιβαλλοντική, κοι-
νωνική, πολιτισµική και οικονοµική διάσταση της κοινω-
νίας,
ε) καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα τα

προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιού-
νται από τις σχολικές µονάδες της περιοχής αρµοδιότη-
τάς τους, τα µελετούν και τα λαµβάνουν υπόψη για την
προσαρµογή του εκπαιδευτικού σχεδιασµού και του προ-
γραµµατισµού τους στις ανάγκες των σχολικών µονά-
δων που υποστηρίζουν,
στ) παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν

στις σχολικές µονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έ-
ντυπη ή και ψηφιακή µορφή, 
ζ) οργανώνουν επιµορφωτικά προγράµµατα, σε συ-

νεργασία µε τα ΠΕ.Κ.ΕΣ., και παρέχουν επιµόρφωση σε
εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως,
η) συνεργάζονται µε Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δη-

µόσιους ή ιδιωτικούς επιστηµονικούς και κοινωνικούς
φορείς της περιοχής τους, για το σχεδιασµό και την ανά-
πτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων,
θ) διοργανώνουν, σε συνεργασία µε τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και

Κ.Ε.Σ.Υ., ηµερίδες, εκδηλώσεις και επιστηµονικά συνέ-
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δρια και συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, και-
νοτόµες δράσεις και διεθνή συνέδρια µε αναφορά θέµα-
τα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση για την αειφορία, 
ι) ιδρύουν και συντονίζουν δίκτυα τοπικά, περιφερεια-

κά, εθνικά και διεθνή, και αποφασίζουν τη συµµετοχή
τους σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ή σχολικών µονάδων,
ια) χειρίζονται κάθε συναφές θέµα.
3. Η περιοχή αρµοδιότητας κάθε Κ.Ε.Α. εκτείνεται

στην περιοχή αρµοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσε-
ων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Αν
σε µία περιοχή, δεν λειτουργεί Κ.Ε.Α. ή λειτουργούν πε-
ρισσότερα από ένα Κ.Ε.Α., η περιοχή αρµοδιότητας των
Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης καθορίζεται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυ-
ντή, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 18.

Άρθρο 13
Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α.

1. Σε κάθε Κ.Ε.Α. συνιστάται Παιδαγωγική Οµάδα πέ-
ντε (5) έως εννέα (9) εκπαιδευτικών, µε διδακτική υπηρε-
σία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθµια ή δευ-
τεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι αποσπώνται µε τριετή
θητεία για τη στελέχωση του Κ.Ε.Α., ύστερα από επιλο-
γή, σύµφωνα µε την απόφαση της περίπτωσης β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 18. Στην Παιδαγωγική Οµάδα
µετέχουν τουλάχιστον:
α) δύο (2) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
β) δύο (2) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,

από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου
ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων. 

2. Ο Προϊστάµενος κάθε Κ.Ε.Α. επιλέγεται µεταξύ των
µελών της Παιδαγωγικής Οµάδας του Κέντρου, σύµφω-
να µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25. Ο Προϊστάµενος
του Κ.Ε.Α. ασκεί διοικητικά, επιστηµονικά και παιδαγωγι-
κά καθήκοντα και εποπτεύεται, ως προς την άσκηση των
διοικητικών καθηκόντων του, από τον Περιφερειακό Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης, και ως προς την άσκηση των επι-
στηµονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του, από το
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την
Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Ο Προϊστάµενος του
Κ.Ε.Α. παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. που αφο-
ρούν στον προγραµµατισµό της δράσης του τελευταίου,
καθώς και όποτε καλείται στις συνεδριάσεις της Ολοµέ-
λειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

3. Με ευθύνη του Προϊσταµένου, η Παιδαγωγική Οµά-
δα του Κ.Ε.Α. συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα και
έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και αποφασίζει για: 
α) τον ετήσιο προγραµµατισµό των δράσεων του Κέ-

ντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, µε τη θέση συ-
γκεκριµένων στόχων για την επίτευξη του έργου του
στους τοµείς που δραστηριοποιείται, 
β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµ-

µατισµού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, µε σκο-
πό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προ-
γραµµατισµού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότη-
τας του παρεχόµενου έργου, 
γ) την τελική αποτίµηση του ετήσιου προγραµµατι-

σµού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, µε σκο-
πό την εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των στόχων που
είχαν τεθεί, τον εντοπισµό των δυσκολιών και προβλη-
µάτων που αντιµετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του
προγραµµατισµού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων

βελτίωσης για το επόµενο σχολικό έτος. Οι εκθέσεις του
αρχικού προγραµµατισµού δράσης και της τελικής απο-
τίµησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. 

4. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραµµα-
τισµού δράσης και γενικότερα η παιδαγωγική και επιστη-
µονική εποπτεία του Κ.Ε.Α., ασκείται από το Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία του οικείου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

5. Οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.Α., περιλαµβανο-
µένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, βαρύ-
νουν τους οικείους δήµους, οι οποίοι επιχορηγούνται µε
πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Με απόφαση του δηµάρχου, ύστερα από
πρόταση της δηµοτικής επιτροπής παιδείας, µπορεί να
διατίθενται για τη στέγαση των Κ.Ε.Α. σχολικά κτήρια
που δεν χρησιµοποιούνται για στέγαση δηµόσιων σχο-
λείων.

Άρθρο 14
Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης αποσπάται µε τριετή θητεία, ύστερα
από επιλογή, σύµφωνα µε την απόφαση της περίπτωσης
ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευ-
τικός του κλάδου ΠΕ 86, που υπηρετεί σε οργανική θέση
σχολικής µονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρµογή της πλη-
ροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές µο-
νάδες και Ε.Κ.. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθή-
νας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πει-
ραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσ-
σαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται σύµφωνα µε το
παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Πληροφορι-
κής και Νέων Τεχνολογιών.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων µπορούν
να είναι εκπαιδευτικοί µε επταετή τουλάχιστον εκπαι-
δευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκο-
ντα σε σχολικές µονάδες ή Ε.Κ. για πέντε (5) τουλάχι-
στον έτη.

3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
τοποθετούνται στα Τµήµατα Πληροφορικής και Νέων Τε-
χνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,  υ-
πάγονται διοικητικά στους προϊσταµένους των Τµηµά-
των αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευ-
τικού και επιστηµονικού τους έργου από το Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

Άρθρο 15
Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού

1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης αποσπάται µε τριετή θητεία, ύστερα
από επιλογή σύµφωνα µε την απόφαση της περίπτωσης
ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευ-
τικός του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί σε οργανική θέση
σχολικής µονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητι-
σµού, για την υποστήριξη των σχολικών µονάδων σε θέ-
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µατα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτή-
των, καθώς και σε θέµατα που αφορούν τη διδασκαλία
του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής. Ειδικά στις Διευθύν-
σεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολι-
κής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται,
σύµφωνα µε το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύ-
θυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων µπορούν
να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 14.

3. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητι-
σµού τοποθετούνται στα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Θεµά-
των των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται
διοικητικά στους προϊσταµένους των Τµηµάτων αυτών
και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και ε-
πιστηµονικού τους έργου από τον Συντονιστή Εκπαιδευ-
τικού Έργου του κλάδου ΠΕ11 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

Άρθρο 16
Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων 

Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

1. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστηµών
(Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και
οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκα-
λίας των φυσικών µαθηµάτων, καθώς και παροχής συµ-
βουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων
στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. α-
ποσπάται µε τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύµφω-
να µε την απόφαση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου
ΠΕ04, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής µονά-
δας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυ-
νος του Κέντρου.

2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων µπορούν
να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου
ΠΕ04 που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2
του άρθρου 14.

3. Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται διοικητικά στον
Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και εποπτεύο-
νται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστηµονικού
έργου τους από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του
κλάδου ΠΕ04 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

Άρθρο 17
Κατάργηση του θεσµού των σχολικών συµβούλων, 

υπηρεσιών και οργανικών µονάδων

1. Ο θεσµός του σχολικού συµβούλου, ο οποίος εισή-
χθη µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταρ-
γείται.

2. Καταργούνται οι εξής υπηρεσίες ή οργανικές µονά-
δες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων:
α) τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της

παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
β) τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υπο-

στήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)
της παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018,
γ) οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων (Σ.Σ.Ν.) της παρ.

11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,
δ) τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατο-

λισµού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) και τα Κέντρα Συµβουλευτικής –
Προσανατολισµού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της παρ. 12 του άρθρου 52
του π.δ. 18/2018,
ε) τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), της παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ.
18/2018,
στ) τα Τµήµατα Ε΄ Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής

Καθοδήγησης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και ΣΤ΄ Επι-
στηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οι-
κονοµικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφε-
ρειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των περιπτώσεων
ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018. 

Άρθρο 18
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων:
α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµο-

διότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,
των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων των Περι-
φερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του προϊσταµέ-
νου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και
των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευ-
θυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταµένων των Τµηµάτων
Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευ-
σης, των προϊσταµένων και των συλλόγων εκπαιδευτι-
κού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτι-
κών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέ-
ντρων αυτών, των προϊσταµένων και των µελών των Παι-
δαγωγικών Οµάδων των Κ.Ε.Α., των διευθυντών και υπο-
διευθυντών των σχολικών µονάδων και Ε.Κ., των υπευ-
θύνων τοµέων Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των
σχολικών συµβουλίων και των συλλόγων των διδασκό-
ντων, 
β) καθορίζεται ο αριθµός των µελών των Παιδαγωγι-

κών Οµάδων των Κ.Ε.Α., ανάλογα µε το πλήθος των
σχολικών µονάδων, των µαθητών και των εκπαιδευτικών
που υποστηρίζουν τα Κέντρα αυτά, και καθορίζονται τα
προσόντα τους, κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη δυνατό-
τητα υποστήριξης των κύριων θεµατικών, που σχετίζο-
νται µε την εκπαίδευση για την αειφορία, όπως ιδίως η
περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας και ο πολι-
τισµός, καθώς και τα αρµόδια όργανα, τα κριτήρια και η
διαδικασία επιλογής τους,
γ) εκδίδονται ενιαίοι Κανονισµοί Λειτουργίας των

ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., µε τους οποίους
καθορίζονται λεπτοµερέστερα οι αρµοδιότητές τους και
ρυθµίζονται εσωτερικά θέµατα οργάνωσης και λειτουρ-
γίας τους,
δ) ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη µεταφορά του

προσωπικού των υπηρεσιών και των οργανικών µονάδων
που καταργούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 17, καθώς και των αρχείων των υπευθύνων των
οποίων οι θητείες λήγουν σύµφωνα µε τις παραγράφους
14 και 15 του άρθρου 20,
ε) καθορίζονται τα προσόντα, τα αρµόδια όργανα, τα

κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Υπευθύνων Πλη-
ροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και
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Σχολικού Αθλητισµού και Ε.Κ.Φ.Ε., 
στ) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµο-

διότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τε-
χνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού
και Ε.Κ.Φ.Ε.,
ζ) κατανέµονται οι θέσεις της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 5 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και της παραγράφου 1 του άρθρου
9 στα Κ.Ε.Σ.Υ., ανάλογα µε το πλήθος των σχολικών µο-
νάδων και Ε.Κ., των µαθητών και των εκπαιδευτικών που
υποστηρίζουν,
η) καθορίζονται λεπτοµερέστερα οι αρµοδιότητες των

Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ειδικότερα θέµατα διασύνδεσής τους µε τα
Κ.Ε.Σ.Υ. και ο κανονισµός λειτουργίας τους,
θ) καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση

και τις αρµοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης
που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8,
ι) καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης

των εκπαιδευτικών στη συµβουλευτική στον επαγγελµα-
τικό προσανατολισµό για την πλήρωση των θέσεων της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, 
ια) καθορίζεται η περιοχή αρµοδιότητας των Κ.Ε.Σ.Υ.

που εδρεύουν στην ίδια έδρα. 
2. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των Υ-

πευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθορί-
ζονται σύµφωνα µε την περίπτωση στ΄ της παραγράφου
1 ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατη-
γικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών µπορεί να συνι-
στώνται νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε.. Με
όµοια απόφαση µπορεί να συνιστώνται νέες θέσεις προ-
σωπικού των κλάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 5
και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 για τη στελέχωση
των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφε-
ρειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, µπορεί να συγχωνεύο-
νται ή να καταργούνται οι δοµές του προηγούµενου εδα-
φίου, καθώς και να µεταβάλλεται η έδρα τους. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Οικονοµικών κα-
θορίζεται το ύψος της επιχορήγησης των δήµων από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό για τις λειτουργικές δαπάνες
των Κ.Ε.Α. και ο τρόπος διαχείρισης της επιχορήγησης
αυτής.

5. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργα-
νωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθορίζονται οι ενό-
τητες των σχολικών µονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση
της επιστηµονικής ευθύνης, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 3 του άρθρου 5, καθώς και οι ενότητες των σχολικών
µονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευ-
θύνης, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου,
κατά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

6. Με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαί-
δευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη των Προϊστα-
µένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Κ.Ε.Α., κατά περίπτωση, της
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθο-
ρίζεται η περιοχή αρµοδιότητας κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α.,
αν λειτουργούν περισσότερα από ένα από τα Κέντρα αυ-

τά στην περιοχή αρµοδιότητας των ίδιων Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή αν σε
περιοχή αρµοδιότητας Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργεί Κ.Ε.Α.. 

Άρθρο 19
Μισθολογικές διατάξεις

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακό-

σια (900) ευρώ,
ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ,
γγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέ-

ντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακό-
σια πενήντα (450) ευρώ, 
δδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τριακόσια πε-

νήντα (350) ευρώ,
εε) Προϊστάµενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και

Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάµε-
νος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ,
στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελµατικών

Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµα-
τικών Γυµνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελµατικών Λυ-
κείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαί-
δευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυµνασίων µε λυκειακές
τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυµνασίων µε λυκειακές τά-
ξεις, τριακόσια (300) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Ε-
παγγελµατικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά
Γυµνάσια µε λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι
(120) τουλάχιστον µαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30)
τουλάχιστον µαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ,
ζζ) Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµά-

των των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ,
ηη) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών,

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), δηµόσιων Ι.Ε.Κ.,
Ειδικών Γυµνασίων, Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνα-
σίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δηµοτι-
κών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηρια-
κών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον
τα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης
διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον µαθητές και
οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον µαθητές, τριακό-
σια (300) ευρώ,
θθ) Υποδιευθυντές σχολικών µονάδων, Εργαστηρια-

κών Κέντρων, Σ.Δ.Ε. και δηµόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι Το-
µέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάµενοι των Κέ-
ντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν
πενήντα (150) ευρώ,
ιι) Προϊστάµενοι µονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων

δηµοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθ-
µών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.»
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Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα αρχεία και οι µε κάθε σχέση εργασίας οργανικές
θέσεις προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των προσω-
ρινών ή προσωποπαγών θέσεων, των υπηρεσιών και ορ-
γανικών µονάδων που καταργούνται µε την παράγραφο
2 του άρθρου 17, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί
στις θέσεις αυτές µεταφέρονται ως εξής:
α) των Π.Ε.Κ. και των Τµηµάτων Επιστηµονικής και

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσε-
ων Εκπαίδευσης, στα πλησιέστερα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
β) των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., στις οικείες Διευθύνσεις Δευτε-

ροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
γ) των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., µε την επιφύλαξη της παραγράφου

2, των Σ.Σ.Ν., των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., στα
Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής αρµοδιότητας των οικείων Διευ-
θύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης. Αν στην περιοχή αρµοδιότητας προβλέπονται πε-
ρισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ., η µεταφορά γίνεται στο
πρώτο Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τη σειρά που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 6. 

2. Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και διοι-
κητικού προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καταργούνται και το
προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές µεταφέρεται στις α-
ντίστοιχες θέσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 9, όπως αυτές κατανέµονται
στα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής, σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 18. Αν στα Κ.Ε.Σ.Υ. υπο-
δοχής δεν προβλέπονται, ύστερα από την κατανοµή, α-
ντίστοιχες θέσεις προσωπικού, συνιστώνται ισάριθµες
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες διατηρούνται µέχρι τη
µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του µεταφερθέντος
από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. προσωπικού που τις κατέχει. Οι εκπαι-
δευτικοί και τα µέλη του Ε.Ε.Π., που κατέχουν τις προ-
σωποπαγείς αυτές θέσεις, µπορούν να συµµετέχουν
στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταµένων Κ.Ε.Σ.Υ., εφό-
σον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 22.

3. Για τη µεταφορά ή την κατάργηση των θέσεων, τη
σύσταση νέων θέσεων και τη µεταφορά του προσωπικού
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 εκδίδεται
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως. 

4. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί µε από-
σπαση στις υπηρεσίες και τις οργανικές µονάδες που κα-
ταργούνται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 17 µεταφέ-
ρεται στις υπηρεσίες υποδοχής σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 και υπηρετεί σε αυτές έως τη λήξη της απόσπα-
σής του. 

5. Υφιστάµενες µισθώσεις για τη στέγαση και τη λει-
τουργία των υπηρεσιών και οργανικών µονάδων που κα-
ταργούνται µε την παράγραφο 2 του άρθρου 17, κατά το
χρόνο παύσης της λειτουργίας τους σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 10, µπορεί να λύονται αζηµίως για το Δηµόσιο,
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76).

6. Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών στις οποίες µετα-
φέρονται τα αρχεία, οι θέσεις και το προσωπικό των υ-
πηρεσιών και οργανικών µονάδων που καταργούνται µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 17 ευθύνονται για την ο-

λοκλήρωση των διαδικασιών µεταφοράς των κάθε µορ-
φής αρχείων που τηρούνται στις καταργούµενες υπηρε-
σίες ή οργανικές µονάδες, καθώς και για την ασφαλή
φύλαξη και µεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν
στη δηµόσια περιουσία. Για την εκπλήρωση των υποχρε-
ώσεων της παρούσας, οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών
υποδοχής εκδίδουν πράξεις και αναθέτουν την πραγµα-
τοποίηση υλικών ενεργειών σε υπαλλήλους των υπηρε-
σιών και οργανικών µονάδων που καταργούνται.

7. Συγχρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση
πράξεις, που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες ή τις οργα-
νικές µονάδες που καταργούνται µε την παράγραφο 2
του άρθρου 17, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τις υπη-
ρεσίες υποδοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι ο-
ποίες θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υπο-
χρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις πρά-
ξεις αυτές, καθώς και δικαιούχοι των τραπεζικών λογα-
ριασµών των καταργούµενων υπηρεσιών ή οργανικών
µονάδων για τη χρηµατοδότηση των πράξεων αυτών. Οι
υπηρεσίες της παραγράφου 1 υπεισέρχονται ως εργοδό-
τες στις συµβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις
καταργούµενες υπηρεσίες ή οργανικές µονάδες για την
υλοποίηση των ανωτέρω πράξεων και οι συµβάσεις αυ-
τές συνεχίζονται ως τη λήξη τους.

8. Οι σχολικοί σύµβουλοι, καθώς και οι υπηρεσίες και οι
οργανικές µονάδες που καταργούνται σύµφωνα  µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 17, πλην των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., συ-
νεχίζουν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, έως την επιλογή και τοποθέτηση των
Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Προϊ-
σταµένων των Κ.Ε.Σ.Υ. κατά περίπτωση, ανάλογα µε την
υπηρεσία υποδοχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

9. Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. συνεχίζουν να ασκούν τις αρµο-
διότητές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, έως την
απόσπαση των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τε-
χνολογιών στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το άρθρο
14. 

10. Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των
οργανικών µονάδων που καταργούνται µε την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουρ-
γίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγµατοποιείται το
αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, η προθεσµία του προηγούµενου εδαφί-
ου µπορεί να παραταθεί έως έξι (6) µήνες και για µία µό-
νο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτι-
κών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταµένων των
Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τε-
χνολογιών. 

11. Από την παύση της λειτουργίας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 10, των υπηρεσιών και των οργανικών µονά-
δων που καταργούνται µε την παράγραφο 2 του άρθρου
17, λήγουν οι θητείες των σχολικών συµβούλων, καθώς
και των µονοµελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης,
των κάθε είδους προϊσταµένων και του προσωπικού µε
θητεία των καταργούµενων υπηρεσιών ή οργανικών µο-
νάδων. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Σχο-
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λικών Συµβούλων, έως τη λήξη της θητείας τους, αρµό-
διο υπηρεσιακό συµβούλιο είναι το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου υ-
πηρετούν.

12. Τα Κ.Π.Ε. που µετατρέπονται σε Κ.Ε.Α., σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12, εξακολουθούν να
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν µέ-
χρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έως τη συ-
γκρότηση των Παιδαγωγικών Οµάδων των Κ.Ε.Α. και τον
ορισµό των Προϊσταµένων τους. Από τη συγκρότηση
των Παιδαγωγικών Οµάδων των Κ.Ε.Α. και τον ορισµό
των Προϊσταµένων τους λήγει η θητεία των µελών των
Παιδαγωγικών Οµάδων των Κ.Π.Ε. και των υπευθύνων
λειτουργίας τους. 

13. Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν.
3699/2008 εξακολουθούν να λειτουργούν σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ισχύουν µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.,
σύµφωνα µε το άρθρο 10. 

14. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση στις
διευθύνσεις εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας
και πολιτιστικών θεµάτων, συνεχίζουν να ασκούν τις αρ-
µοδιότητές τους µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου έως τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Οµάδων
των Κ.Ε.Α. και τον ορισµό των Προϊσταµένων τους, οπό-
τε και λήγει η θητεία τους. Τα αρχεία των υπευθύνων αυ-
τών µεταφέρονται στα Κ.Ε.Α..

15. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση στις
διευθύνσεις εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι Σχολικού Επαγ-
γελµατικού Προσανατολισµού (Σ.Ε.Π.) συνεχίζουν να α-
σκούν τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις
που ισχύουν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταµέ-
νων των Κ.Ε.Σ.Υ.. Τα αρχεία των υπευθύνων αυτών µε-
ταφέρονται στα Κ.Ε.Σ.Υ..

16. Όπου στις διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προβλέπεται η
συµµετοχή Σχολικού Συµβούλου, από τη λήξη της θητεί-
ας τους νοείται η συµµετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού
Έργου.

17. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 1/2003 προβλέπεται η
συµµετοχή σε υπηρεσιακό συµβούλιο: α) Σχολικού Συµ-
βούλου Ειδικής Αγωγής, β) Σχολικού Συµβούλου αα)
προσχολικής αγωγής ή ββ) δηµοτικής εκπαίδευσης και γ)
Σχολικού Συµβούλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, από
τη λήξη της θητείας των Σχολικών Συµβούλων, σύµφωνα
µε την παράγραφο 11, νοείται η συµµετοχή: α) Συντονι-
στή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξια-
κής Εκπαίδευσης, β) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου
των κλάδων αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60) ή ββ) Δασκάλων
(ΠΕ 70) και γ) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των
κλάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η συµµετοχή σε
υπηρεσιακό συµβούλιο Προϊσταµένου Τµήµατος Επιστη-
µονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθµιας
ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, από τη λήξη της θητεί-
ας των Προϊσταµένων αυτών, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 11, νοείται η συµµετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού
Έργου που προέρχεται από κλάδο της πρωτοβάθµιας ή
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

18. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται
λήξη θητείας ή παύση άσκησης καθηκόντων, αυτή επέρ-

χεται αζηµίως για το Δηµόσιο.
19. Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραµ-

µατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπά-
γονται στον Γενικό Γραµµατέα του ίδιου Υπουργείου. 

20. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν θίγουν την ι-
σχύ των γνωµατεύσεων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που έχουν εκδο-
θεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την παύ-
ση της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και την έναρξη της
πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., ο επανακαθορισµός
των προτάσεων των γνωµατεύσεων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σύµ-
φωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 28
του ν. 4186/2013 γίνεται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής.

21. Η ισχύς του άρθρου 19 ως προς το επίδοµα θέσης
ευθύνης που καταβάλλεται στους Οργανωτικούς Συντο-
νιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου και τους Προϊσταµένους των ΚΕ.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.,
αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή τους σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Έως τη λήξη της
θητείας τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 11 και 12
του άρθρου 20, οι Σχολικοί Σύµβουλοι, οι Προϊστάµενοι
των Τµηµάτων Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής Καθοδή-
γησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
οι Προϊστάµενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι υπεύθυνοι των
Κ.Π.Ε. λαµβάνουν το επίδοµα θέσης ευθύνης που προ-
βλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν. 4354/2015, όπως ισχύει µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 21
Πίνακες επιλογής στελεχών 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δη-
µόσιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε βάση
αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που κα-
ταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κε-
φαλαίου.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέ-
σεις τα αρµόδια, σύµφωνα µε τα άρθρα 25 και 26, όργα-
να καταρτίζουν τους εξής αξιολογικούς πίνακες επιλο-
γής, οι οποίοι ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η
Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί:
α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης,
β) Διευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
γ) Διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
δ) Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, 
ε) Προϊσταµένων Κ.Ε.Σ.Υ.
στ) Διευθυντών νηπιαγωγείων,
ζ) Διευθυντών δηµοτικών σχολείων,
η) Διευθυντών γυµνασίων,
θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),
ι) Διευθυντών Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων,
ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δηµοτικών Σχολείων,
ιδ) Διευθυντών γυµνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης (Ε.Α.Ε.),
ιε) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,
ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυ-
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µνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων
ή Ειδικών Επαγγελµατικών Λυκείων,
ιζ) Διευθυντών πειραµατικών δηµοτικών σχολείων,
ιη) Διευθυντών πειραµατικών και πρότυπων γυµνα-

σίων,
ιθ) Διευθυντών πειραµατικών και πρότυπων γενικών

λυκείων,
κ) Διευθυντών µουσικών σχολείων,
κα) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων, 
κβ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής

Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).
3. Τα αρµόδια σύµφωνα µε τα άρθρα 25 και 26 όργανα

καταρτίζουν προτάσεις για την επιλογή και τοποθέτηση
των εξής στελεχών της εκπαίδευσης:
α) Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,
β) Προϊσταµένων των Κ.Ε.Α.,
γ) Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµά-

των των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης,
δ) Προϊσταµένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγεί-

ων,
ε) Προϊσταµένων διθέσιων και τριθέσιων δηµοτικών

σχολείων,
στ) Προϊσταµένων πειραµατικών νηπιαγωγείων,
ζ) Προϊσταµένων διθέσιων και τριθέσιων πειραµατικών

δηµοτικών σχολείων,
η) Προϊσταµένων Ειδικών Νηπιαγωγείων,
θ) Προϊσταµένων Ειδικών Δηµοτικών Σχολείων,
ι) Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας

εκπαίδευσης,
ια) Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης,
ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ.,
ιγ) Υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.,
ιδ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. πρωτοβάθµιας εκπαί-

δευσης,
ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης, 
ιστ) Προϊστάµενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαί-

δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης.

4. Οι πίνακες των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρα-
γράφου 2 κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων. Οι λοιποί πίνακες της ίδιας πα-
ραγράφου κυρώνονται από τους οικείους Περιφερεια-
κούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 22
Προϋποθέσεις επιλογής

1. Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της
εκπαίδευσης, πλην των προϊσταµένων διθέσιων και τριθέ-
σιων δηµοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατο-
χή του βαθµού Α΄, καθώς και η πιστοποιηµένη γνώση Τε-
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επι-
πέδου, η οποία τεκµαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του
κλάδου ΠΕ 86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται
µε τη σχετική πιστοποίηση ή σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την
απόδειξη της γνώσης χειρισµού Ηλεκτρονικού Υπολογι-
στή (Η/Υ).

2. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυ-

ντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ε-
πιλέγονται εκπαιδευτικοί µε δωδεκαετή τουλάχιστον εκ-
παιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθ-
µια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθή-
κοντα σε σχολικές µονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έ-
τη. Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµί-
δας.

3. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου επιλέγονται εκ-
παιδευτικοί των οικείων κλάδων µε δωδεκαετή τουλάχι-
στον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθµια ή δευτε-
ροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά
καθήκοντα σε σχολικές µονάδες για δέκα (10) τουλάχι-
στον έτη και οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας
επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση), η οποία τεκµαί-
ρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους ο-
ποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορι-
σµού. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφο-
ρία επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, ενώ Συ-
ντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ε-
νταξιακής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων
µε εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία ή
µέλη του Ε.Ε.Π. µε πιστοποιηµένη παιδαγωγική και διδα-
κτική επάρκεια. Συντονιστές Μειονοτικού Προγράµµα-
τος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοι-
χα, µε δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία,
οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα
(10) τουλάχιστον έτη στο µειονοτικό πρόγραµµα των
µειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθµίδας. Συντο-
νιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλµανικής Θρησκεί-
ας επιλέγεται εκπαιδευτικός µε δωδεκαετή τουλάχιστον
εκπαιδευτική υπηρεσία, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά
καθήκοντα επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη στα µουσουλ-
µανικά ιεροσπουδαστήρια σε µάθηµα µουσουλµανικής
θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι
που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τις θέσεις
Συντονιστή Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών
Σχολείων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης ή τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μου-
σουλµανικής Θρησκείας, υποψήφιοι µπορεί να είναι και
εκπαιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκη-
σης διδακτικών καθηκόντων ή χωρίς τη γνώση ξένης
γλώσσας.

4. Προϊστάµενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή
Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτώσεις
α΄ έως και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, µε δωδε-
καετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτο-
βάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν α-
σκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές µονάδες για
δέκα (10) τουλάχιστον έτη και διαθέτουν τα προσόντα
που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. 

5. Προϊστάµενοι Κ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε
δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρω-
τοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν
ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές µονάδες για
οκτώ (8) τουλάχιστον έτη. 

6. Διευθυντές σχολικών µονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται
εκπαιδευτικοί της οικείας βαθµίδας µε δεκαετή τουλάχι-
στον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθµίδα αυτή, οι οποίοι
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έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά
καθήκοντα σε σχολικές µονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ
(8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) του-
λάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους
µε την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας
βαθµίδας, έχοντας συµπληρώσει σε αυτά το 50% τουλά-
χιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου, µε την επιφύλα-
ξη της περίπτωσης στ΄. Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκ-
παιδευτικών, µπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και
µέλη Ε.Ε.Π. µε δέκα (10) τουλάχιστον έτη εκπαιδευτικής
υπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., από τα οποία τρία
(3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντί-
στοιχη µε την προς κάλυψη θέση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της οικείας
βαθµίδας εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:
α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δηµοτικών

σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικο-
τήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι
εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α΄
139) και στην 172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 3391). Εκπαι-
δευτικοί κλάδου δασκάλων µε οργανική θέση σε
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. µπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν αίτηση υπο-
ψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής µονάδας
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.
β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων

µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.
γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών µο-

νάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να
είναι:
αα) για τις θέσεις διευθυντών γυµνασίων, ΓΕ.Λ. και Ε-

ΠΑ.Λ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34,
ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91,
ββ) για τις θέσεις διευθυντών Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και
ΠΕ90.
δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

µπορεί να είναι:
αα) Για θέσεις διευθυντών των δηµοτικών σχολείων

Ε.Α.Ε., µόνιµοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των
κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση,
συµπεριλαµβανοµένων και των εκπαιδευτικών του  π.δ.
323/1993 και της 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, εφό-
σον έχουν τα προσόντα διορισµού και τοποθέτησης σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία
τριών (3) τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., κα-
θώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π..
ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών µο-

νάδων δευτεροβάθµιας Ε.Α.Ε. (γυµνάσια Ε.Α.Ε., λύκεια
Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια ή
Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια ή Ειδικά Επαγγελµατικά
Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), µόνιµοι εκπαιδευτικοί δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08,
ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, εφό-
σον έχουν τα προσόντα διορισµού και τοποθέτησης σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συµπληρώσει διδακτική υπηρεσία

τριών (3) τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., κα-
θώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π.. Επιπλέον και µόνο για τις θέ-
σεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι µπορεί να εί-
ναι και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του   π.δ.
323/1993 και της 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγρά-
φου. 
γγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγεί-

ων Ε.Α.Ε. µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νη-
πιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισµού και το-
ποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συµπληρώσει διδα-
κτική υπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα µέλη του Ε.Ε.Π..
ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών στα σχολεία

διαπολιτισµικής εκπαίδευσης µπορεί να είναι εκπαιδευτι-
κοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της
πλειονότητας των µαθητών, σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον. 
στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραµα-

τικών και πρότυπων σχολείων µπορεί να είναι εκπαιδευ-
τικοί της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
που έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον µήνες προϋπηρε-
σία µε οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε πειραµατικό ή
πρότυπο σχολείο και διαθέτουν τα προσόντα άσκησης
καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης
βαθµίδας. Πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιό-
τητας σε θέση διευθυντή πειραµατικού ή πρότυπου σχο-
λείου συνιστά η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος ή µε-
ταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης.

7. Προϊστάµενοι διθέσιων και τριθέσιων δηµοτικών
σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δηµοτικών
σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε ο-
κταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν
κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη µονάδα
την οποία αφορά η επιλογή. Υποδιευθυντές Ε.Κ. και υ-
πεύθυνοι τοµέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε ο-
κταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπη-
ρετούν σε σχολική µονάδα η οποία εξυπηρετείται από το
Ε.Κ..
Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευ-

θυντή και υπευθύνου τοµέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός
να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το
Ε.Κ..
Υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι

πενήντα (250) τουλάχιστον µαθητές και τα οποία εξυπη-
ρετούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε
διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευ-
µατινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και υπεύθυνοι
των τοµέων τους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί µε οκταετή
τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε
σχολική µονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και
δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθµοι κατά το χρόνο της επι-
λογής σύµφωνα µε το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄45).
Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές µπορεί να επιλέ-

γονται, εκτός των εκπαιδευτικών, και µέλη Ε.Ε.Π. µε ο-
κταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρε-
τούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. την οποία αφορά η επιλογή.
Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής µονάδας
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δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτι-
κής υπηρεσίας ή της πιστοποιηµένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄
επιπέδου, υποψήφιοι µπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί
µε µικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιηµένη
γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.

8. Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων
των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτι-
κοί µε δεκαετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στην οι-
κεία βαθµίδα εκπαίδευσης. Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκ-
παιδευτικών Θεµάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδι-
κοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση. Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θε-
µάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33,
ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. Αν δεν υπάρχουν υ-
ποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγού-
µενων εδαφίων, µπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευ-
τικοί µε µικρότερο χρόνο υπηρεσίας. Προϊστάµενος του
Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 µε
δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ο οποίος έχει ασκήσει διδα-
κτικά καθήκοντα σε σχολικές µονάδες για δέκα (10) του-
λάχιστον έτη, από τα οποία έξι (6) τουλάχιστον σε µειο-
νοτικά δηµοτικά σχολεία της Θράκης.

9. Εκπαιδευτικός στον οποίον, µετά την εξάντληση της
πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό
παράπτωµα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδι-
κα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος
της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποι-
ητικά των τυπικών προσόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 24,
που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι
πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δη-
λώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί α-
πό τα καθήκοντά του σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθµολογηθεί ως α-
νεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, δεν επιλέγεται ως
στέλεχος της εκπαίδευσης.

10. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά
από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1)
έτους από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβο-
λής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαί-
δευσης.

11. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει
να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλογής
της παραγράφου 9 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά
το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από
το αρµόδιο όργανο.

Άρθρο 23
Κριτήρια επιλογής

1. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της
παρ. 2 του άρθρου 21 µε βάση το άθροισµα των µονάδων
τις οποίες συγκεντρώνουν, σύµφωνα µε την κατά το άρ-
θρο 24 αποτίµηση των εξής κριτηρίων: 

α) επιστηµονική συγκρότηση, 
β) διοικητική και διδακτική εµπειρία,
γ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση.
2. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης

της παραγράφου 3 του άρθρου 21 είναι η προσωπικότη-
τα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η επιστηµο-
νική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του ε-
µπειρία, η ικανότητά του να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες,
να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλή-
µατα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λει-
τουργικά, η συνεισφορά του στη δηµιουργία κατάλληλου
παιδαγωγικού κλίµατος, η συµµετοχή του στο σχεδια-
σµό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότη-
τες διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδα-
γωγικών δράσεων.

Άρθρο 24
Αποτίµηση κριτηρίων επιλογής

1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 21, τα κριτήρια επιλογής των στε-
λεχών της εκπαίδευσης αποτιµώνται µε σαράντα πέντε
(45) κατ’ ανώτατο όριο µονάδες, σύµφωνα µε τις παρα-
γράφους 2, 3, 4, 5 και 6.

2. Το κριτήριο της επιστηµονικής συγκρότησης αξιολο-
γείται µε δεκαεπτά (17) κατ’ ανώτατο όριο µονάδες, οι ο-
ποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Τίτλοι σπουδών: 9 µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι ο-

ποίες κατανέµονται ως εξής:
αα) διδακτορικό δίπλωµα: 6 µονάδες,
ββ) µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 µονάδες,
γγ) τίτλος διδασκαλείου εκπαίδευσης: 3 µονάδες,
δδ) δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: 3 µονάδες,
εε) δεύτερος µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 µονά-

δες. 
Η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των υποπερι-

πτώσεων ββ΄ έως και εε΄ αξιολογείται µε 7 κατ’ ανώτα-
το όριο µονάδες.
Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισµού

δεν µοριοδοτείται. Σε περίπτωση µετάταξης δεν µοριο-
δοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για
τη µετάταξη και µοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε
προσόν του αρχικού διορισµού. Όλοι οι τίτλοι σπουδών,
εφόσον προέρχονται από ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευ-
σης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι α-
πό το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνο-
λογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
β) Γνώση Τ.Π.Ε. B΄ Επιπέδου: 1 µονάδα.
γ) Γνώση ξένων γλωσσών: 1,50 κατ’ ανώτατο όριο µο-

νάδες, οι οποίες κατανέµονται ως εξής: 
αα) πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτ-

λο επιπέδου Β2: 0,80 µονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονι-
στές Εκπαιδευτικού Έργου δεν µοριοδοτούνται σύµφω-
να µε την παρούσα υποπερίπτωση,
ββ) πιστοποιηµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας µε

τίτλο επιπέδου Β2: 0,40 µονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονι-
στές Εκπαιδευτικού Έργου µοριοδοτούνται για την πι-
στοποιηµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας µε τίτλο
επιπέδου Β2 µε 0,80 µονάδες, ενώ για τη γνώση και τρί-
της ξένης γλώσσας του ίδιου επιπέδου µοριοδοτούνται
µε 0,40 µονάδες, 
γγ) πιστοποιηµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας µε τίτ-

λο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 µονάδα,
δδ) πιστοποιηµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
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µε τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 0,50 µονάδες.
Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας

γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, µοριοδοτείται µόνο το
ανώτερο.
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύµφωνα µε

το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Η γνώση της ξένης γλώσ-
σας που αποτέλεσε προσόν διορισµού για τους εκπαι-
δευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και
ΠΕ40 δεν λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή της πα-
ρούσας περίπτωσης και δεν µοριοδοτείται.
δ) Επιµόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο µονάδα, η οποία

κατανέµεται ως εξής:
αα) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιµόρφωσης

Σχολής Επιµόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιµόρφωσης Λειτουργών Δηµοτι-
κής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή
Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και
Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): 0,5 µονάδες,
ββ) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιµόρφωσης

Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή
και εννεάµηνης διάρκειας: 0,5 µονάδες,
γγ) βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιηµένων επι-

µορφωτικών προγραµµάτων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Ι.Ε.Π., του Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου ή του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.): 0,1 µονάδες ανά
δέκα (10) ώρες και έως 0,5 µονάδες.
Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρούσας πε-

ρίπτωσης αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο
προσόν για το διορισµό. 
ε) Διδακτικό - επιµορφωτικό έργο: 1 κατ’ ανώτατο όριο

µονάδα, η οποία κατανέµεται ως εξής:
αα) αυτοδύναµο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.:

0,5 µονάδες ανά εξάµηνο, 
ββ) συµµετοχή ως επιµορφωτής σε επιµορφωτικά

προγράµµατα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του: 0,1 µονάδες ανά δέκα (10) ώρες.

στ) Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, την ευ-
θύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νοµικά πρόσωπα δη-
µοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.): 0,5 µονάδες για κάθε εξάµηνο
συµµετοχής και έως 1 µονάδα.
ζ) Συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια: 2,5

µονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέµονται ως
εξής: 
αα) συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων που έ-

χουν εκδοθεί µε ISBN: 0,5 µονάδες για κάθε εγχειρίδιο
και έως 1 κατ’ ανώτατο όριο µονάδα. Στην περίπτωση ο-
µαδικής συγγραφής λαµβάνεται το ήµισυ της µοριοδότη-
σης,
ββ) δηµοσίευση άρθρων σε επιστηµονικά περιοδικά:

0,25 µονάδες για κάθε άρθρο και έως 1 κατ’ ανώτατο ό-
ριο µονάδα. Στην περίπτωση οµαδικής συγγραφής λαµ-
βάνεται το ήµισυ της µοριοδότησης,
γγ) εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων που οργανώνο-

νται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόµενους από το Υπουρ-
γείο αυτό φορείς ή επιστηµονικούς φορείς ή επιστηµονι-
κά περιοδικά µε κριτές: 0,2 µονάδες για κάθε εισήγηση
και έως 1 κατ’ ανώτατο όριο µονάδα. Στην περίπτωση ο-
µαδικής εισήγησης λαµβάνεται το ήµισυ της µοριοδότη-

σης,
δδ) συµµετοχή σε οµάδα σύνταξης Αναλυτικού Προ-

γράµµατος Σπουδών – Διαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραµµάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναµόρ-
φωσης – εξορθολογισµού Προγραµµάτων Σπουδών και
διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτού-
του (Π.Ι.): 0,25 µονάδες ανά πρόγραµµα και έως 0,5 κατ’
ανώτατο όριο µονάδες.

3. Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εµπειρίας
αξιολογείται µε 14 κατ’ ανώτατο όριο µονάδες, οι οποίες
κατανέµονται ως εξής:
α) Διοικητική εµπειρία: 4 κατ’ ανώτατο όριο µονάδες,

οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
αα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-

παίδευσης, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταµένου Δι-
εύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, Συντονιστή Εκπαίδευσης, Συµβούλου Α΄ του
Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1 µονάδα ανά έτος
και έως 3 κατ’ ανώτατο όριο µονάδες,
ββ) άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού

Έργου ή Σχολικού Συµβούλου, Συµβούλου Β΄ ή Προϊ-
σταµένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τµήµατος του
Ι.Ε.Π., Προϊσταµένου Τµήµατος του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, περιλαµβανοµένου του
Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης, ή Γραφείου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή διευθυ-
ντή σχολικής µονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σχολής Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): 0,5 µονάδες ανά έτος και έως 2 κατ’
ανώτατο όριο µονάδες,
γγ) άσκηση καθηκόντων προϊσταµένου νηπιαγωγείου

ή ολιγοθέσιου δηµοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολι-
κής µονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή υπευθύ-
νου τοµέα Ε.Κ., Προϊσταµένου Κ.Ε.Α. ή Υπευθύνου Λει-
τουργίας Κ.Π.Ε. ή Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων:
0,3 µονάδες ανά έτος και έως 1,5 κατ’ ανώτατο όριο µο-
νάδες,
δδ) άσκηση καθηκόντων υπευθύνου σχολικών δραστη-

ριοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας,
πολιτιστικών θεµάτων, Σ.Σ.Ν., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε.,
ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.ΣΥ. ή ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. ή άσκηση διοικητικών κα-
θηκόντων µε απόσπαση στην κεντρική ή σε περιφερειακή
υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων: 0,25 µονάδες ανά έτος και έως 1 κατ’ ανώτατο
όριο µονάδα.
β) Διδακτική εµπειρία: 10 κατ’ ανώτατο όριο µονάδες,

οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές µονάδες,

Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δηµόσια Ι.Ε.Κ., ως υπεύθυνοι ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και
ΓΡΑ.ΣΥ.: 1 µονάδα για κάθε έτος πέραν των απαιτούµενων
για τη θεµελίωση δικαιώµατος υποβολής υποψηφιότητας, 
ββ) διδακτική υπηρεσία µε την ιδιότητα του Σχολικού

Συµβούλου ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, του
Προϊστάµενου Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων, του
υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υ-
γείας ή πολιτιστικών θεµάτων ή σχολικών δραστηριοτή-
των, του υπεύθυνου και των αποσπασµένων εκπαιδευτι-
κών σε ΚΕ.ΣΥ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και Σ.Σ.Ν., του
υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυ-
σικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισµού, του Συντονιστή
Εκπαίδευσης Προσφύγων, του υπευθύνου σχολικών βι-
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βλιοθηκών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Αρχική
Επαγγελµατική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), καθώς και
του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ.: 1 µο-
νάδα για κάθε έτος, πέραν των απαιτούµενων για τη θε-
µελίωση δικαιώµατος υποβολής υποψηφιότητας, και έως
2 κατ’ ανώτατο όριο µονάδες. 
Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, χρόνος

διοικητικής ή διδακτικής εµπειρίας βραχύτερος του έ-
τους µοριοδοτείται µε το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοι-
χης ετήσιας µοριοδότησης για κάθε τρίµηνο. Χρόνος µι-
κρότερος του τριµήνου δεν υπολογίζεται.

4. Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συ-
γκρότησης αποτιµάται µε 14 κατ’ ανώτατο όριο µονάδες.
Το κριτήριο αυτό αποτιµάται µε προσωπική συνέντευξη
των υποψηφίων ενώπιον του αρµόδιου συµβουλίου επι-
λογής, η οποία µαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η
διαφάνεια. Μέσω της συνέντευξης εκτιµώνται η παιδα-
γωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηµατική ενη-
µέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, καθώς και η επικοι-
νωνιακή και εκφραστική ικανότητα, ενώ συνεκτιµώνται
τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου, καθώς και τα
στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.
Η συνέντευξη περιλαµβάνει παρουσίαση από τον υπο-
ψήφιο σχεδίου προβληµατισµού και δράσης µε αναφορά
σε θέµα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και ερωτήσεις
των µελών του αρµόδιου συµβουλίου επιλογής προς τον
υποψήφιο. Για την αξιολόγηση χρησιµοποιείται τύπος
συνέντευξης µε τη χρήση έντυπων υποδειγµάτων που
περιλαµβάνουν τα αξιολογούµενα στοιχεία και τη στάθ-
µισή τους και υποχρεώνουν κάθε µέλος του συµβουλίου
να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογηµένη βαθµολογία. Στο
σχετικό πρακτικό του συµβουλίου επιλογής αναφέρεται
συνοπτικά το περιεχόµενο της συνέντευξης, µε µνεία
της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προ-
βληµατισµού και δράσης, καθώς των ερωτήσεων που υ-
ποβλήθηκαν από τα µέλη του συµβουλίου και των απα-
ντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω,
στο πρακτικό καταγράφεται η βαθµολογία κάθε µέλους
του συµβουλίου και η αιτιολόγησή της, καθώς και η εξα-
τοµικευµένη κρίση του συµβουλίου για την αξιολόγηση
της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε
υποψηφίου.

5. Το συµβούλιο επιλογής µπορεί, µε οµόφωνη και
πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση, να αποκλείσει από την
περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώ-
νεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για
την άσκηση των καθηκόντων του στελέχους της εκπαί-
δευσης.

Άρθρο 25
Αρµόδια όργανα και διαδικασία επιλογής

1. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι α-
ναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύ-
στερα από πρόσκληση του Υπουργού για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συµβου-
λίου Επιλογής που συγκροτείται σύµφωνα µε την περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 ή την περί-
πτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου αν έχει εκδηλωθεί εν-

διαφέρον από συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που εί-
ναι µέλος Ε.Ε.Π..

2. Οι Προϊστάµενοι των Κ.Ε.Α. ορίζονται µε απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που
εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συµβου-
λίου Επιλογής που συγκροτείται σύµφωνα µε την περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26. 

3. Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θε-
µάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ορίζονται µε απόφαση του οικείου Πε-
ριφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύ-
στερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσια-
κού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), αντίστοιχα, το ο-
ποίο συγκροτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 26. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκ-
παίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται µε απόφαση του οικεί-
ου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδε-
ται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδια-
φέροντος και πρόταση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε..

4. Οι υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων, καθώς
και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τοµέων Ε.Κ.
επιλέγονται από το αρµόδιο, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 26, υπηρεσιακό συµβούλιο, ύστερα από
πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία
διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συµµετέ-
χουν τα µέλη που κωλύονται σύµφωνα µε το άρθρο 7
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α΄ 45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαι-
δευτικοί. Η πρόταση, µαζί µε το πρακτικό του συλλόγου
των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της
σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ. στο αρµόδιο υπηρεσιακό
συµβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδροµής
των προϋποθέσεων και της νοµιµότητας της διαδικασίας
διαµόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών
ή υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.. Αν σε σχολική µονάδα προ-
βλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 30, ο σύλλογος διδασκόντων
προτείνει και τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυ-
ντών (υποδιευθυντής Α΄ και Β΄). Αν ο σύλλογος διδα-
σκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των
υποδιευθυντών σχολικών µονάδων, καθώς και των υπο-
διευθυντών και των υπευθύνων Ε.Κ. ή για τη σειρά τοπο-
θέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρ-
µόδιο υπηρεσιακό συµβούλιο. Στην περίπτωση που υπο-
ψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής µονάδας εί-
ναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο
σύλλογος διδασκόντων και το αρµόδιο υπηρεσιακό συµ-
βούλιο λαµβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2
του άρθρου 23 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψη-
φίου να επιδεικνύει πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότη-
τας, συνέπεια και να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες.

5. Τα λοιπά στελέχη επιλέγονται από το συµβούλιο
που είναι αρµόδιο για την επιλογή, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 26. 
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Άρθρο 26
Συµβούλια επιλογής

1. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή
των διευθυντών ή προϊσταµένων σχολικών µονάδων και
Ε.Κ., καθώς και η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών
µονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων
Ε.Κ., πραγµατοποιείται από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,
στα οποία συµµετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία
βαθµίδα εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός µε δε-
καπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ί-
δια βαθµίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί µε οργανι-
κή θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον µέλη του πρώτου
εδαφίου ορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, µε από-
φαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης. 

2. Στη Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων συνιστάται Κεντρικό Συµβού-
λιο Επιλογής, το οποίο συνεδριάζει µε επταµελή ή εννε-
αµελή σύνθεση για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής
και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευ-
θυντών Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Το Κεντρικό Συµβού-
λιο Επιλογής συγκροτείται µε απόφαση του Διοικητικού
Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και αποτελείται από τα εξής µέλη:
α) ένα (1) µέλος του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρος, που υποδεικνύε-
ται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του
Α.Σ.Ε.Π.,
β) δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., που ορίζονται, µε τους α-

ναπληρωτές τους, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Διοικητικός Γραµ-
µατέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδει-

κνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
δ) έναν (1) προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ-

θυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, ο οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,
από τον Υπουργό, 
ε) δύο (2) ή τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους των

εκπαιδευτικών, ως εξής:
αα) για την επιλογή περιφερειακών διευθυντών εκπαί-

δευσης, στο Συµβούλιο συµµετέχουν οι δύο αιρετοί εκ-
πρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό
Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και
οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κε-
ντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους
αναπληρωτές τους στα συµβούλια αυτά,
ββ) για την επιλογή διευθυντών πρωτοβάθµιας ή δευ-

τεροβάθµιας εκπαίδευσης, στο Συµβούλιο συµµετέχουν
οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο
Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, οι οποίοι ανα-
πληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συµβού-
λια αυτά.

3. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συ-
νιστάται Περιφερειακό Συµβούλιο Επιλογής για την κα-
τάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συ-

ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταµένων
των Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Δι-
οικητικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων ως εξής: 
α) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού

Έργου των Κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων
(ΠΕ70) και Μειονοτικού Προγράµµατος Μειονοτικών
Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73),
το Συµβούλιο συνεδριάζει µε επταµελή σύνθεση, αποτε-
λούµενο από τα εξής µέλη: 
αα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως

Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή Πρω-
τοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της οικείας
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορί-
ζεται ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης, 
ββ) δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που ορίζονται µε τους α-

ναπληρωτές τους, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Διοικητικός Γραµ-
µατέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων,
γγ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητι-
κό Γραµµατέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης,
δδ) έναν (1) διευθυντή σχολικής µονάδας πρωτοβάθ-

µιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης, που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,
από τον Διοικητικό Γραµµατέα, ύστερα από εισήγηση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
εε) τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευ-

τικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. που λειτουργεί στην έδρα της οι-
κείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι
αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συµ-
βούλιο αυτό.
β) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού

Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προ-
γράµµατος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης και Μουσουλµανικής Θρησκείας, το Συµβού-
λιο συνεδριάζει µε επταµελή σύνθεση, αποτελούµενο α-
πό τα εξής µέλη: 
αα) τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την υ-

ποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄,
ββ) τα µέλη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης

α΄,
γγ) έναν (1) Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητι-
κό Γραµµατέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης,
δδ) έναν (1) διευθυντή σχολικής µονάδας δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης, που ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του,
από τον Διοικητικό Γραµµατέα, ύστερα από εισήγηση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
εε) τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευ-

τικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που λειτουργεί στην έδρα της οι-
κείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι
αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συµ-
βούλια αυτά.
γ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού
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Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06,
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91) και των Συ-
ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Α-
ειφορία, το Συµβούλιο συνεδριάζει µε ενδεκαµελή σύν-
θεση, αποτελούµενο από τα εξής µέλη: 
αα) τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την υ-

ποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄,
ββ) τα µέλη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης

α΄,
γγ) τα µέλη των υποπεριπτώσεων γγ΄ έως και εε΄ των

περιπτώσεων α΄ και β΄.
δ) Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού

Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαί-
δευση και των Προϊσταµένων Κ.Ε.Σ.Υ., το Συµβούλιο συ-
νεδριάζει µε δεκατριαµελή σύνθεση, αποτελούµενο από
τα εξής µέλη:

αα) τον Πρόεδρο και τα µέλη του Συµβουλίου σύµφω-
να µε την περίπτωση γ΄, 
ββ) τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των µελών

του Ε.Ε.Π. στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ει-
δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), οι ο-
ποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα
συµβούλια αυτά.
Αν οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης δεν επαρκούν για την εφαρµογή της παρού-
σας παραγράφου, ως αναπληρωτής µέλους που έχει την
ιδιότητα του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ορίζεται µε την απόφαση συγκρότη-
σης, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης, Προϊστάµενος Τµήµατος Εκπαιδευτι-
κών Θεµάτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της οικείας Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης. 

4. Με την απόφαση συγκρότησης των συµβουλίων των
παραγράφων 2 και 3 ορίζεται και ο γραµµατέας τους µε
τον αναπληρωτή του. Γραµµατέας ορίζεται διοικητικός
υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ή απο-
σπασµένος στις υπηρεσίες αυτές εκπαιδευτικός.

5. Η θητεία του προέδρου και των µελών των συµβου-
λίων των παραγράφων 2 και 3, πλην των αιρετών εκπρο-
σώπων των εκπαιδευτικών, αρχίζει µε τη συγκρότηση
των συµβουλίων επιλογής και είναι τριετής. Οι αιρετοί
εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των µελών του
Ε.Ε.Π. διατηρούν την ιδιότητα του µέλους του συµβουλί-
ου για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού
εκπροσώπου, µε την οποία έχουν οριστεί ως µέλη του οι-
κείου συµβουλίου.

6. Ο αριθµός των µελών των συµβουλίων που ορίζο-
νται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το ένα
τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των οριζόµενων µελών.

7. Κάθε µέλος συµβουλίου επιλογής, µε εξαίρεση τον
πρόεδρο, αναλαµβάνει τη µελέτη συγκεκριµένου αριθ-
µού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από τον
πρόεδρο και προετοιµάζει σχετική τεκµηριωµένη εισήγη-
ση για κάθε υποψήφιο. Η κατανοµή των φακέλων των υ-
ποψηφίων στα µέλη του συµβουλίου γίνεται κατά τυχαίο
τρόπο.

8. Μέλος συµβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψή-
φιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν

συµµετέχει στις συνεδριάσεις του σε καµία φάση της
διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αι-
ρετών µελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωµατικό
µέλος έχουν κώλυµα συµµετοχής, αναπληρώνονται από
τους επόµενους του ίδιου συνδυασµού στη σειρά εκλο-
γής της περίπτωσης ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του
π.δ. 1/2003. Αν ο πρόεδρος έχει κώλυµα συµµετοχής,
προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει
κώλυµα συµµετοχής, προεδρεύει το ένα από τα µέλη
του Συµβουλίου που έχει την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. ή
διδάσκοντα Α.Ε.Ι., κατά περίπτωση, το οποίο ορίζεται µε
την απόφαση συγκρότησης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας.

9. Στα µέλη των συµβουλίων δεν καταβάλλεται απο-
ζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε αυτά, εκτός των ο-
δοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συµβουλίων γίνο-
νται µε φυσική παρουσία των µελών τους.

10. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προ-
βλέπεται η συµµετοχή σε συµβούλιο επιλογής περισσό-
τερων από δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτι-
κών, οι αιρετοί εκπρόσωποι από κάθε υπηρεσιακό συµ-
βούλιο κατά τη διαδικασία της αριθµητικής αποτίµησης
των κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 24, παρέ-
χουν µία κοινή ψήφο, η οποία συνίσταται στο µέσο όρο
της µοριοδότησής τους.

Άρθρο 27
Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 3 του άρ-
θρου 25, για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης
εκδίδεται προκήρυξη ως εξής:
α) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-

µάτων για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από
το Κεντρικό Συµβούλιο Επιλογής, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 26,
β) από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για

τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Περι-
φερειακό Συµβούλιο Επιλογής, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 26, πλην των Προϊσταµένων των
Κ.Ε.Α.,
γ) από τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-

µιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επι-
λέγονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή το Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26.

2. Οι προκηρύξεις για την επιλογή των στελεχών της
εκπαίδευσης εκδίδονται τρεις (3) µήνες τουλάχιστον
πριν από τη λήξη της εκάστοτε θητείας και αναρτώνται
στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκ-
παίδευσης ή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας ή Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, ανάλογα µε το
όργανο που είναι αρµόδιο για την προκήρυξη, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1, καθώς και στην ιστοσελίδα του
Α.Σ.Ε.Π.. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί
που έχουν τα νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να συµµε-
τέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση
που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, µέσα
στην προθεσµία που προβλέπεται στην προκήρυξη, η ο-
ποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµε-
ρών. 

3. Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόµενες θέσεις στε-
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λεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπου έ-
χουν οργανική θέση, αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας,
στον οποίο εµπεριέχονται τα απαραίτητα για την απόδει-
ξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, ως ε-
ξής:
α) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυ-

ντών Εκπαίδευσης µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη
θέση του Διευθυντή µίας µόνο Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης,
β) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαι-

δευτικού Έργου µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις
θέσεις ενός µόνο κλάδου Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. µίας Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης, 
γ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταµένων

Κ.Ε.Σ.Υ. µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις
των Κ.Ε.Σ.Υ. µίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης,
δ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτο-

βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µπορούν να
υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο κατ’ ανώτατο όριο
Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης,
ε) οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών

µονάδων και Ε.Κ. µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις
θέσεις του συνόλου των σχολικών µονάδων και Ε.Κ., α-
ντίστοιχα, µίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί
που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόµενες θητείες πλή-
ρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής
στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής µονάδας ή Ε.Κ., δεν
επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη
θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρε-
τούν, αλλά µπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλο-
γή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή
Ε.Κ.. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολι-
κής µονάδας πρέπει να συµπληρώνει το υποχρεωτικό ω-
ράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική µονάδα ή το
Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί,
στ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταµένων Τµηµά-

των Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαί-
δευσης µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση µίας
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
ζ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταµένων διθέσιων

και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων
µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολι-
κών µονάδων στις οποίες υπηρετούν µε οργανική θέση,
η) οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών σχολι-

κών µονάδων µπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέ-
σεις των σχολικών µονάδων όπου κατέχουν οργανική
θέση. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνε-
χόµενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγού-
νται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας
σχολικής µονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτη-
ση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς υπο-
διευθυντής σχολικής µονάδας πρέπει να συµπληρώνει
το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη
σχολική µονάδα όπου έχει επιλεγεί και να µην έχει κρι-
θεί υπεράριθµος κατά το χρόνο της επιλογής, σύµφωνα
µε το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996,
θ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών και υ-

πευθύνων τοµέων Ε.Κ. µπορούν να υποβάλουν αίτηση
για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρε-
τούν τις σχολικές µονάδες στις οποίες κατέχουν οργανι-
κή θέση και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υπο-
διευθυντή, µε την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε
Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέ-
χη είτε ως εκπαιδευτικοί, µε ωράριο οκτώ (8) τουλάχι-
στον διδακτικών ωρών την εβδοµάδα. Εκπαιδευτικοί που
έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόµενες θητείες πλή-
ρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη
θέση του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου Τοµέα Ε.Κ., δεν
επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για
την ίδια θέση. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως δι-
ευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι τοµέων
Ε.Κ. πρέπει να συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο
της θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν τοποθετηθεί µε την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας επιλογής,
ι) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

για να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών  Ε-
ΠΑ.Λ. και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τοµέων Ε.Κ., έ-
χουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση για µία µόνο θέση,
είτε υποδιευθυντή ΕΠΑ.Λ. είτε υποδιευθυντή Ε.Κ. είτε υ-
πευθύνου τοµέα Ε.Κ..

4. Η σειρά προτίµησης των υποψηφίων για την τοποθέ-
τησή τους στις προκηρυσσόµενες θέσεις για τις οποίες
θέτουν υποψηφιότητα, δηλώνεται ύστερα από την κατά-
ταξή τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλο-
γής.

Άρθρο 28
Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

1. Το αρµόδιο συµβούλιο επιλογής, σε συνεδρίασή του
που πραγµατοποιείται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη
λήξη της προθεσµίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που
προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφί-
ους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί
στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνα-
κες κατ’ αλφαβητική σειρά. Το συµβούλιο κοινοποιεί
τους πίνακες στο Τµήµα Στελεχών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή το Τµήµα Προσωπικού
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
ανάλογα µε το όργανο που είναι αρµόδιο για την προκή-
ρυξη, η οποία τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Διεύ-
θυνσης, κατά περίπτωση. Οι υποψήφιοι µπορούν να υπο-
βάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων µέσα σε
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ανάρτησή τους.

2. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παρα-
λαβή τους, το συµβούλιο αποφαίνεται αιτιολογηµένα για
τις ενστάσεις, αναπροσαρµόζει τους πίνακες και ενηµε-
ρώνει σχετικά τους ενδιαφεροµένους.

3. Το συµβούλιο επιλογής καταρτίζει πίνακες των υπο-
ψηφίων µε αξιολογική σειρά, σύµφωνα µε τα κριτήρια ε-
πιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 23. Οι πίνακες κοινοποιούνται και αναρτώ-
νται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1, ενώ οι υποψήφιοι µπορούν να υποβά-
λουν έγγραφες ενστάσεις σε προθεσµία τριών (3) εργά-
σιµων ηµερών από την ανάρτησή τους. Το συµβούλιο α-
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ποφαίνεται αιτιολογηµένα για τις ενστάσεις, αναπρο-
σαρµόζει τους πίνακες και ενηµερώνει σχετικά τους εν-
διαφεροµένους.

4. Στη συνέχεια, το συµβούλιο επιλογής ορίζει τις ηµε-
ροµηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.
Μετά το τέλος της συνέντευξης κάθε µέλος του συµβου-
λίου καταγράφει αιτιολογηµένα τις µονάδες µε τις οποί-
ες βαθµολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της
συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψη-
φίου στο κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 23 είναι για κάθε κριτήριο ο µέσος όρος των
µονάδων µε τις οποίες τον έχουν βαθµολογήσει τα πα-
ρόντα µέλη του συµβουλίου. Υποψήφιοι που δεν προ-
σέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλο-
γή.

5. Μετά το τέλος της συνέντευξης όλων των υποψη-
φίων, το συµβούλιο επιλογής καταρτίζει µε αξιολογική
σειρά πίνακες επιλογής ανά κλάδο και ανά Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά
περίπτωση, ανάλογα µε την προκήρυξη, µε βάση τις συ-
νολικές µονάδες κάθε υποψηφίου. Για την επιλογή Συ-
ντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καταρτίζονται πίνακες
επιλογής ανά κλάδο. Το σύνολο των µονάδων κάθε υπο-
ψηφίου προκύπτει από το άθροισµα όλων των µονάδων
στα επιµέρους κριτήρια.

6. Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθ-
µού µονάδων, στον αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υ-
ψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότε-
ρες µονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23.

7. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του
συµβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τη-
ρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον
γραµµατέα του συµβουλίου.

8. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κατάρτισή τους
οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον πρόε-
δρο του συµβουλίου στο αρµόδιο όργανο για την κύρω-
σή τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 21. 

Άρθρο 29
Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

1. Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης
πραγµατοποιείται µε βάση τη σειρά κατάταξής τους
στον οικείο αξιολογικό πίνακα, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 21, ή την πρόταση του αρµόδιου ορ-
γάνου επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδι-
ου άρθρου, σε συνδυασµό µε τη σειρά προτίµησής τους,
η οποία δηλώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 27.

2. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Περιφε-
ρειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τοποθετού-
νται σε κενές και κενούµενες θέσεις, µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από πρόταση του Κεντρικού Συµβουλίου Επιλογής. Αν
δεν συµπληρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις Περι-
φερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Διευθυντών Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε τη διαδι-
κασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, µε σχετική πρό-
σκληση του Υπουργού, οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες
επιλογής άλλων περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευ-
σης ή άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της ίδιας περι-

φερειακής διεύθυνσης, αντίστοιχα, που δεν έχουν τοπο-
θετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Η τοποθέτηση γίνε-
ται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού
Συµβουλίου Επιλογής.

3. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Συντονι-
στών Εκπαιδευτικού Έργου τοποθετούνται σε κενές και
κενούµενες θέσεις µε απόφαση του Περιφερειακού Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδι-
ου περιφερειακού συµβουλίου επιλογής. Αν δεν συµπλη-
ρωθούν οι κενές και κενούµενες θέσεις, καλούνται, µε
σχετική πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης, οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής
των λοιπών περιφερειακών διευθύνσεων να υποβάλουν
νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις που αποµένουν
κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολι-
κών µονάδων αποτίµησης και µε βάση τις νέες προτιµή-
σεις που έχουν δηλωθεί. 

4. Οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής Προϊστα-
µένων Κ.Ε.Σ.Υ. τοποθετούνται σε κενές και κενούµενες
θέσεις, µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκ-
παίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου περιφε-
ρειακού συµβουλίου επιλογής. Αν δεν συµπληρωθούν οι
κενές και κενούµενες θέσεις, καλούνται, µε σχετική
πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
οι εγγεγραµµένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών
Κ.Ε.Σ.Υ. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης να υποβά-
λουν νέα δήλωση προτίµησης για τις θέσεις που αποµέ-
νουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συ-
νολικών µονάδων αποτίµησης και µε βάση τις νέες προ-
τιµήσεις που έχουν δηλωθεί.

5. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούµενες θέσεις διευ-
θυντών σχολικών µονάδων και Ε.Κ. γίνεται, µε απόφαση
του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρότα-
ση του αρµόδιου συµβουλίου, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 26. Σε περίπτωση µη υποβολής υποψη-
φιοτήτων για κάποιες σχολικές µονάδες, διευθυντές σε
αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι
που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά κατάταξής
τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται από
τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση
προτίµησης. Αν µετά το τέλος της διαδικασίας του δευ-
τέρου εδαφίου, εξακολουθούν να παραµένουν κενές θέ-
σεις, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περί-
πτωση αυτή, µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ-
παιδευτικοί µε µικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης
διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόµενο στην πα-
ράγραφο 6 του άρθρου 22, ενώ δεν εφαρµόζεται ο πε-
ριορισµός του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 27.

6. Η τοποθέτηση των προϊσταµένων διθέσιων και τρι-
θέσιων νηπιαγωγείων ή δηµοτικών σχολείων σε κενές
και κενούµενες θέσεις πραγµατοποιείται µε απόφαση
του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρότα-
ση του αρµόδιου συµβουλίου σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 26.

7. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών
µονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύ-
νων τοµέων Ε.Κ. πραγµατοποιείται µε απόφαση του οι-
κείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του
αρµόδιου συµβουλίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 26. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, οι
θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται και στην περίπτωση
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αυτή δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί του δεύτερου ε-
δαφίου της περίπτωσης η΄ και του δεύτερου εδαφίου
της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27.

8. Αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών
των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, δεν συµπληρω-
θούν οι κενές και κενούµενες θέσεις στελεχών της εκ-
παίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται µε την επαναπροκή-
ρυξη των θέσεων. 

Άρθρο 30
Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαί-
δευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά µε την
τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έ-
τους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και η
τοποθέτηση στις κενούµενες θέσεις γίνεται για το υπό-
λοιπο της θητείας αυτής. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις
στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους και µετά τη λήξη της θητείας τους, µέχρι
την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.

2. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαί-
δευσης διαγράφονται, µετά την έκδοση της απόφασης
τοποθέτησης, από τον οικείο πίνακα επιλογής και θεω-
ρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση
στελέχους της εκπαίδευσης που τυχόν κατέχουν.

3. Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις διευθυντών ή
προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων,
καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.,
και µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄, η΄ και θ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 27 και των παραγράφων 5 και
7 του άρθρου 29, δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη
διαδοχική θητεία, ύστερα από την ολοκλήρωση δύο (2)
συνεχόµενων θητειών πλήρων διδακτικών ετών, σε ό-
µοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Όµοιες θέσεις
για την εφαρµογή του πρώτου εδαφίου νοούνται οι θέ-
σεις των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτώσεων α΄
έως και γ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωρι-
στά για κάθε περίπτωση.

4. Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών µονάδων πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές µονάδες ορ-
γανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο διευθυ-
ντής σχολικής µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της
οποίας η λειτουργικότητα, µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο,
διαµορφώνεται, µε βάση τον απαιτούµενο αριθµό µαθη-
τών, σε κάτω των τεσσάρων τµηµάτων, ορίζεται για το
σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως προϊστάµενος της συ-
γκεκριµένης σχολικής µονάδας. Ο ορισµός αυτός γίνε-
ται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που συ-
γκροτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
26. Από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και έως τη
λήξη του σχολικού έτους το επίδοµα, το υποχρεωτικό ω-
ράριο διδασκαλίας και η µοριοδότηση της θέσης προ-
σαρµόζονται ανάλογα.

5. Οι θέσεις προϊσταµένων διθέσιων και τριθέσιων
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αφο-
ρούν σχολικές µονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέ-
σεων. Ο προϊστάµενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής
µονάδας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, της οποίας η λει-

τουργικότητα, µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο, διαµορφώνε-
ται, µε βάση τον απαιτούµενο αριθµό µαθητών, σε τέσ-
σερα τµήµατα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυ-
τό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκε-
κριµένης σχολικής µονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζο-
νται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4.

6. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές µονάδες ό-
που φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) µα-
θητές. Αν στις σχολικές µονάδες του πρώτου εδαφίου
φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδοµήντα (270)
µαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Στις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν
περισσότεροι από τριάντα (30) µαθητές και αν φοιτούν
περισσότεροι από ογδόντα (80) µαθητές ορίζεται και
δεύτερος υποδιευθυντής. Αν κατά τη διάρκεια της προ-
κηρυχθείσας θητείας των υποδιευθυντών ο αριθµός των
µαθητών της σχολικής µονάδας, όπως διαµορφώνεται
µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο, καθώς και κατά τη λήξη του
Α΄ τετραµήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δεν δικαιολογεί τον ορι-
σµό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύµφωνα µε
τα προηγούµενα εδάφια, µε απόφαση του οικείου Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκό-
ντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεο-
νάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α΄ και Β΄,
θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευ-
θυντής Β΄. Αν ο αριθµός των µαθητών, όπως διαµορφώ-
νεται µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο, καθώς και κατά τη λή-
ξη του Α΄ τετραµήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ο-
ρισµό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών σε σχολική
µονάδα για την οποία δεν είχε προκηρυχθεί τέτοια θέση,
επιλέγονται και τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι υ-
ποδιευθυντές, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου για το υπόλοιπο της τρέχουσας
θητείας, κατά το οποίο εξακολουθούν να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παρούσας.

7. Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της
θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτι-
κών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθ-
µολογικά και µισθολογικά σε αυτές.

Άρθρο 31
Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης
από την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρµόδιο για την
τοποθέτηση, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου
υπηρεσιακού συµβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης
µπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκό-
ντων τους:
α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λό-

γους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, 
β) για σοβαρό λόγο αναγόµενο σε πληµµελή άσκηση

των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προη-
γούµενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συµβουλί-
ου.

2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λά-
βουν εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές ή
για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, αν προη-
γουµένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύ-
στερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.
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Άρθρο 32
Μεταθέσεις - τοποθετήσεις 

των στελεχών της εκπαίδευσης 
µετά τη λήξη της θητείας

1. Στελέχη της εκπαίδευσης µπορούν κατά τη διάρκεια
της θητείας τους να µετατίθενται µε αίτησή τους ως εκ-
παιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις
µεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή α-
ναλαµβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από
τη λήξη της θητείας τους.

2. Τα στελέχη της εκπαίδευσης, εφόσον δεν επανεπι-
λεγούν, επανέρχονται, ύστερα από τη λήξη της θητείας
τους, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποί-
ες µετατέθηκαν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Αν οι
παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε
κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων της προ-
τίµησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µε α-
πόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα α-
πό πρόταση του αρµόδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

3. Διευθυντής σχολικής µονάδας, η οποία καταργείται,
επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Σε περί-
πτωση συγχώνευσης σχολικών µονάδων, οι διευθυντές
τους επανεγγράφονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα
και στη θέση του διευθυντή της σχολικής µονάδας που
προκύπτει από τη συγχώνευση τοποθετείται για το υπό-
λοιπο της θητείας ο διευθυντής της συγχωνευόµενης
σχολικής µονάδας που προηγείται στη σειρά κατάταξης.

Άρθρο 33
Αναπλήρωση 

Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν απουσιά-
ζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους
ως εξής:
α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από Δι-

ευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης,
β) οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκ-

παίδευσης, από τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων Εκ-
παιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων αυτών, 
γ) οι Προϊστάµενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. από µέλη του Συλλό-

γου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και οι Προϊστάµενοι των
Κ.Ε.Α. από µέλη της Παιδαγωγικής Οµάδας, που ορίζο-
νται µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, ύστερα από γνώµη του Συλλόγου Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού ή της Παιδαγωγικής Οµάδας, αντίστοι-
χα.

Άρθρο 34
Επιλογή στελεχών της 

Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής 
Τεχνών και Επαγγελµάτων

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέ-
ρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών
σχολικών µονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπευθύνων τοµέ-
ων Ε.Κ., τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις
προθεσµίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής
τους, εφαρµόζονται αναλόγως και για την επιλογή των
διευθυντών των σχολικών µονάδων και Ε.Κ. και των υπο-

διευθυντών σχολικών µονάδων και υπευθύνων τοµέων
Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Ε-
παγγελµάτων.

2. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται: α) Περιφε-
ρειακά Συµβούλια Επιλογής νοείται το οικείο Υπηρεσια-
κό Συµβούλιο της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τε-
χνών και Επαγγελµάτων, β) σύλλογος διδασκόντων, νο-
είται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας ή
Ε.Κ. της ίδιας σχολής και γ) περιφερειακός διευθυντής
εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, νοείται µέλος
του διοικητικού συµβουλίου της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας
Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων, το οποίο πρέπει να
είναι µόνιµος εκπαιδευτικός της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης και ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου για τρία (3) έτη µέσα σε αποκλειστική προθε-
σµία τριάντα (30) ηµερών από τη συγκρότηση του διοικη-
τικού συµβουλίου ή την µε οποιοδήποτε τρόπο αποχώ-
ρηση του µέλους. Αν το διοικητικό συµβούλιο παραλεί-
ψει να ορίσει το µέλος της περίπτωσης γ΄ µέσα στην α-
νωτέρω αποκλειστική προθεσµία, όπου στις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται περιφερειακός δι-
ευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης νοεί-
ται ο Γενικός Διευθυντής της σχολής.

Άρθρο 35
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται:
α) οι προθεσµίες υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων

και επαναδηλώσεων προτίµησης, το περιεχόµενο του
φακέλου υποψηφιότητας µε τα δικαιολογητικά που συ-
νοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και κάθε
άλλο, σχετικό µε τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτη-
σης των στελεχών της εκπαίδευσης, θέµα,
β) ο τύπος των έντυπων υποδειγµάτων που περιλαµ-

βάνουν τα αξιολογούµενα στοιχεία και τη στάθµισή
τους, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών, τα σχετικά µε τη
µαγνητοφώνηση και κάθε άλλο, σχετικό µε τη διαδικασία
της συνέντευξης που προβλέπεται στην παράγραφο 5
του άρθρου 24, θέµα. 

Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου,
προηγούνται κατά σειρά η επιλογή και τοποθέτηση των
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτι-
κών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ,των Προϊσταµένων των
Κ.Ε.Σ.Υ., των µελών των Παιδαγωγικών Οµάδων των
Κ.Ε.Α. και των Προϊσταµένων τους, και ακολουθεί η επι-
λογή και τοποθέτηση των λοιπών στελεχών της εκπαί-
δευσης. Κατά τις επόµενες εφαρµογές του παρόντος
νόµου, προηγείται η επιλογή και τοποθέτηση των Περι-
φερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και ακολουθούν
κατά σειρά οι επιλογές και τοποθετήσεις των Διευθυ-
ντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανω-
τικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταµένων
των Κ.Ε.Σ.Υ., των µελών των Παιδαγωγικών Οµάδων
των Κ.Ε.Α. και των Προϊσταµένων τους, καθώς και των
Διευθυντών και των Προϊσταµένων των σχολικών µονά-
δων και Ε.Κ..

2. Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρµογή των δια-
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τάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η θητεία του προέ-
δρου, των µελών και του γραµµατέα του Κεντρικού και
των Περιφερειακών Συµβουλίων Επιλογής των παραγρά-
φων 2 και 3 του άρθρου 26 αρχίζει µε τη συγκρότηση
των συµβουλίων και λήγει στις 31.12.2020.

3. O περιορισµός της παραγράφου 3 του άρθρου 30
δεν εφαρµόζεται κατά την πρώτη επιλογή των στελεχών
της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος Κεφαλαίου. Κατά την έννοια της παραγράφου 3 του
άρθρου 30, θεωρούνται όµοιες οι θέσεις των Σχολικών
Συµβούλων µε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτι-
κού Έργου, οι θέσεις των Προϊσταµένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. µε
τις θέσεις των Προϊσταµένων Κ.Ε.Σ.Υ. και οι θέσεις των
Υπευθύνων Λειτουργίας Κ.Π.Ε. µε τις θέσεις των Προϊ-
σταµένων Κ.Ε.Α..

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20,
καθώς και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 30, τα
στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ασκούν
τα καθήκοντά τους µέχρι τη λήξη της θητείας για την ο-
ποία έχουν επιλεγεί. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκ-
παίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά
τους έως την επιλογή και τοποθέτηση Περιφερειακών
Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου.

5. Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραµ-
µατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, το Κεντρικό και τα Περιφερειακά Συµβούλια Επι-
λογής συγκροτούνται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 26, από τον Γενικό Γραµµατέα του ίδιου
Υπουργείου, ο οποίος εκδίδει και την πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 26.

6. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παραγράφου 2 του
άρθρου 34, το µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Σι-
βιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµά-
των ορίζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νό-
µου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 37
Πεδίο εφαρµογής –

Σκοπός και γενικές αρχές 

1. Στις διατάξεις του συστήµατος αξιολόγησης του πα-
ρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί
που υπηρετούν, ύστερα από επιλογή ή ως αναπληρωτές,
σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζο-
νται αναλόγως και για τους διευθυντές ή προϊσταµένους
και τους υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών µονά-
δων.

3. Η αξιολόγηση έχει σκοπό τη βελτίωση της ατοµικής
απόδοσης κάθε στελέχους και συνολικά της ποιότητας
της δηµόσιας εκπαίδευσης και πραγµατοποιείται, για κά-
θε θητεία, σύµφωνα µε τις αρχές της αµεροληψίας, της
επαγγελµατικής ικανότητας και της αποδοτικότητας,
λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευ-
τικού έργου.

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν µε απόσπαση σε υ-
πηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, στο Ι.Ε.Π. ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς
και ασκούν διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται για το
χρόνο της απόσπασής τους όπως οι υπάλληλοι των υπη-
ρεσιών και φορέων αυτών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης τη-
ρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας όπου οι αξιολογούµε-
νοι υπηρετούν µε απόσπαση και λαµβάνονται υπόψη για
την ανανέωση της απόσπασής τους, καθώς και για τη µε-
τάταξή τους σε θέση διοικητικών καθηκόντων ή την ανά-
ληψη θέσης ευθύνης µε διοικητικά καθήκοντα.

Άρθρο 38
Αξιολογητές

1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από
τους εξής αξιολογητές:
α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον

Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων, 
β) οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτι-
κής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης και τον Διοικητικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
γ) οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Προϊ-

στάµενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., από τον Οργανωτικό
Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης,
δ) οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θε-

µάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυ-
ντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και
τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ε) οι Διευθυντές ή Προϊστάµενοι των σχολικών µονά-

δων και Ε.Κ., από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου
που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής µονάδας
ή του Ε.Κ. και τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, 
στ) οι υποδιευθυντές των σχολικών µονάδων και Ε.Κ.,

καθώς και οι υπεύθυνοι τοµέων Ε.Κ., από τον διευθυντή
της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ. και τον Συντονιστή Εκ-
παιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη
της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ.. 

2. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέ-
σεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρµοδιότητάς
του, εφόσον άσκησε καθήκοντα στην οικεία θέση επί πέ-
ντε (5) τουλάχιστον µήνες κατά το τελευταίο έτος της α-
ξιολογούµενης θητείας τους, ανεξάρτητα αν είχε προη-
γηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή στη θέση
αυτή ή ορισµού του ως αναπληρωτή, έστω και αν, κατά
το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων, υπηρετεί σε άλλη υ-
πηρεσία, µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39. Αν ο
αξιολογητής δεν έχει συµπληρώσει το ανωτέρω χρονικό
διάστηµα των πέντε (5) τουλάχιστον µηνών, σύµφωνα µε
το πρώτο εδάφιο, αρµόδιος για την αξιολόγηση είναι ο
προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον άσκησε καθή-
κοντα στη θέση αυτή επί πέντε (5) τουλάχιστον µήνες
κατά τη διάρκεια της αξιολογούµενης θητείας.
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Άρθρο 39
Έκθεση αξιολόγησης

1. Η έκθεση αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο τµήµα-
τα, το πρώτο από τα οποία συµπληρώνεται από τον αξιο-
λογούµενο και το δεύτερο από τους αξιολογητές, τα ο-
ποία περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 
α) το πρώτο τµήµα:
αα) τους τίτλους σπουδών του αξιολογουµένου, κα-

θώς και τις επιµορφώσεις του,
ββ) συνοπτική περιγραφή του έργου που έχει επιτελε-

στεί από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αξιολογού-
µενος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, 
γγ) συνοπτική περιγραφή του έργου που έχει επιτελε-

στεί από τον αξιολογούµενο, κατά τη διάρκεια της θητεί-
ας του,
β) το δεύτερο τµήµα:
αα) τα στοιχεία της συµβουλευτικής συνέντευξης του

άρθρου 41, 
ββ) τη βαθµολογία του αξιολογουµένου, βάσει των

κριτηρίων του άρθρου 40.
2.α) Το δεύτερο τµήµα των εκθέσεων αξιολόγησης συ-

µπληρώνεται από τους αρµόδιους αξιολογητές µία φορά
κατά τη διάρκεια της θητείας του αξιολογουµένου και,
ειδικότερα, µέσα στους πέντε (5) τελευταίους µήνες
πριν από τη λήξη της θητείας. 
β) Η προθεσµία της περίπτωσης α΄ ισχύει και για τους

αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν
από το τέλος της αξιολογούµενης θητείας λόγω τοποθέ-
τησης, µετάθεσης, µετακίνησης, απόσπασης, µετάταξης
ή διορισµού σε άλλη υπηρεσία.
γ) Αν ο αξιολογητής έχει ασκήσει καθήκοντα στην οι-

κεία θέση για πέντε (5) τουλάχιστον µήνες αλλά η υπαλ-
ληλική σχέση του έχει λυθεί λόγω παραίτησης ή αυτοδί-
καιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολό-
γησης συµπληρώνονται από αυτόν και υποβάλλονται,
πριν από την αποχώρησή του, µε µέριµνα του Τµήµατος
Προσωπικού της οικείας, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄
έως δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38, Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της οικείας, σύµφωνα µε
τις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της ίδιας παραγράφου, Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές
είναι ο Υπουργός ή ο Διοικητικός Γραµµατέας, µπορεί να
συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διά-
στηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών υπηρεσίας και σε
περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση
τους µπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης µέ-
χρι και εξήντα (60) ηµέρες µετά την αποχώρησή τους.
δ) Σε περίπτωση πραγµατικής αδυναµίας του αξιολο-

γητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόµιµος α-
ναπληρωτής του, εφόσον αυτός ασκούσε καθήκοντα α-
ναπληρωτή για το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον της θητεί-
ας του αξιολογουµένου. 
ε) Σε καµία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιο-

λόγησης για χρονικό διάστηµα θητείας µικρότερο των
πέντε (5) µηνών.

3.α) Αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολό-
γησης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση γ΄
της παραγράφου 2, καθώς και το Τµήµα Στελεχών Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Γενικής
Γραµµατείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων για την αξιολόγηση, σύµφωνα µε την πε-

ρίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38. Αν διαπι-
στώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πληµµελής ή µη ορ-
θή συµπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται α-
πό την αρµόδια σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, υπηρεσία
στον αξιολογητή για σχετική συµπλήρωση ή διόρθωση. 
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την

αρµόδια υπηρεσία υποχρεωτικά στο στέλεχος που αφο-
ρά, το οποίο θέτει επί του εντύπου της έκθεσης αξιολό-
γησης την υπογραφή του και την ηµεροµηνία της γνω-
στοποίησης.
γ) Ο αξιολογούµενος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά

από την αρµόδια υπηρεσία να λαµβάνει πλήρη γνώση ή
και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, θέτο-
ντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπο-
γραφή του και την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε
γνώση.

4. Ο τελικός βαθµός της αξιολόγησης προκύπτει από
το µέσο όρο των βαθµολογιών των δύο αξιολογητών.

Άρθρο 40
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης

1. Τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαί-
δευσης κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυ-

ναµικού,
β) γνώση και εφαρµογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκη-

σης και παιδαγωγικής καθοδήγησης, 
γ) αποτελεσµατικότητα και ποιότητα στην άσκηση κα-

θηκόντων.
2. Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται στα εξής επι-

µέρους κριτήρια:
α) υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυ-

ναµικού:
αα) υπηρεσιακές σχέσεις: αξιολογούνται η καλή συ-

νεργασία µε τους υφισταµένους και η συνεισφορά στη
δηµιουργία θετικού εργασιακού κλίµατος στη δοµή ευθύ-
νης, η καλή συνεργασία µε τους προϊσταµένους και µε
τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, η επικοινωνία και η συνεργασία µε
τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές, τους γονείς ή τους
κηδεµόνες, τους φορείς και τους πολίτες, καθώς και η ι-
κανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας µε ακρί-
βεια, σαφήνεια και πληρότητα, η ικανότητα διαπραγµά-
τευσης και αντίληψης των προβληµάτων επικοινωνίας
και η επίδειξη σεβασµού στη διαφορετικότητα,
ββ) διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού: αξιολογούνται

η εµπέδωση κλίµατος ασφάλειας στο ανθρώπινο δυναµι-
κό και η καλλιέργεια του αισθήµατος του «συνανήκειν»
στην εκπαιδευτική δοµή, η συνδιαµόρφωση σκοπού, ο-
ράµατος και επιµέρους στόχων και η παρακίνηση όλων
στην υλοποίησή τους, η παροχή πλαισίου για ανάπτυξη
πρωτοβουλιών από το ανθρώπινο δυναµικό, η καθοδήγη-
ση και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς
και η ενίσχυση των κινήτρων για επαγγελµατική ανάπτυ-
ξη, µέσω ενδο-υπηρεσιακών δράσεων, επιµορφώσεων
και συµµετοχής σε ηµερίδες και συνέδρια,
β) γνώση και εφαρµογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκη-

σης και παιδαγωγικής καθοδήγησης:
αα) προγραµµατισµός, οργάνωση, συντονισµός και ε-

ποπτεία διοικητικού και παιδαγωγικού έργου: αξιολογού-
νται ο στρατηγικός σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός, ο
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συντονισµός, η εποπτεία, η καθοδήγηση και η ανατρο-
φοδότηση του προσωπικού σχετικά µε το διαλαµβανόµε-
νο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατοµικού και συλ-
λογικού φόρτου εργασίας στο προσωπικό ευθύνης, µε
προσπάθεια αξιοποίησης των εµπειριών και ενδιαφερό-
ντων του, η επιτυχής εφαρµογή συµµετοχικών µοντέ-
λων στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαιδευτικής
δοµής και η εισαγωγή και η χρήση καινοτόµων µεθόδων
και τεχνολογιών στο διοικητικό και παιδαγωγικό τοµέα,
ββ) αντικειµενική και αµερόληπτη αξιολόγηση κατά

την κρίση των στελεχών της εκπαίδευσης: αξιολογού-
νται η ενηµέρωση των αξιολογουµένων για τις διαδικα-
σίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης, ο προγραµµατι-
σµός της αξιολόγησης και η τεκµηρίωση της αξιολόγη-
σης βάσει των προβλεπόµενων κριτηρίων,
γγ) πρόληψη και αντιµετώπιση προβληµάτων: αξιολο-

γούνται η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσ-
λειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα, η
επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητηµάτων και η
επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στο διοι-
κητικό και εκπαιδευτικό τοµέα, µε διασφάλιση των παι-
δαγωγικών αρχών,
γ) αποτελεσµατικότητα και ποιότητα στην άσκηση κα-

θηκόντων:
αα) αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων: αξιολο-

γούνται η εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής δοµής
µε καλή συνεργασία των τµηµάτων της, η επιτυχής υλο-
ποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τοµέα ευθύ-
νης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσµοθετηµένων
καινοτοµιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής
υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων των
υπηρεσιακών υποχρεώσεων,
ββ) ποιότητα του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου:

αξιολογούνται η συµβολή στην επίτευξη των στόχων µέ-
σω της συνεργασίας και συµµετοχής όλων των εµπλεκο-
µένων της εκπαιδευτικής δοµής, η ορθή διαχείριση διοι-
κητικών, επιστηµονικών και παιδαγωγικών ζητηµάτων
στον τοµέα ευθύνης του αξιολογουµένου, η συµβολή
στη συνοχή και συνέπεια των εκτιµήσεων και των συµπε-
ρασµάτων της αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου σε
σχέση µε τη στοχοθεσία του προγραµµατισµού, σύµφω-
να µε την παράγραφο 6 του άρθρου 5, την παράγραφο 4
του άρθρου 8, την παράγραφο 3 του άρθρου 13 και το
άρθρο 47, η ικανοποίηση των υφισταµένων από τον τρό-
πο λειτουργίας της δοµής, η επικοινωνία και η ενηµέρω-
ση των αποδεκτών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της
εκπαιδευτικής δοµής και η αποδοχή και η επίδειξη σεβα-
σµού προς τη διαφορετικότητα.

3. Κάθε επιµέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογεί-
ται από τους αξιολογητές µε έναν ακέραιο βαθµό που,
κατά την αντικειµενική κρίση, αρµόζει στο αντίστοιχο
κριτήριο για τον αξιολογούµενο. Η κλίµακα των βαθµών
ορίζεται από το 0 έως το 100.

4. Με βαθµό από 90 έως 100 βαθµολογούνται τα άρι-
στα στελέχη που έχουν σηµειώσει κατά την περίοδο α-
ξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση. Όλως εξαιρετική
επίδοση νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονι-
σµού της υπηρεσίας για την επίτευξη συγκεκριµένων
προδιαγεγραµµένων στόχων από τους οποίους προέκυ-
ψε σηµαντικό όφελος. Για τη βαθµολογία µε βαθµό από
90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογη-
τές ειδικής αιτιολογίας της βαθµολογίας αυτής για τα
κριτήρια αξιολόγησης, µε καταγραφή πραγµατικών δε-
δοµένων που τη στοιχειοθετούν.

5. Με τους βαθµούς 75 έως 89 βαθµολογούνται από

τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκή στελέ-
χη, τα οποία µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις α-
παιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιµετωπίσουν κά-
θε υπηρεσιακό ζήτηµα.

6. Με τους βαθµούς 60 έως 74 βαθµολογούνται τα ε-
παρκή στελέχη.

7. Με τους βαθµούς 50 έως 59 βαθµολογούνται τα µε-
ρικώς επαρκή στελέχη.

8. Με τους βαθµούς 40 έως 49 βαθµολογούνται τα µέ-
τρια στελέχη.

9. Με τους βαθµούς 25 έως 39 βαθµολογούνται τα α-
νεπαρκή στελέχη.

10. Με τους βαθµούς 0 έως 24 βαθµολογούνται τα α-
κατάλληλα για τη θέση στελέχη.

11. Βαθµολογία µικρότερη των 60 βαθµών πρέπει υπο-
χρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε
πραγµατικά περιστατικά και αντικειµενικά στοιχεία, τα ο-
ποία στοιχειοθετούν την ανεπαρκή διοίκηση της δοµής
και την ανεπαρκή διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. 

12. Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης
λαµβάνεται υπόψη και βαθµολόγησή τους από το µόνιµο
προσωπικό της δηµόσιας εκπαίδευσης που υπάγεται στα
στελέχη αυτά, ως εξής:
α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης βαθµο-

λογούνται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Ορ-
γανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τους Προϊστα-
µένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς άµεσα υφισταµέ-
νους, τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και τους
Προϊσταµένους Κ.Ε.Α.,
β) οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. βαθµο-

λογούνται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

γ) οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου βαθµολογού-
νται από τους διευθυντές ή προϊσταµένους των σχολι-
κών µονάδων και Ε.Κ. των οποίων έχουν την παιδαγωγι-
κή ευθύνη,
δ) οι Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης βαθµολογούνται από τους διευθυντές ή
προϊσταµένους των σχολικών µονάδων και Ε.Κ. που υ-
πάγονται στην αρµοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Εκ-
παίδευσης,
ε) ο Προϊστάµενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαί-

δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων
Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
αξιολογούνται από τους άµεσα υφισταµένους τους εκ-
παιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους,
στ) οι Προϊστάµενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. αξιολογούνται από

τους εκπαιδευτικούς και µέλη του Ε.Ε.Π., καθώς και τους
διοικητικούς υπαλλήλους των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ.,
ζ) οι Προϊστάµενοι των Κ.Ε.Α. αξιολογούνται από τα

µέλη των Παιδαγωγικών Οµάδων των οικείων Κ.Ε.Α.,
η) οι διευθυντές ή προϊστάµενοι και οι υποδιευθυντές

σχολικών µονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι το-
µέων Ε.Κ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και
µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οικείων σχολικών µονάδων ή
Ε.Κ. ή των τοµέων Ε.Κ..

13. Η βαθµολόγηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 12,
διενεργείται εφόσον οι βαθµολογητές είναι τουλάχιστον
τρεις (3). Η κατά τα ανωτέρω βαθµολόγηση πραγµατο-
ποιείται βάσει ανώνυµου ερωτηµατολογίου, το οποίο κα-
ταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρµόδια για την
τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 39. Το ε-
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ρωτηµατολόγιο αυτό περιλαµβάνει τα εξής κριτήρια:
α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου

δυναµικού,
β) ικανότητα αποτελεσµατικής καθοδήγησης του προ-

σωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα, υπη-
ρεσιακές σχέσεις και συµπεριφορά,
γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προ-

βληµάτων,
δ) ανάληψη ευθύνης, 
ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων µεθόδων και νέων

τεχνολογιών.
Επί των κριτηρίων αυτών τα στελέχη βαθµολογούνται

βάσει της παρακάτω κλίµακας:
90-100: άριστο,
75-89: πολύ επαρκές,
60-74: επαρκές,
50-59: µερικώς επαρκές,
40-49: µέτριο,
25-39: ανεπαρκές,
0-24: ακατάλληλο.
Κάθε κριτήριο βαθµολογείται ξεχωριστά.
14. Η βαθµολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των στε-

λεχών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 12 και 13, συνο-
δεύει τον ατοµικό φάκελο αξιολόγησης κάθε στελέχους
και συνεκτιµάται κατά τις αξιολογήσεις του.

Άρθρο 41 
Συµβουλευτική συνέντευξη

1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο πρώ-
τος αξιολογητής καλεί τον αξιολογούµενο προκειµένου
να εντοπίσουν από κοινού τα θετικά σηµεία της απόδο-
σής του και να συζητήσουν τους τρόπους ενίσχυσης και
περαιτέρω βελτίωσής τους, καθώς και γενικότερα τις δυ-
νατότητες καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ι-
κανοτήτων του αξιολογουµένου προς όφελος τόσο του
ιδίου, όσο και για τη λειτουργία και την απόδοση της δο-
µής, στην οποία υπηρετεί. Πρώτος αξιολογητής νοείται
ο πρώτος κατά τη σειρά που αναφέρεται σε κάθε περί-
πτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 38. Η ηµεροµηνία
της συµβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογρα-
φές του αξιολογητή και του αξιολογουµένου σηµειώνο-
νται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, µε επιση-
µείωση αν ο αξιολογούµενος έχει ζητήσει προθεσµία για
να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3.

2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου µε µέσο
όρο βαθµολογίας της έκθεσης µικρότερο του εξήντα
(60), συµπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή
στο έντυπο αξιολόγησης τα µέτρα βελτίωσης που οφεί-
λει να λάβει ο αξιολογούµενος, ο αξιολογητής στο µέ-
τρο των αρµοδιοτήτων του και η υπηρεσία.

3. Ο αξιολογούµενος έχει δικαίωµα να υποβάλει απευ-
θείας στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις µέσα σε
δύο (2) ηµέρες από την πραγµατοποίηση της συνέντευ-
ξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαµβάνονται υπόψη
από τον αξιολογητή.

4. Αν προτείνονται µέτρα βελτίωσης, αυτά λαµβάνο-
νται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή σε επόµε-
νη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως στελέχους της εκ-
παίδευσης. Ο αξιολογητής οφείλει να σηµειώσει στην
έκθεση αξιολόγησης τα µέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υ-
πηρεσία προκειµένου να βοηθήσουν τον αξιολογούµενο

να βελτιώσει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της α-
ξιολογούµενης θητείας. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω υπο-
χρέωση λήψης µέτρων, η παράλειψη αυτή λαµβάνεται υ-
ποχρεωτικά υπόψη ως δυσµενές στοιχείο κατά την αξιο-
λόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.

Άρθρο 42
Ενστάσεις

1. Ο αξιολογούµενος έχει το δικαίωµα να ασκήσει έν-
σταση ενώπιον του αρµόδιου, σύµφωνα µε το άρθρο 43,
οργάνου, αν ο µέσος όρος βαθµολογίας της έκθεσης α-
ξιολόγησης είναι µικρότερος του εβδοµήντα πέντε (75).

2. Η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτικά τα
συγκεκριµένα στοιχεία και τα πραγµατικά περιστατικά,
στα οποία ο αξιολογούµενος θεµελιώνει τους ισχυρι-
σµούς της ένστασής του.

3. Οι ενστάσεις ασκούνται µέσα σε αποκλειστική προ-
θεσµία επτά (7) εργάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίη-
ση της έκθεσης στον αξιολογούµενο. Οι ενστάσεις υπο-
βάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία για την τήρηση των
διαδικασιών αξιολόγησης, σύµφωνα µε την περίπτωση
α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 39, η οποία τις διαβι-
βάζει στο αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε το άρθρο 43.

4. Το αρµόδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 43, όργανο εξε-
τάζει το παραδεκτό και το βάσιµο της ένστασης και µπο-
ρεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση
αξιολόγησης µε παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαι-
ούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευ-
κρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον
αξιολογούµενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρί-
βωση των προβαλλόµενων ισχυρισµών, αποφαίνεται δε
για τις ενστάσεις µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από
την περιέλευσή τους σε αυτό.

Άρθρο 43
Όργανα εξέτασης ενστάσεων

1.α) Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
συνιστάται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης,
η οποία είναι αρµόδια για την εξέταση των ενστάσεων
των διευθυντών ή προϊσταµένων και υποδιευθυντών
σχολικών µονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων
τοµέων Ε.Κ.. 
β) Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης

συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων και αποτελούνται από τα ε-
ξής µέλη:
αα) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποί-

ος αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως
Πρόεδρο,
ββ) τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,

ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή
του,
γγ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-

µιας Εκπαίδευσης, ανάλογα µε τη βαθµίδα από την ο-
ποία προέρχεται ο ενιστάµενος, ο οποίος ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του ύστερα από κλήρωση µεταξύ των Διευ-
θυντών Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης, 
δδ) τους δύο (2) τακτικούς εκπροσώπους των εκπαι-

δευτικών πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στο οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, ανά-
λογα µε τη βαθµίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστά-
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µενος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρω-
τές τους στα συµβούλια αυτά. Αν ο ενιστάµενος είναι
µέλος του Ε.Ε.Π., στην Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Α-
ξιολόγησης συµµετέχουν οι δύο τακτικοί εκπρόσωποι
του Ε.Ε.Π. στο οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι οποίοι αναπληρώ-
νονται από τους αναπληρωτές τους στο συµβούλιο αυ-
τό. 
γ) Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Περιφερειακής

Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του
Τµήµατος Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης ως γραµµατέας της επιτροπής.
δ) Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιο-
λογηθεί από µέλος της Επιτροπής, το συγκεκριµένο µέ-
λος κωλύεται να συµµετάσχει στην εξέταση του εν λό-
γω θέµατος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο
αναπληρωτής του.
ε) Η θητεία των µελών των Περιφερειακών Ειδικών Ε-

πιτροπών Αξιολόγησης είναι τριετής.
2. Αρµόδιο για την εξέταση των ενστάσεων των λοι-

πών στελεχών της εκπαίδευσης είναι το Συµβούλιο της
Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια
και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) Αν το
Συµβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στε-
λεχών που έχουν αξιολογηθεί από µέλος της, το συγκε-
κριµένο µέλος κωλύεται να συµµετάσχει στην εξέταση
του εν λόγω θέµατος. 

Άρθρο 44
Eξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.: 
α) καθορίζεται η µορφή και το περιεχόµενο των εντύ-

πων έκθεσης αξιολόγησης, 
β) ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα της διαδικασίας α-

ξιολόγησης και κάθε άλλο σχετικό, µε την εφαρµογή του
παρόντος Κεφαλαίου, θέµα.

Άρθρο 45
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, δεν αξιο-
λογείται η συµβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτι-
µήσεων και των συµπερασµάτων της αποτίµησης του εκ-
παιδευτικού έργου, σε σχέση µε τη στοχοθεσία του προ-
γραµµατισµού, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι διαδικασίες
προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου και της απο-
τίµησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 5,
την παράγραφο 4 του άρθρου 8, την παράγραφο 3 του
άρθρου 13 και το άρθρο 47.

2. Οι αξιολογητές, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο
38, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιο-
λόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφα-
λαίου, δεν µπορεί να συµµετέχουν σε διαδικασίες επιλο-
γής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 21 έως 36, ή σε διαδικασίες επιλογής
και τοποθέτησης προϊσταµένων, σύµφωνα µε άλλες γε-
νικές ή ειδικές διατάξεις.

3. Η προηγούµενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρε-
ώσεων της παραγράφου 2 από την αρµόδια υπηρεσία για
την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋ-

πόθεση για να συµµετέχει ο ενδιαφερόµενος σε διαδικα-
σίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευ-
σης, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 έως 36, ή σε διαδικασίες
επιλογής και τοποθέτησης προϊσταµένων, σύµφωνα µε
άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρµόζονται κατά την
πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου. 

5. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η θητεία
των µελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιο-
λόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 43 λήγει στις
30.7.2021.

6. Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραµ-
µατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, τα καθήκοντά του ως αξιολογητή, σύµφωνα µε
τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
38, ασκεί ο Γενικός Γραµµατέας του ίδιου Υπουργείου.

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου αρχί-
ζει την 1.9.2018.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 47
Προγραµµατισµός και αποτίµηση 

του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών µονάδων

1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής µονάδας,
κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, συνέρχεται και
προγραµµατίζει το εκπαιδευτικό έργο για το τρέχον σχο-
λικό έτος, λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση αποτίµησης
του προηγούµενου σχολικού έτους, καθώς και τις από-
ψεις του σχολικού συµβουλίου για θέµατα που εντάσσο-
νται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, το οποίο οφεί-
λει να έχει προηγουµένως συγκληθεί για αυτό το λόγο.
Στη συνεδρίαση αυτή ο σύλλογος διδασκόντων µπορεί
να καλεί στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ. και του
Κ.Ε.Α., καθώς και µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., των Ερευνητι-
κών Κέντρων και άλλων εποπτευόµενων από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων φορέων. 

2. O σύλλογος διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις
στη διάρκεια του σχολικού έτους, συζητά διεξοδικά για
την πορεία του αρχικού προγραµµατισµού και προβαίνει,
αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο, σε ανασχεδιασµό ή σε απαι-
τούµενες διορθωτικές κινήσεις. 

3. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, ο σύλλογος διδα-
σκόντων, λαµβάνοντας υπόψη του και τις απόψεις του
σχολικού συµβουλίου για θέµατα που εντάσσονται στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να έχει
προηγουµένως συγκληθεί για αυτό το λόγο, προβαίνει
σε αποτίµηση της υλοποίησης του προγραµµατισµού και
συντάσσει σχετική έκθεση, ως προς τα εξής: 
α) την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρό-

γραµµα δράσης,
β) τις δυσκολίες και τα προβλήµατα που έχουν αντιµε-

τωπιστεί κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών
στόχων, 
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γ) τις προτάσεις βελτίωσης για το επόµενο σχολικό έ-
τος. 

4. Οι εκθέσεις προγραµµατισµού και αποτίµησης κάθε
σχολικής µονάδας υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ..
Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου µελετούν τις εκθέ-
σεις των σχολικών µονάδων των οποίων έχουν την παι-
δαγωγική ευθύνη και διατυπώνουν παρατηρήσεις για τις
εκθέσεις:
α) προγραµµατισµού, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη α-

πό τις αντίστοιχες σχολικές µονάδες,
β) αποτίµησης, µε βάση τις οποίες εισηγούνται πιθα-

νές βελτιώσεις, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη κατά τον
προγραµµατισµό του επόµενου σχολικού έτους από τις
αντίστοιχες σχολικές µονάδες. 

5. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις αποτί-
µησης των σχολικών µονάδων, συντάσσει συνολική συ-
µπερασµατική έκθεση για τη διαδικασία του προγραµµα-
τισµού και της αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου των
σχολικών µονάδων της οικείας περιφέρειας, την οποία
υποβάλλει στο Ι.Ε.Π..

6. Το Ι.Ε.Π. µελετά συστηµατικά τις συµπερασµατικές
εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 2 του ν. 3966/2011 και: 
α) εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών
προγραµµατισµού και αποτίµησης, 
β) διατυπώνει παρατηρήσεις επί των συµπερασµατι-

κών εκθέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα
Κέντρα αυτά.

7. Οι θεµατικοί άξονες αναφοράς του προγραµµατι-
σµού και της αποτίµησης, καθώς και ο τύπος των σχετι-
κών εκθέσεων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύ-
στερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π.. 

Άρθρο 48
Οµάδες εκπαιδευτικών και οµάδες σχολείων

1. Συνιστώνται στις σχολικές µονάδες οµάδες εκπαι-
δευτικών που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά α-
ντικείµενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνε-
δριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολι-
κού έτους. Στις συνεδριάσεις κάθε οµάδας οι εκπαιδευ-
τικοί συνεργάζονται µε στόχο τον από κοινού σχεδιασµό
της διδασκαλίας, την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υ-
λικού, καθώς και την αποτίµηση των αποτελεσµάτων της
υλοποίησης του προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού
έργου. Οι οµάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστη-
µατικά µε τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των α-
ντίστοιχων κλάδων.

2. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ορίζουν οµάδες όµο-
ρων σχολείων, µε ελάχιστο αριθµό σχολικών µονάδων
τις πέντε (5) και µέγιστο τις δέκα (10). Κάθε σχολική µο-
νάδα εκπροσωπείται στην οµάδα σχολείων από τον διευ-
θυντή και τον υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται υ-
ποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγε-
ται από το σύλλογο διδασκόντων. Τα ολιγοθέσια σχο-
λεία εκπροσωπούνται στην οµάδα σχολείων µόνο από
τον προϊστάµενό τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των ο-
µάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενηµέρωση µε-
ταξύ τους σχετικά µε επιµορφωτικές πρωτοβουλίες,
δράσεις και συµµετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προ-

γράµµατα µε στόχο την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη κοι-
νή εµπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκ-
πρόσωποι των σχολικών οµάδων της συνεργαζόµενης ο-
µάδας σχολείων πραγµατοποιούν τρεις (3) τουλάχιστον
συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις ο-
ποίες ανταλλάσσουν ιδέες, προτάσεις και προβληµατι-
σµούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δρά-
σεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητηµάτων, µε επί-
κεντρο τη διαδικασία του προγραµµατισµού του εκπαι-
δευτικού έργου ως εξής:
α) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισµού και

περιγραφής των επιδιωκόµενων στόχων του προγραµ-
µατισµού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής µονά-
δας, τους οποίους θέτει κάθε σύλλογος διδασκόντων για
το σχολικό έτος, ώστε να δηµιουργηθεί γόνιµος διάλο-
γος για τις προτεραιότητες, τις ιεραρχήσεις, τα κοινά
πεδία επιδιώξεων και τους εντοπισµούς συµπτώσεων ή
διαφοροποιήσεων,
β) στο µέσο της σχολικής χρονιάς, µε σκοπό την απο-

τίµηση της πορείας υλοποίησης των στόχων του προ-
γραµµατισµού και την ανταλλαγή σχετικών απόψεων,
γ) στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ύστερα από την ο-

λοκλήρωση της αποτίµησης του εκπαιδευτικού έργου
κάθε σχολικής µονάδας και την αποστολή της σχετικής
έκθεσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ..

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λει-
τουργία των οµάδων εκπαιδευτικών και των οµάδων
σχολείων και την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 1566/1985

1. Ο ν. 1566/1985 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος του άρθρου 11Ε προστίθεται παράγρα-

φος 4 εξής:
«4. Αν δεν υπάρχει προϊστάµενος διθέσιου ή τριθέσι-

ου δηµοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, µε απόφαση του
διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύ-
στερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού
συµβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκό-
ντων στον ανώτερο κατά βαθµό µόνιµο εκπαιδευτικό
που υπηρετεί µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα ή,
αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθµό µόνιµο εκπαι-
δευτικό που υπηρετεί µε απόσπαση στη µονάδα αυτή ή,
αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό µε τη
µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ί-
δια µονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι µόνιµοι εκπαι-
δευτικοί µε τον ίδιο βαθµό ή αναπληρωτές µε τον ίδιο
χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός
που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθµό ή αυτός που ορί-
ζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή ανα-
πλήρωση δεν µπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του
σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν
µε οργανική θέση στη σχολική µονάδα και πέρα από τη
λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασµένους και
τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστηµα που ασκεί
τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάµενος λαµβάνει
το επίδοµα της υποπερίπτωσης ιι΄ της περίπτωσης β΄
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176).» 
β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 τροποποιείται ως ε-

ξής:
αα) Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής: 
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«α) Το εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας
των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δηµοτικά σχο-
λεία, ορίζεται ως εξής:

I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δηµοτικών σχολεί-
ων, ώρες 18. 

II) Διευθυντές 6θέσιων µέχρι και 9θέσιων δηµοτικών
σχολείων, ώρες 10. 
ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δηµοτικών σχο-

λείων, ώρες 8. 
IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δηµοτικών σχολεί-

ων, ώρες 6. 
V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και

3θέσια δηµοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθµό και
το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. 

VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δηµοτικών σχολεί-
ων: αν έχουν µέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν
από 10 µέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από
15 µέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω
από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21.» 
ββ) Μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄

ως εξής: 
«δ) Το εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας

των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές
δηµοτικών σχολείων µειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά
τη διάρκεια της θητείας τους.» 
γ) Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παραγράφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Φορείς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µπορεί να

είναι:
α) οι σχολικές µονάδες,
β) τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτι-
κής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης
για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) υπό το συντονισµό των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., 
γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.).»
ββ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υ-

πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και ύ-
στερα από γνώµη του Ι.Ε.Π., ρυθµίζονται η διάρκεια της
επιµόρφωσης κάθε µορφής, τα προγράµµατα διδασκα-
λίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευ-
τικών για επιµόρφωση, καθώς και η αξιολόγηση και τα α-
ποδεικτικά επιµόρφωσης που τους χορηγούνται.»
γγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίστα-

ται ως εξής: 
«Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές µαθητεί-

ας του ΟΑΕΔ µπορεί να καλούνται για επιµόρφωση
στους φορείς της παραγράφου 1.»

2. Η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αρχί-
ζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

3. Όπου στις διατάξεις του ν. 1566/1985 και στις λοι-
πές διατάξεις για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση αναφέ-
ρεται ο όρος «προσχολική αγωγή», αντικαθίσταται από
τον όρο «προσχολική εκπαίδευση».

Άρθρο 50
Θέµατα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Το άρθρο 1 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) τροποποιείται ως
εξής:
α) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ αντικαθίστα-

ται ως εξής:

«Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποι-
ότητας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευ-
ση.»
ββ) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθί-

σταται ως εξής:
«αα) αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστή-

µατος».
γγ) Η περιπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής: 
«β) η αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών

της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκ-
παιδευτικού συστήµατος και της συµµετοχής της στην α-
ξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, σύµφωνα µε
την υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγρά-
φου 3.»
β) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«δδ) µεταξιολογεί τα συστήµατα αξιολόγησης του εκ-

παιδευτικού συστήµατος και των στελεχών της εκπαί-
δευσης και εντοπίζει αδυναµίες και τρόπους αντιµετώπι-
σής τους.»
ββ) Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθί-

σταται ως εξής:
«εε) αποφαίνεται επί των ενστάσεων των στελεχών

της εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών ή των προϊστα-
µένων και των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και
Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τοµέων Ε.Κ., κατά των
εκθέσεων αξιολόγησής τους.»
γγ) Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄

αντικαθίστανται ως εξής: 
«αα) διαµορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί

και δηµοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιο-
λόγησης του εκπαιδευτικού συστήµατος και τα σχετικά
κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διε-
θνών προτύπων, 
ββ) αναπτύσσει ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστη-

µα διαχείρισης και βάση δεδοµένων της αξιολόγησης
του εκπαιδευτικού συστήµατος, σε συνεργασία µε τις υ-
πηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υ-
πουργείο αυτό.»
γ) Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:
αα) Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄

αντικαθίστανται ως εξής: 
«αα) τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήµονας µε υψη-

λού επιπέδου επιστηµονικό έργο και αποδεδειγµένη ε-
µπειρία, σε θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστη-
µάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθ-
µια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ο πρόεδρος ορίζεται
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης και γνώµη
της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής,
ββ) τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π., ο οποίος εκτελεί χρέη α-

ντιπροέδρου της Αρχής.»
ββ) Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«εε) ένα µέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή

της αλλοδαπής, µε εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαι-
δευτικών συστηµάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση
της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήµη.»
γγ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«Για την κατάταξη συνεκτιµώνται η εµπειρία σε θέµα-
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τα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστηµάτων και διασφά-
λισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, το σχετικό συγ-
γραφικό και ερευνητικό έργο, καθώς και η διοικητική ε-
µπειρία, ιδίως στη δηµόσια εκπαίδευση.»
δδ) Η περίπτωση δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Ο αντιπρόεδρος της Αρχής επικουρεί τον πρόεδρο

στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του.»
εε) Η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών µελών του

Συµβουλίου είναι τετραετής, ενώ δεν επιτρέπεται ο διο-
ρισµός τους για περισσότερες από δύο (2) θητείες, δια-
δοχικές ή µη. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών θητειών
δεν απαιτείται δηµόσια προκήρυξη της θέσης και γνώµη
της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής.»
στστ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«Η ιδιότητα του µέλους του Συµβουλίου της Αρχής εί-

ναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους συµβουλίου
επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.»
ζζ) Η περίπτωση ια΄ αντικαθίσταται ως εξής: 
«ια) τα µέλη του Συµβουλίου µπορούν να αναλαµβά-

νουν και συγκεκριµένες αρµοδιότητες που τους ανατίθε-
νται µε απόφαση του Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση
του προέδρου της Αρχής.»

Άρθρο 51 
Θέµατα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

Ο ν. 3699/2008 τροποποιείται ως εξής:
α. Τα άρθρα 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

1. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών µε
αναπηρία ή και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευ-
νώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής
και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τις Επιτροπές
Διεπιστηµονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υπο-
στήριξης (ΕΔΕΑΥ), και τα αναγνωρισµένα από το Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κοινοτικά
Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων άλλων Υ-
πουργείων. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζο-
νται τα κριτήρια, οι διαδικασίες και τα αρµόδια όργανα
για την αναγνώριση των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής
Υγείας Παιδιών και Εφήβων, σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1, καθώς και η συχνότητα της αξιολόγησής τους. 

3. Στο πλαίσιο των ατοµικών αξιολογήσεων, τα ΚΕΣΥ
δύνανται να αξιολογούν µαθητές που δεν έχουν συ-
µπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Άτοµα άνω των
18 ετών, που έχουν µέχρι τότε αξιολογηθεί από ΚΕΣΥ
ως άτοµα µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των ΚΕΣΥ για την έκδοση
αξιολογήσεων - γνωµατεύσεων που αφορούν φοίτηση
σε εκπαιδευτικές δοµές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το
30ό έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 5
Διαδικασία διάγνωσης

1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της α-
κοής, τα κινητικά ή άλλα σωµατικά προβλήµατα, καθώς
και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήµατα υγείας, πιστοποιού-
νται µε ιατρική γνωµάτευση από δηµόσιο νοσηλευτικό ί-
δρυµα ή δηµόσια υγειονοµική επιτροπή. Η ίδια υπηρεσία
καθορίζει το είδος των τεχνικών βοηθηµάτων και των ορ-
γάνων που έχει ανάγκη ο µαθητής στο σχολείο ή στο
σπίτι. Οι µαθητές µε διαταραχές όρασης ή ακοής µπο-
ρούν να απευθύνονται στις ιατροπαιδαγωγικές υπηρε-
σίες που λειτουργούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Απο-
κατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή στο Εθνικό Ίδρυµα Κω-
φών, αντίστοιχα, για τη χορήγηση γνωµάτευσης. 

2. Η διερεύνηση, η αξιολόγηση και η διαπίστωση του
είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών,
συναισθηµατικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων αναγκών
και φραγµών στη µάθηση πραγµατοποιείται στα ΚΕΣΥ α-
πό τριµελή διεπιστηµονική οµάδα, η οποία απαρτίζεται
από έναν εκπαιδευτικό µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ, πρωτο-
βάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανάλογα µε τη
βαθµίδα από την οποία προέρχεται ο αξιολογούµενος
µαθητής, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο.
Στη διεπιστηµονική οµάδα µπορεί να συµµετέχει και λο-
γοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ή φυσιοθεραπευτής ή
µέλος του εξειδικευµένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31, κατά περίπτωση, ύ-
στερα από εισήγηση της τριµελούς διεπιστηµονικής ο-
µάδας. 

3. Μετά το τέλος της αξιολόγησης από τα ΚΕΣΥ, η διε-
πιστηµονική οµάδα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης -
γνωµάτευση. Στην έκθεση προσδιορίζεται και περιγρά-
φεται το είδος των ειδικών αναγκών ή των µαθησιακών ή
ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών που αντιµετωπίζει ο
µαθητής, καθώς και οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του
και προτείνεται, κατά περίπτωση, το κατάλληλο εκπαι-
δευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολι-
κού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιµη, η αναγκαία ψυχο-
παιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα α-
παραίτητα τεχνικά βοηθήµατα και εκπαιδευτικά υλικά
που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία
του µαθητή. Η έκθεση αξιολόγησης – γνωµάτευση συνο-
δεύεται από πλαίσιο Εξατοµικευµένου Προγράµµατος
Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), το οποίο περιλαµβάνει βασικούς ά-
ξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαµόρφωση των βασι-
κών αξόνων του ΕΠΕ γίνεται σε συνεργασία µε τον γο-
νέα ή τον κηδεµόνα του µαθητή µε αναπηρία ή και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και τον ίδιο τον µαθητή, ό-
που αυτό καθίσταται δυνατόν. Η τελική έκθεση αξιολό-
γησης - γνωµάτευση και οι βασικοί άξονες του ΕΠΕ γνω-
στοποιούνται στους γονείς ή τους κηδεµόνες. 

4. Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα µε το είδος και το βαθµό των ει-
δικών εκπαιδευτικών αναγκών και των µαθησιακών δυ-
σκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο
οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης - γνωµά-
τευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι
εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν µόνιµη ισχύ. 

5. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων µεταξύ των εκθέ-
σεων αξιολόγησης – γνωµατεύσεων των ΚΕΣΥ και των
Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφή-
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βων για τον ίδιο µαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεµόνες
διαφωνούν µε το αποτέλεσµα της έκθεσης αξιολόγησης
– γνωµάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεµόνες έχουν
δικαίωµα προσφυγής σε πενταµελή Δευτεροβάθµια Επι-
τροπή Διεπιστηµονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συ-
γκροτείται µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή
εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον συ-
ντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και
ενταξιακή εκπαίδευση του οικείου Περιφερειακού Κέ-
ντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΠΕΚΕΣ), ως πρόεδρο,
έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ-
ΚΕΣ της βαθµίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχε-
ται ο µαθητής, έναν εκπαιδευτικό µε εξειδίκευση στην Ε-
ΑΕ για µαθητές πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου
ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, έ-
ναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λει-
τουργό του κλάδου ΠΕ30, ως µέλη. Η ΔΕΔΑ µπορεί να
εισηγείται προς τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευ-
σης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, µε τη συµµετο-
χή πρόσθετων µελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτι-
κών ή ΕΕΠ, εφόσον η συµµετοχή τους κρίνεται αναγκαία
για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γο-
νείς ή κηδεµόνες του µαθητή µπορούν να επιλέξουν και
έναν εµπειρογνώµονα, ο οποίος γνωµοδοτεί ενώπιον
της πενταµελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η από-
φαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν υπάρχει διάσταση α-
πόψεων µεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωµατεύ-
σεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υ-
γείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο µαθητή και οι γο-
νείς ή κηδεµόνες δεν προσφύγουν στην πενταµελή
ΔΕΔΑ, υπερισχύει η έκθεση αξιολόγησης - γνωµάτευση
των ΚΕΣΥ.

6. Οι σχολικές µονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων
των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις προτάσεις, που
αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης – γνωµατεύ-
σεις που συντάσσουν οι αρµόδιες υπηρεσίες. 

7.α) Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε
εξειδίκευση στην ΕΑΕ που υπηρετούν στα ΚΕΣΥ, υπό το
συντονισµό και προγραµµατισµό του προϊσταµένου του
ΚΕΣΥ και του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την
ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση: 
αα) υλοποιούν ενηµερωτικές-επιµορφωτικές συναντή-

σεις µε εκπαιδευτικούς και µαθητές για την ενηµέρωση
σχετικά µε τη διαδικασία εξέτασης µαθητών µε αναπηρία
ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
ββ) κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών

εξετάσεων παρίστανται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα
και υποστηρίζουν το έργο των αρµόδιων επιτροπών για
την εξέταση των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες, µε την παροχή διευκρινίσεων ή επε-
ξηγήσεων σε θέµατα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ε-
φόσον τους ζητηθούν από τις επιτροπές.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«3. Για τους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρ-
κής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερ-
βαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των απουσιών που
προβλέπονται από το οικείο αναλυτικό πρόγραµµα σπου-
δών µε βάση το ωρολόγιο πρόγραµµα και οι επιπλέον α-

πό τις προβλεπόµενες απουσίες οφείλονται αποδεδειγ-
µένα στη συµµετοχή τους σε προγράµµατα αποκατάστα-
σης και θεραπείας. Η ανάγκη αποκατάστασης και θερα-
πείας της σωµατικής ή ψυχικής υγείας των µαθητών µε
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πιστοποιεί-
ται µε βεβαίωση δηµόσιου φορέα, από την οποία προκύ-
πτει µε ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο
ακριβής χρόνος αυτής.» 
γ) Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως

εξής: 
«10. Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται

µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης,
ύστερα από εισήγηση του οικείου διευθυντή εκπαίδευ-
σης της αντίστοιχης βαθµίδας.»

2. Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 αναφέρονται
τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από την παύση της λειτουργίας τους και
την έναρξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε
την παράγραφο 10 του άρθρου 20, νοούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 52
Εκπαίδευση για την αειφορία

Η παρ. 13 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«13. Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί τµήµα
των προγραµµάτων των σχολείων της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σκοπός της εκπαίδευσης
για την αειφορία είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές
τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό του
περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα
που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν, µε
ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλλουν στη γενικότε-
ρη προσπάθεια αντιµετώπισής τους. Με απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορί-
ζονται το πλαίσιο και ο τρόπος εφαρµογής και χρηµατο-
δότησης ειδικών προγραµµάτων εκπαίδευσης για την α-
ειφορία.» 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 2 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Σκοπός και αρµοδιότητες

1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστηµονικός φορέας που
υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και τους εποπτευόµενους φορείς του στα θέ-
µατα που αφορούν την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, τη µεταλυκειακή εκπαίδευση, τη µετάβαση
από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και την αντιµετώπι-
ση της µαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλει-
ψης του σχολείου, µε στόχο τη διασφάλιση του δικαιώ-
µατος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Για κάθε συ-
ναφή πρωτοβουλία ή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή εποπτευόµενων
φορέων του, απαιτείται συνεργασία µε το Ι.Ε.Π..
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2. Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστηµονική έρευνα και η
µελέτη των θεµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο
1, καθώς και η διαρκής επιστηµονική και τεχνική υποστή-
ριξη του σχεδιασµού και της εφαρµογής της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής στα θέµατα αυτά.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί,
ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:
α) Γνωµοδοτεί ύστερα από σχετικό ερώτηµα του Υ-

πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή ειση-
γείται αυτεπαγγέλτως προς τον Υπουργό Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων για θέµατα σχετικά µε:
αα) τη διαµόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισµό και τη

βέλτιστη εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε ό-
λους τους τύπους των σχολικών µονάδων, καθώς και τον
προγραµµατισµό και την αποτίµηση του εκπαιδευτικού
έργου των σχολικών µονάδων,
ββ) τα προγράµµατα σπουδών της πρωτοβάθµιας και

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία, καθώς
και τα λοιπά διδακτικά µέσα, έντυπα και ψηφιακά,
γγ) την εναρµόνιση της κατάρτισης και της επιµόρφω-

σης των εκπαιδευτικών, καθώς και της επιλογής των εκ-
παιδευτικών µέσω του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), του προγράµµατος υποτροφιών
του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως προς τις
επιστήµες της εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευ-
τικών αδειών των εκπαιδευτικών µε τους σκοπούς και
τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής,
δδ) την αξιολόγηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών

δοµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους,
εε) τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων του εξωτε-

ρικού,
στστ) την εκπαίδευση των οµογενών, µεταναστών και
προσφύγων, καθώς και τη διαπολιτισµική εκπαίδευση,
ζζ) την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ-

µιας, δευτεροβάθµιας και µεταλυκειακής εκπαίδευσης,
όπως είναι ο σχεδιασµός της πολιτικής για την επιµόρ-
φωση και την πιστοποίηση των επιµορφωτικών φορέων,
ο συντονισµός και η παρακολούθηση των διαδικασιών υ-
λοποίησης, πιστοποίησης και αποτίµησης της επιµόρφω-
σης, η σύσταση µητρώων επιµορφωτών µε διαµόρφωση
των κριτηρίων ένταξης, η εκπόνηση µελετών για θέµατα
επιµόρφωσης ή η ανάθεση σε τρίτους σχετικών ερευ-
νών, η οργάνωση εκδηλώσεων δηµοσιότητας και διάχυ-
σης αποτελεσµάτων των δράσεων επιµόρφωσης, καθώς
και η µέριµνα για την ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα δρά-
σεων επιµόρφωσης.
β) Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευ-

νητικές ή πειραµατικές δραστηριότητες διαφορετικών
φορέων σε θέµατα εκπαίδευσης και γνωµοδοτεί ή ειση-
γείται για τους τρόπους αποφυγής των αλληλεπικαλύ-
ψεων αυτών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων στα
θέµατα αρµοδιότητας του Ι.Ε.Π..
γ) Μελετά συστηµατικά:
αα) τα θέµατα που συνδέονται µε τη σχολική ζωή και

γνωµοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους βελτίωσής
της,
ββ) τα θέµατα και τους παράγοντες που συνδέονται µε

τη µαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου και γνωµοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους
αντιµετώπισής τους,
γγ) τα θέµατα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,

καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών συγκεκριµένων
οµάδων του µαθητικού πληθυσµού και γνωµοδοτεί ή ει-
σηγείται για τους τρόπους ικανοποίησης και αντιµετώπι-
σής τους,
δδ) τους παράγοντες που άµεσα ή έµµεσα επηρεά-

ζουν το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσµατι-
κότητα των σχολικών µονάδων, όπως τη δοµή της εκπαί-
δευσης, το οργανωτικό – διοικητικό σύστηµα και τις υλι-
κοτεχνικές υποδοµές και γνωµοδοτεί ή εισηγείται για τις
βέλτιστες αναγκαίες παρεµβάσεις, 
εε) τα θέµατα που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την υ-

λοποίηση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και των σχετικών
δράσεων.
δ) Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα

θέµατα των ανωτέρω αρµοδιοτήτων του, στο πλαίσιο
της εφαρµογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών.
ε) Σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιµόρφω-

ση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή
της στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
στ) Εισηγείται σχετικά µε τα µέτρα και την πολιτική για

τη στήριξη και την αποτίµηση της λειτουργίας των σχο-
λείων.

4. Με προγραµµατική συµφωνία µεταξύ του ανωτέρω
Υπουργείου και του Ι.Ε.Π. µπορεί να ανατίθεται στο
Ι.Ε.Π. η υλοποίηση συγκεκριµένης δράσης και να ρυθµί-
ζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

5. Για αποφάσεις εποπτευόµενων από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων φορέων, που συν-
δέονται άµεσα µε τις αρµοδιότητες του Ι.Ε.Π., απαιτείται
συνεργασία µε το Ι.Ε.Π..

6. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. συνερ-
γάζεται και µπορεί να συνάπτει µνηµόνιο συνεργασίας
µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, το Εθνικό Συµβούλιο Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και ιδίως τα παι-
δαγωγικά τµήµατά τους, τους ερευνητικούς φορείς, τα
γνωµοδοτικά συµβούλια της εκπαίδευσης, τις δευτερο-
βάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτι-
κών, τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς µελετών και ε-
ρευνών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και τους
λοιπούς φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα µε συ-
ναφή αποστολή ή τα µέλη των ανωτέρω φορέων.»

Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 4 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Διοικητικό Συµβούλιο

1. Το διοικητικό συµβούλιο του Ι.Ε.Π. είναι επταµελές
και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων από τα εξής µέλη:
α) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι µέλος Διδακτικού – Ε-

ρευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πανεπιστηµίου ή εκπαι-
δευτικός της δηµόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθµιας ή δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης µε αυξηµένα επιστηµονικά
προσόντα ή πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και ορίζεται
από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
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ύστερα από γνώµη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτι-
κών Υποθέσεων της Βουλής,
β) πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστηµίου ή εκπαιδευτι-

κοί της δηµόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθµιας ή δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης µε αυξηµένα προσόντα, 
γ) έναν (1) Σύµβουλο Α΄ του Ι.Ε.Π., από τους προβλε-

πόµενους στο άρθρο 11. 
2. Με την απόφαση της συγκρότησης του διοικητικού

συµβουλίου ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα από τα µέλη
του.

3. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου εί-
ναι τριετής, η οποία µπορεί να παραταθεί, αυτοδικαίως,
για ένα ακόµα εξάµηνο, µέχρι τη συγκρότηση νέου διοι-
κητικού συµβουλίου. Σε περίπτωση αντικατάστασης µέ-
λους, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο µέλος ο-
ρίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου
του.

4. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου
µπορεί να ανανεώνεται µία (1) φορά, χωρίς τη γνώµη της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βου-
λής. 

5. Αν µέλος του διοικητικού συµβουλίου εκλείψει ή α-
ποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιό-
τητα βάσει της οποίας ορίστηκε, το διοικητικό συµβούλιο
εξακολουθεί να λειτουργεί και να λαµβάνει αποφάσεις
νόµιµα, µέχρι τη συµπλήρωση της κενής θέσης ή την α-
ντικατάσταση του µέλους που λείπει, εφόσον κατά τις
συνεδριάσεις του τα λοιπά µέλη επαρκούν ώστε να υ-
πάρχει απαρτία.
Μέλος του διοικητικού συµβουλίου που αποχωρεί από

την υπηρεσία υποχρεωτικά λόγω συµπλήρωσης του ορί-
ου ηλικίας διατηρεί τη θέση του στο διοικητικό συµβού-
λιο µέχρι την εξάντληση της θητείας.

6. Όποιος έχει κώλυµα διορισµού δηµοσίου υπαλλή-
λου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
δεν µπορεί να οριστεί µέλος του διοικητικού συµβουλί-
ου. Από την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού συµ-
βουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δηµοσίου υπαλλή-
λου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου
Κώδικα.

7. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου µπο-
ρεί να καλούνται και να παρίστανται, για την παροχή δι-
ευκρινίσεων, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο διευθυντής, οι
προϊστάµενοι των υπηρεσιών του Ι.Ε.Π. ή οι σύµβουλοί
του ή άλλοι εµπειρογνώµονες, ύστερα από εισήγηση του
Προέδρου.»

Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 6 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Λειτουργία Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει νόµιµα όταν παρίστανται τέσσερα (4) του-

λάχιστον µέλη του. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη
τη διάρκεια της συνεδρίασης.

2. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του
Ι.Ε.Π., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,
που αποστέλλεται σε όλα τα µέλη δύο (2) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζο-
νται η ηµέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις πραγ-
µατοποιούνται τακτικά δύο (2) τουλάχιστον φορές το
µήνα και εκτάκτως, κατά την κρίση του Προέδρου, όταν
προκύψουν θέµατα προς συζήτηση. Έκτακτη σύγκληση
του διοικητικού συµβουλίου είναι υποχρεωτική για τον
Πρόεδρο, εφόσον τη ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον
µέλη µε έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορί-
ζουν τα θέµατα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Σε πε-
ρίπτωση έκτακτης σύγκλησης του διοικητικού συµβουλί-
ου, η σχετική πρόσκληση αποστέλλεται στα µέλη µία (1)
τουλάχιστον εργάσιµη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση.
Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και να
λαµβάνει αποφάσεις και µέσω τηλεδιάσκεψης, ηλεκτρο-
νικών µέσων επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου πρό-
σφορου τεχνικά τρόπου που καθιστά τις εξ αποστάσεως
συνεδριάσεις εφικτές. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκλη-
ση προς τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβά-
νει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή τους
στη συνεδρίαση. Ειδικότερα θέµατα µπορεί να ρυθµίζο-
νται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. 

3. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των
συνεδριάσεων, εισηγείται τα θέµατα προς συζήτηση, δι-
ευθύνει τις εργασίες του διοικητικού συµβουλίου και
φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία του.

4. Ο Πρόεδρος µπορεί να αναθέτει σε µέλος του διοι-
κητικού συµβουλίου, στον διευθυντή ή σε µέλος του επι-
στηµονικού ή διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. την ειδι-
κότερη µελέτη και εισήγηση συγκεκριµένου θέµατος.

5. Οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνο-
νται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών.

6. Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος του Ι.Ε.Π., ο ο-
ποίος ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, µε απόφα-
ση του Προέδρου.

7. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού
συµβουλίου συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρί-
ζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από
τον γραµµατέα και επικυρώνονται από το διοικητικό συµ-
βούλιο στην επόµενη συνεδρίαση, µε επιµέλεια του Προ-
έδρου.

8. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των πρακτικών χορη-
γούνται, ύστερα από αίτηση, µε έγκριση του Προέδρου.

9. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2690/1999.

10. Οι δαπάνες µετακίνησης των µελών του διοικητι-
κού συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριά-
σεις του ή για την άσκηση αρµοδιοτήτων που τους έχουν
ανατεθεί στο πλαίσιο των σκοπών του φορέα, βαρύνουν
και καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Ι.Ε.Π.. Με
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου και µέριµνα του
Ι.Ε.Π. εκδίδεται κάθε απαιτούµενη πράξη, η οποία κοινο-
ποιείται προς απλή ενηµέρωση σε συναρµόδιο φορέα
πριν από την εκτέλεση της µετακίνησης.»
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Άρθρο 56
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 7 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7
Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη δια-
µόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ι.Ε.Π.
για την επίτευξη της αποστολής του, του Κανονισµού Ε-
σωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 69
και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

2. Ειδικότερα το διοικητικό συµβούλιο: 
α) καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο πρό-

γραµµα δράσης του Ι.Ε.Π. κατά τοµέα ενασχόλησης, ε-
λέγχει την πορεία τους και υποβάλλει σχετική έκθεση
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
β) αποφασίζει για την ανάπτυξη συνεργασιών µε άλ-

λους φορείς,
γ) αποφασίζει την ανάθεση µελετών και ερευνών σε

συνεργαζόµενους φορείς ή οµάδες εργασίας,
δ) εισηγείται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία του

Ι.Ε.Π. στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των,
ε) ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρ-

θρο 3Α του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), 
στ) αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισµό και α-

πολογισµό,
ζ) εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Έ-

ρευνας και Θρησκευµάτων, µέσα σε τρεις (3) µήνες από
το τέλος κάθε οικονοµικού έτους, τον οικονοµικό απολο-
γισµό και την έκθεση πεπραγµένων, µεριµνά και αποφα-
σίζει για κάθε θέµα που αφορά την εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεων του Ι.Ε.Π. σε θέµατα άσκησης του κρατικού ε-
λέγχου και της οικονοµικής εποπτείας επ’ αυτού,
η) αποφασίζει για τις προµήθειες, τις συµβάσεις, τις

δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Ι.Ε.Π., 
θ) καθοδηγεί και ελέγχει το έργο του διευθυντή και

των προϊσταµένων των επιστηµονικών και διοικητικών υ-
πηρεσιών.

3. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο
θέµα σχετικό µε τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ι.Ε.Π.
που δεν ρυθµίζεται από τον παρόντα ή από τον Κανονι-
σµό Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρ-
θρο 69.

4. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ύστερα α-
πό εισήγηση του Προέδρου, µπορεί να µεταβιβάζει συ-
γκεκριµένες αρµοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο ή σε
άλλο µέλος του, στον διευθυντή ή σε µέλος του επιστη-
µονικού ή διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π..»

Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3966/2011

Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 9
Διευθυντής

1. Στο Ι.Ε.Π. απασχολείται σε θέση διευθυντή, µε κα-
θεστώς πλήρους απασχόλησης, εκπαιδευτικός της δηµό-

σιας εκπαίδευσης µε απόσπαση, ο οποίος επιλέγεται ύ-
στερα από πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από το διοικη-
τικό συµβούλιο του Ι.Ε.Π..» 

Άρθρο 58
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 10 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10
Αρµοδιότητες Διευθυντή

1. Ο διευθυντής προΐσταται της διοικητικής και οικονο-
µικής υπηρεσίας και του διοικητικού προσωπικού της,
συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους,
είναι υπεύθυνος έναντι του διοικητικού συµβουλίου για
την εύρυθµη λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς και των διοικη-
τικών και οικονοµικών ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηµα-
τοδοτούµενων ή µη έργων και δράσεων που υλοποιεί το
Ι.Ε.Π., πλην των επιστηµονικών θεµάτων. Είναι, επίσης,
υπεύθυνος για κάθε άλλη αρµοδιότητα που του µεταβι-
βάζεται σύµφωνα µε όσα ορίζοντα στον παρόντα. Ο δι-
ευθυντής αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του τον
υποδιευθυντή της διοικητικής ή οικονοµικής υπηρεσίας,
όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

2. Ο διευθυντής ασκεί, ιδίως, τις εξής αρµοδιότητες:
α) έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση και την εφαρ-

µογή των προτεραιοτήτων του Ι.Ε.Π. µε βάση τις γενικές
κατευθύνσεις του διοικητικού συµβουλίου και όσων κα-
θορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία,
β) συντονίζει τις οργανικές µονάδες που υπάγονται

στη διοικητική/οικονοµική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. για την α-
ποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους,
καθώς και του Τµήµατος Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π.
για τις διοικητικές/διαχειριστικές ενέργειες υλοποίησης
των έργων και δράσεων του Ι.Ε.Π., πλην των επιστηµονι-
κών θεµάτων,
γ) σχεδιάζει και υποβάλλει για έγκριση στο διοικητικό

συµβούλιο ετήσιο σχέδιο δράσης διοικητικών ενεργειών,
σύµφωνα µε το σκοπό και την πολιτική του Ι.Ε.Π., και µε-
ριµνά για την πραγµατοποίησή τους,
δ) εισηγείται στο διοικητικό συµβούλιο για την κατανο-

µή και την τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού στις
µονάδες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.,
ε) ενηµερώνει το διοικητικό συµβούλιο για το έργο της

διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και υποβάλλει σχετικές
εκθέσεις στο διοικητικό συµβούλιο,
στ) µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του δι-

οικητικού συµβουλίου,
ζ) µεριµνά για την εκτέλεση των λειτουργικών δαπα-

νών στο πλαίσιο του εγκεκριµένου από το διοικητικό
συµβούλιο ετήσιου προϋπολογισµού,
η) υπογράφει συµβάσεις για λογαριασµό του Ι.Ε.Π. και

ασκεί κάθε αρµοδιότητα, διοικητική, οικονοµική και δια-
χειριστική ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση µε από-
φαση του διοικητικού συµβουλίου,
θ) ενηµερώνει το διοικητικό συµβούλιο για την πρόοδο

εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού και της διοικη-
τικής, οικονοµικής και διαχειριστικής πορείας των δρά-
σεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π.,
ι) εισηγείται προς το διοικητικό συµβούλιο τον ετήσιο

προϋπολογισµό, τον απολογισµό και την έκθεση πε-
πραγµένων,
ια) εισηγείται στο διοικητικό συµβούλιο την αποδοχή
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δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών,
ιβ) εισηγείται στο διοικητικό συµβούλιο κάθε θέµα

σχετικό µε το διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π.. 
3. Ο διευθυντής µε απόφασή του, ύστερα από σύµφω-

νη γνώµη του διοικητικού συµβουλίου, µπορεί να µεταβι-
βάζει το δικαίωµα υπογραφής για συγκεκριµένες πρά-
ξεις σε προϊστάµενο υποδιεύθυνσης του Ι.Ε.Π..» 

Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 11 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11
Επιστηµονικό Προσωπικό

1. Οι ανάγκες της επιστηµονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.
καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας ή ιδιωτι-
κής εκπαίδευσης, σε θέσεις επιστηµονικού προσωπικού
ως εξής: 
α) Σύµβουλοι Α΄: είκοσι (20) θέσεις,
β) Σύµβουλοι Β΄: σαράντα (40) θέσεις,
γ) Ειδικοί Σύµβουλοι: πέντε (5) θέσεις.
2. Οι θέσεις Συµβούλων Α΄ και Συµβούλων Β΄ του

Ι.Ε.Π. καλύπτονται µε αποσπάσεις εκπαιδευτικών της
δηµόσιας εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις των Ειδικών Συµ-
βούλων καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής
εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., σύµ-
φωνα µε την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947),
µπορεί να τοποθετηθεί στην επιστηµονική υπηρεσία για
να συνεπικουρήσει το έργο της, µε απόφαση του διοικη-
τικού συµβουλίου, για επιστηµονικό έργο αντιστοίχου
των προσόντων του, χωρίς την ιδιότητα του Συµβούλου.

3. Η ανάθεση καθηκόντων Συµβούλων Α΄ και Συµβού-
λων Β΄ σε εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης γί-
νεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή
και απόσπαση. Κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος
λαµβάνεται µέριµνα ώστε στη σύνθεση του επιστηµονι-
κού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η µονοµέ-
ρεια σε γνωστικά αντικείµενα και σε εκπαιδευτικές βαθ-
µίδες. Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα ώστε να εξασφαλίζε-
ται επάρκεια του προσωπικού σε θέµατα που αφορούν
την επιµόρφωση, τις παιδαγωγικές και διδακτικές µεθό-
δους, τη µελέτη επιστηµονικών ζητηµάτων εκπαιδευτι-
κής πολιτικής και, ιδίως, της µαθητικής διαρροής και της
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και την α-
ξιολόγηση, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την αποτίµηση
του εκπαιδευτικού έργου, την ειδική αγωγή, την ανάπτυ-
ξη προγραµµάτων σπουδών και γενικότερα τα αντικείµε-
να που εµπίπτουν στο εκάστοτε επιστηµονικό ενδιαφέ-
ρον του φορέα. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής
συγκρότησης των υποψηφίων λαµβάνονται υπόψη και α-
ξιολογούνται µε προσωπική συνέντευξη για την καταλ-
ληλότητα του υποψηφίου για το υπό ανάθεση επιστηµο-
νικό έργο.

4. Για την επιλογή Συµβούλου Α΄ απαιτούνται ως ειδι-
κά τυπικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και
συναφείς µε το αντικείµενο της θέσης πρωτότυπες επι-
στηµονικές µονογραφίες ή δηµοσιεύσεις σε επιστηµονι-
κά περιοδικά, καθώς και εξαετής τουλάχιστον διδακτική
υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εµπειρία. 

5. Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συµβού-
λου Β΄ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα µεταπτυ-
χιακός τίτλος σπουδών και συναφείς µε το αντικείµενο
της θέσης πρωτότυπες επιστηµονικές µονογραφίες ή
δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, καθώς και ο-
κταετής τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκ-
παιδευτική εµπειρία. 

6. Η εµπειρία στο σχεδιασµό και την εφαρµογή καινο-
τόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων συνεκτιµάται για
την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συµβούλων Α΄ και
Συµβούλων Β΄.

7. Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευ-
σης µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και µακρόχρονη
εκπαιδευτική εµπειρία ή διακεκριµένη δράση ή βεβαιω-
µένη συµµετοχή σε καινοτόµα προγράµµατα µπορεί να
απασχολούνται στο Ι.Ε.Π. ως ειδικοί σύµβουλοι. Η επιλο-
γή των ειδικών συµβούλων γίνεται µε απόφαση του διοι-
κητικού συµβουλίου, ύστερα από σχετική πρόσκληση υ-
ποβολής υποψηφιοτήτων στην οποία ορίζονται τα ειδι-
κότερα προσόντα, ανάλογα µε τα θέµατα στα οποία δίνει
έµφαση το Ι.Ε.Π. κατά τις εργασίες του. Τα κριτήρια και η
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων,
καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθορίζονται
στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που
προβλέπεται στο άρθρο 69.

8. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του επιστηµονικού προ-
σωπικού της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν βαρύνουν το
Ι.Ε.Π. και καταβάλλονται από τον ιδιωτικό φορέα της θέ-
σης τους. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης
που αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. λογίζεται ότι τελούν σε εκ-
παιδευτική άδεια και λαµβάνουν µόνο τις αποδοχές της
άδειας.» 

Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 12 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12
Διοικητικό Προσωπικό

Οι ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., των
αυτοτελών Τµηµάτων και Γραφείων και της γραµµατεια-
κής υποστήριξης του γραφείου του Προέδρου και του Α-
ντιπροέδρου καλύπτονται από το προσωπικό του Ι.Ε.Π.,
σύµφωνα µε την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για την
κάλυψη των αναγκών του προηγούµενου εδαφίου δύνα-
νται να αποσπώνται έως ογδόντα (80) εκπαιδευτικοί. Για
την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πράξεων που υλοποιούνται από το
Ι.Ε.Π. µπορεί να αποσπούνται επιπλέον έως και πέντε (5)
εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης, ανά έργο. Η α-
ναγκαιότητα πλήρωσης των θέσεων του παρόντος καθο-
ρίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.»

Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 13 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 13
Επιστηµονική Υπηρεσία

1. Η Επιστηµονική Υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται
ως εξής:
Α. Γραφείο Επιστηµονικών Μονάδων A΄ Κύκλου.
Β. Γραφείο Επιστηµονικών Μονάδων Β΄ Κύκλου.
Γ. Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίµησης Εκπαιδευτι-

κού Έργου.
Δ. Γραφείο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Ε. Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής

Πολιτικής.
2. Τα Γραφεία των Επιστηµονικών Μονάδων Α΄ και Β΄

Κύκλου είναι αρµόδια για τα θέµατα που αφορούν κυ-
ρίως την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
καθώς και τη µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τρι-
τοβάθµια εκπαίδευση, τα προγράµµατα σπουδών και τη
µελέτη τεκµηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λει-
τουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Η διάρθρωση των Επιστηµονικών Μονάδων έχει ως ε-

ξής:
- Α΄ Κύκλος: Μονάδες Παιδαγωγικών και Διδακτικών

Μεθόδων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης. 
Οι Μονάδες αυτές έχουν ως αντικείµενο κάθε θέµα

που εµπίπτει στην αρµοδιότητά τους και, ιδίως, θέµατα:
α) αξιολόγησης, β) ειδικής αγωγής, γ) εκπαιδευτικής και-
νοτοµίας, δ) σχολικής διοίκησης, δηµοκρατίας και ισότη-
τας των φύλων, ε) µειονοτικής, διαπολιτισµικής και οµο-
γενειακής εκπαίδευσης και σχολείων φυλακών, στ) προ-
σχολικής εκπαίδευσης.

- Β΄ Κύκλος: Μονάδες Επιστηµονικών Αντικειµένων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Οι Μονάδες αυτές έχουν ως αντικείµενο θέµατα που

αφορούν: α) τις ανθρωπιστικές επιστήµες και τη φιλολο-
γία, β) τις φυσικές επιστήµες, την τεχνολογία και τα µα-
θηµατικά, γ) τις κοινωνικές επιστήµες, δ) τις τέχνες, ε)
τα διδακτικά αντικείµενα της τεχνικής και επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης. 
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ορίζονται και

συγκροτούνται οι Μονάδες µε βάση τις ανάγκες του
Ι.Ε.Π.. Με όµοια απόφαση µπορεί να προστίθενται Μονά-
δες ή να τροποποιούνται όσες ορίζονται στον παρόντα
και να καθορίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την αρµο-
διότητα και τη λειτουργία τους. Οι Μονάδες ασκούν αρ-
µοδιότητες που αφορούν τα γνωστικά τους αντικείµενα
και υποστηρίζουν, το καθένα στο αντικείµενό του, τους
σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το διοικητικό
του συµβούλιο. Για το σκοπό αυτό ορίζονται συντονι-
στές των Μονάδων µε απόφαση του διοικητικού συµβου-
λίου, οι οποίοι συντονίζουν τη λειτουργία των Μονάδων
και συντάσσουν εκθέσεις προς το διοικητικό συµβούλιο,
ύστερα από την ολοκλήρωση της µελέτης κάθε θέµατος,
αφού λάβουν υπόψη τις γνώµες των µελών του επιστη-
µονικού προσωπικού των Μονάδων τους. Το διοικητικό
συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της
αρµόδιας Μονάδας, διατυπώνει την οριστική εισήγηση
του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων.
Οι συντονιστές των Μονάδων συναντώνται µία (1)

τουλάχιστον φορά το µήνα µε τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου για όλα τα θέµατα που αφορούν το έργο
των Μονάδων και τη βελτίωσή του. 

3. Το Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίµησης Εκπαιδευ-
τικού Έργου έχει τις εξής αρµοδιότητες: καταγράφει,
µελετά και συγκεντρώνει τα δεδοµένα για κάθε θέµα της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που α-
παιτεί παρακολούθηση και σχεδιασµό πολιτικής, όπως τη
µαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχο-
λείου µε τη λειτουργία ειδικού Παρατηρητηρίου, εισηγεί-
ται µέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσµατι-
κή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες
απορρέουν από τη συµµετοχή της σε διεθνή προγράµµα-
τα αξιολόγησης µαθητών, συγκροτεί και παρακολουθεί
εκπαιδευτικούς δείκτες, όπως το πρόγραµµα PISA
(Programme for International Student Assessment) του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.), συνεργάζεται µε φορείς του Δηµοσίου, πανε-
πιστήµια και διεθνείς οργανισµούς για την ανταλλαγή
στοιχείων και την ερµηνεία τους. Επίσης, εισηγείται για
τους θεµατικούς άξονες του προγραµµατισµού και της
αποτίµησης, καθώς και για τον τύπο των σχετικών εκθέ-
σεων, διατηρεί αρχείο των συµπερασµατικών εκθέσεων
που υποβάλλονται στο Ι.Ε.Π. από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ, τις οποίες
και µελετά συστηµατικά στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του, εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του
προγραµµατισµού και της αποτίµησης και διατυπώνει πα-
ρατηρήσεις επί των συµπερασµατικών εκθέσεων των
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για τη
βέλτιστη εφαρµογή του εκπαιδευτικού σχεδιασµού στις
σχολικές µονάδες.

4. Το Γραφείο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει τις ε-
ξής αρµοδιότητες: σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για
την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί
την υλοποίησή της, υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, συνεργάζεται µε
υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς
και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισµούς για το
σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων επιµόρφωσης,
γνωµοδοτεί για την κατανοµή των εθνικών και κοινοτι-
κών πόρων που διατίθενται για την επιµόρφωση των εκ-
παιδευτικών και για τις προτάσεις επιµόρφωσης εκπαι-
δευτικών που υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, πιστοποιεί τους επιµορφωτι-
κούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικα-
σίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίµησης της επι-
µόρφωσης των εκπαιδευτικών, συγκροτεί και τηρεί, µη-
τρώα επιµορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιµορφωτι-
κά προγράµµατα και δράσεις επιµόρφωσης, εκπονεί ή
και παραγγέλλει µελέτες και έρευνες για θέµατα που α-
φορούν την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, οργανώνει
εκδηλώσεις δηµοσιότητας και διάχυσης των αποτελε-
σµάτων των δράσεων επιµόρφωσης και µεριµνά για την
ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα των δράσεων επιµόρφω-
σης. Τα κριτήρια τήρησης του µητρώου επιµορφωτών,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετική µε τη λει-
τουργία τους καθορίζονται στον Κανονισµό Εσωτερικής
Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 69.

5. Το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής είναι αρµόδιο για: 
α) την παρακολούθηση και µελέτη της ευρωπαϊκής και

της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής, 
β) τη συγκριτική µελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών προ-

γραµµάτων σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
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εκπαίδευσης, µεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, καθώς
και κατάρτισης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
γ) τη σύνταξη και δηµοσιοποίηση σχολιασµένης ανά-

λυσης των αποτελεσµάτων της ελληνικής συµµετοχής
σε διεθνή προγράµµατα για την πρωτοβάθµια και δευτε-
ροβάθµια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους, 
δ) τη δικτύωση του Ι.Ε.Π. µε αντίστοιχα ευρωπαϊκά και

διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συµµετοχή του σε διε-
θνείς οργανισµούς εκπαιδευτικής πολιτικής, 
ε) την ενηµέρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών οργα-

νισµών εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστηµα και τις µεταρρυθµίσεις του, 
στ) την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας µε

οµόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέµατα
σχετικά µε τις αρµοδιότητες του Ι.Ε.Π., 
ζ) την οργάνωση επισκέψεων και επιτόπιας ενηµέρω-

σης στελεχών του Ι.Ε.Π. σε οµόλογους φορείς άλλων
χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο
Ι.Ε.Π.. 

6. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ι.Ε.Π.,
ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ανατίθενται καθή-
κοντα Προϊσταµένου σε Σύµβουλο Α΄ ή Β΄, σε κάθε Γρα-
φείο της Επιστηµονικής Υπηρεσίας µε διετή θητεία, η ο-
ποία µπορεί να ανανεώνεται. Συντονιστές των Επιστηµο-
νικών Μονάδων ορίζονται Σύµβουλοι Α΄ ή Β΄ ή το προ-
σωπικό του Ι.Ε.Π. της παραγράφου 2 του άρθρου 11, µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ύστερα από εισή-
γηση του Προέδρου, µε ετήσια θητεία, η οποία µπορεί να
ανανεώνεται. Οι συντονιστές έχουν την ευθύνη συντονι-
σµού των µελών και του έργου της Μονάδας. 

7. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ύστερα α-
πό εισήγηση του Προέδρου, καθορίζεται το ειδικότερο
περιεχόµενο ενασχόλησης κάθε Γραφείου και Μονάδας
της Επιστηµονικής Υπηρεσίας και διαµορφώνεται αντί-
στοιχα η σύνθεση του προσωπικού τους, ανάλογα µε τις
επιστηµονικές προτεραιότητες του Ι.Ε.Π.. 

8. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ύστερα α-
πό εισήγηση του Προέδρου, τοποθετείται το επιστηµονι-
κό προσωπικό στα Γραφεία. Κάθε µέλος του επιστηµονι-
κού προσωπικού υπηρετεί σε ένα (1) ή και δύο (2) Γρα-
φεία. Τα µέλη των Μονάδων που δεν ανήκουν και σε άλ-
λο Γραφείο υπηρετούν σε µία (1) Μονάδα του Α΄ και µία
(1) του Β΄ Κύκλου. Με απόφαση του διοικητικού συµβου-
λίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, το επιστηµο-
νικό προσωπικό µπορεί να τοποθετηθεί και σε άλλο Γρα-
φείο της Επιστηµονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., εφόσον υ-
πάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Με όµοια απόφαση είναι
δυνατή η µετακίνηση µέλους του επιστηµονικού προσω-
πικού σε άλλο Γραφείο της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
του Ι.Ε.Π..

9. Το διοικητικό συµβούλιο αναθέτει, µε απόφασή του,
εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σε µέλη του την εποπτεία
Γραφείων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας. Τα µέλη του δι-
οικητικού συµβουλίου που ασκούν την εποπτεία Γραφεί-
ων της Επιστηµονικής Υπηρεσίας παρέχουν γενικές κα-
τευθύνσεις στους συντονιστές των Μονάδων και τους
προϊσταµένους των Γραφείων, στο πλαίσιο των αποφά-
σεων του διοικητικού συµβουλίου, ενηµερώνουν το διοι-
κητικό συµβούλιο για την πορεία των εργασιών των Γρα-
φείων και µεριµνούν για τη διευκόλυνση της επικοινω-
νίας και συνεργασίας µεταξύ των Γραφείων Επιστηµονι-
κών Μονάδων και των λοιπών Γραφείων της Επιστηµονι-
κής Υπηρεσίας.

10. Για τη µελέτη συγκεκριµένων θεµάτων, µε απόφα-
ση του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να συγκροτούνται
για ορισµένο χρόνο οµάδες εργασίας, στις οποίες µπο-
ρεί να συµµετέχουν µέλη του επιστηµονικού προσωπι-
κού διαφορετικών Γραφείων, καθώς και µέλη της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 2.»

Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
Διοικητική Υπηρεσία

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Η διοικητική υπηρεσία του I.E.Π. περιλαµβάνει τις ε-
ξής οργανικές µονάδες: 
α) την Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας, στην ο-

ποία υπάγονται το Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης και
το Τµήµα Προµηθειών και Συµβάσεων, 
β) το Τµήµα Προσωπικού και Γραµµατειακής Υποστήρι-

ξης και το Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας και Τεχνικής Υ-
ποστήριξης, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Διευθυ-
ντή.

2. Η Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας είναι αρµό-
δια για το συντονισµό, τη διεκπεραίωση, την παρακολού-
θηση και τον έλεγχο όλων των θεµάτων και ενεργειών
που αφορούν την υποστήριξη του φορέα για οικονοµικά
και λογιστικά θέµατα, καθώς και τη διοικητική υποστήρι-
ξη διενέργειας προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών. Τα
τµήµατα που υπάγονται στην υποδιεύθυνση Οικονοµικής
Υπηρεσίας έχουν ενδεικτικά τις εξής αρµοδιότητες:
α) Το Τµήµα Οικονοµικής Υποστήριξης καταρτίζει τον

προϋπολογισµό του Ι.Ε.Π. και τις τροποποιήσεις του, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Έργων και Δράσεων, για τα έρ-
γα και τις δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και µε
ευθύνη και επίβλεψη του διευθυντή, την παρακολούθηση
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού κάθε έργου/δρά-
σης, τακτικού προϋπολογισµού ή µη, µε βάση τις χρηµα-
τοδοτήσεις και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες, τη σύ-
νταξη του απολογισµού και απολογισµού των επιχορη-
γήσεων, την υποβολή των αιτηµάτων χρηµατοδότησης
των πράξεων προς τη Διαχειριστική Αρχή, την καταγρα-
φή και την παρακολούθηση των δαπανών των
έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισµού ή µη, και των
τραπεζικών τους υπολοίπων, τη συγκέντρωση από τους
αρµόδιους υπευθύνους και τον έλεγχο των απαιτούµε-
νων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων κάθε
δαπάνης στο πλαίσιο εφαρµογής των έργων/δράσεων,
τακτικού προϋπολογισµού ή µη, ως προς τη νοµιµότητα,
την κανονικότητα και την επιλεξιµότητά τους, την εκκα-
θάριση της µισθοδοσίας του προσωπικού του I.E.Π., την
καταβολή λοιπών αµοιβών και αποζηµιώσεων, την υπο-
βολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και
των λοιπών σχετικών καταστάσεων στους αρµόδιους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την αποστολή οικονοµι-
κών στοιχειών στους αρµόδιους φορείς και όργανα, την
έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής, την ανάρτη-
ση δαπανών στο Πρόγραµµα Διαύγεια και όπου κατά νό-
µο απαιτείται, τη διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωµών
σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού
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τοµέα, την εφαρµογή του οικείου Λογιστικού Σχεδίου,
τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και την τήρη-
ση αρχείου σε θέµατα αρµοδιότητάς του.
β) Το Τµήµα Προµηθειών και Συµβάσεων υποστηρίζει

διοικητικά τους διαγωνισµούς για προµήθειες αγαθών
και υπηρεσιών µε την ενσωµάτωση οικονοµοτεχνικών
προδιαγραφών και λοιπών απαιτούµενων στοιχείων, ύ-
στερα από υποβολή από την αρµόδια υπηρεσιακή µονά-
δα του I.E.Π., και τη σύνταξη σχεδίων συµβάσεων.

3.α) Το Τµήµα Προσωπικού και Γραµµατειακής Υπο-
στήριξης έχει αρµοδιότητα για θέµατα υπηρεσιακής κα-
τάστασης, αδειών, εκπαίδευσης και ενηµέρωσης του
προσωπικού του I.E.Π. ή και του έκτακτου κατά την υλο-
ποίηση έργων και δράσεων του φορέα για τη νοµοθεσία,
τις εγκυκλίους και τις λοιπές διοικητικές πράξεις που α-
φορούν τα θέµατα προσωπικού αρµοδιότητάς του, κα-
θώς και µετακίνησης του προσωπικού ή µελών του Δ.Σ.
του I.E.Π. και µεριµνά για την έκδοση των σχετικών διοι-
κητικών πράξεων. Παρέχει, επίσης, πάσης φύσεως γραµ-
µατειακή υποστήριξη των υπηρεσιακών µονάδων του
I.E.Π., µεριµνά για την τήρηση του πρωτοκόλλου, έντυ-
που και ηλεκτρονικού, καθώς για τη διακίνηση και διεκ-
περαίωση των εγγράφων και µπορεί να παρέχει γραµµα-
τειακή υποστήριξη υπηρεσιακών µονάδων του I.E.Π., ύ-
στερα από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου. Έχει,
επίσης, την ευθύνη τήρησης και φύλαξης του αρχείου
διακίνησης εγγράφων του I.E.Π..
β) Το Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας και Τεχνικής Υπο-

στήριξης έχει αρµοδιότητες που αφορούν θέµατα στέ-
γασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρη-
σης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και επισκευής εξοπλι-
σµού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών
και µέσων του I.E.Π., τήρησης βιβλίου αποθήκης αναλω-
σίµων και εξοπλισµού και εν γένει διεκπεραίωσης κάθε
εργασίας που χρήζει διοικητικής µέριµνας για την κτιρια-
κή υποδοµή και τον πάσης φύσεως εξοπλισµό του I.E.Π..
Διεκπεραιώνει, επίσης, την πάσης φύσεως υποστήριξη
του I.E.Π. για θέµατα πληροφορικής και τεχνικής φύσης.
Είναι αρµόδιο για την καλή λειτουργία και την τεχνική υ-
ποστήριξη της ιστοσελίδας του I.E.Π., της ψηφιακής βά-
σης δεδοµένων, των ηλεκτρονικών µητρώων, καθώς και
των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων και
συσκευών του I.E.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσεως
εξειδικευµένων εφαρµογών λογισµικού, τη διαλειτουρ-
γικότητα µε άλλες ψηφιακές πλατφόρµες, εισηγείται τις
τεχνικές προδιαγραφές για τα θέµατα αρµοδιότητάς
του, καθώς και για κάθε θέµα αποτελεσµατικότερης λει-
τουργίας των ψηφιακών υποδοµών του Ι.Ε.Π.. Για την α-
νάγκη προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών ή κάθε άλλου
θέµατος σχετικό µε την αρµοδιότητά του, υποβάλλει
σχετικές εισηγήσεις προς το διοικητικό συµβούλιο.

4. Η θέση του προϊσταµένου της υποδιεύθυνσης Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας πληρούται από εκπαιδευτικό της δη-
µόσιας εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου
6, και πρέπει να διαθέτει, απαραίτητα, πτυχίο και µετα-
πτυχιακό τίτλο σπουδών, από τα οποία ένα τουλάχιστον
συναφές µε θέµατα διοίκησης ή και οικονοµικά, προϋπη-
ρεσία στο δηµόσιο τοµέα δέκα (10) τουλάχιστον ετών
και εµπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δηµόσιας διοί-
κησης µε τη µεγαλύτερη συνάφεια µε την προκηρυσσό-
µενη θέση τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.

5. Οι θέσεις των προϊσταµένων των Τµηµάτων του πα-
ρόντος πληρούνται από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας

εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6, ύ-
στερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π. και πρέπει να διαθέ-
τουν, απαραίτητα προϋπηρεσία στο δηµόσιο τοµέα επτά
(7) τουλάχιστον ετών και εµπειρία σε αντίστοιχη θέση
ευθύνης δηµόσιας διοίκησης µε τη µεγαλύτερη συνά-
φεια µε τη θέση που προκηρύσσεται. Σε περίπτωση πα-
ραίτησης ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους οι εκπαι-
δευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις προϊσταµέ-
νων παραµένουν ως αποσπασµένοι έως το τέλος του
σχολικού έτους µέσα στο οποίο υποβλήθηκε η παραίτη-
ση ή εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής.

6. Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. που έχει µεταφερθεί στο
Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, µπορεί να συµµετέχει σε πρόσκληση για την επιλο-
γή σε θέση προϊσταµένου υποδιεύθυνσης ή τµήµατος
της διοικητικής και οικονοµικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και
αυτοτελών οργανικών µονάδων, πλην του αυτοτελούς
Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης. Το προσωπικό του
προηγούµενου εδαφίου τοποθετείται απευθείας µε από-
φαση του διοικητικού συµβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Β΄

1. Αυτοτελή Τµήµατα
Συνιστώνται τα εξής Αυτοτελή Τµήµατα ως οργανικές

µονάδες:
Α. Τµήµα Έργων και Δράσεων
1. Για το σχεδιασµό και την παρακολούθηση της υλο-

ποίησης του επιστηµονικού και φυσικού αντικειµένου
των πάσης φύσεως προγραµµάτων ή δράσεων που υλο-
ποιούνται από το Ι.Ε.Π. και χρηµατοδοτούνται ή συγχρη-
µατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους
διεθνείς οργανισµούς, καθώς και κάθε άλλης µη χρηµα-
τοδούµενης δράσης συνιστάται Τµήµα Έργων και Δρά-
σεων του Ι.Ε.Π., το οποίο αποτελεί αυτοτελή υπηρεσια-
κή µονάδα του Ι.Ε.Π.. 

2. Το Τµήµα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. έχει τις ε-
ξής αρµοδιότητες:
α. σχεδιάζει κάθε έργο ή δράση για την υποβολή του

προς έγκριση από τα αρµόδια όργανα,
β. παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστηµονικού και

φυσικού αντικειµένου των πάσης φύσεως προγραµµά-
των ή δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και παρέ-
χει τη σύµφωνη ή µη γνώµη της στις εισηγήσεις των υ-
πευθύνων των έργων/δράσεων. 

3. Το Τµήµα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. υπάγεται
οργανικά στον Πρόεδρο και το διοικητικό συµβούλιο. Για
το σχεδιασµό και την υλοποίηση έργου ή δράσης, κατά
το µέρος που αφορά στον επιστηµονικό σχεδιασµό και
την παρακολούθησή του, συνεργάζεται µε την επιστηµο-
νική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. και εποπτεύεται από το διοικητι-
κό συµβούλιο και τον Πρόεδρο. Κατά το µέρος των αρ-
µοδιοτήτων του που αφορούν στο σχεδιασµό, την υλο-
ποίηση και την παρακολούθηση φυσικού αντικειµένου
έργου ή δράσης του Ι.Ε.Π. επιβλέπει και καθοδηγεί τους
υπευθύνους των έργων/δράσεων για τις ενέργειες υλο-
ποίησής τους, συνεργάζεται µε τις διοικητικές υπηρε-
σίες του Ι.Ε.Π. και εποπτεύεται από τον διευθυντή. 

4. Το αρχείο υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων
και ευρωπαϊκών έργων και άλλων δράσεων που έχουν ο-
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λοκληρωθεί από το Ι.Ε.Π. τηρείται στο Τµήµα Έργων και
Δράσεων του Ι.Ε.Π.. 

5. Η θέση του προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµα-
τος Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. πληρούται, ύστερα α-
πό πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, από εκ-
παιδευτικό της δηµόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ. που έχει µεταφερθεί, σύµφωνα µε την
33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
των και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του διοικη-
τικού συµβουλίου καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής της
οικείας πρόσκλησης. Μέλος της επιστηµονικής υπηρε-
σίας του Ι.Ε.Π. µπορεί να συµµετέχει στην οικεία πρό-
σκληση της υπό πλήρωση θέσης. 
Β. Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της

εφαρµογής και της τήρησης του Κανονισµού Εσωτερι-
κής Λειτουργίας και της νοµοθεσίας που αφορά στο
Ι.Ε.Π., συνιστάται αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγ-
χου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς
τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συ-
µπερασµάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λει-
τουργίας του Ι.Ε.Π.. Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµή-
µατος Εσωτερικού Ελέγχου επιλέγεται, ύστερα από
πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτι-
κός της δηµόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του
Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, µε κριτήρια επιλογής που καθορίζονται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου. 
Γ. Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης
1. Για τη νοµική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυ-

τοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται
απευθείας στον Πρόεδρο. Το Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής
Υποστήριξης στελεχώνεται από δικηγόρους µε έµµισθη
εντολή, αποσπασµένους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας
εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ13 µε πτυχίο νοµικής, καθώς
και νοµικούς που συµβάλλονται µε το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο
υλοποίησης πράξεων συγχρηµατοδοτούµενων προγραµ-
µάτων. 

2. Προϊστάµενος του αυτοτελούς Τµήµατος Νοµικής
Υποστήριξης ορίζεται, απευθείας, µε απόφαση του διοι-
κητικού συµβουλίου, ο αρχαιότερος µε έµµισθη εντολή
στο Ι.Ε.Π. δικηγόρος, ο οποίος συντονίζει το έργο του
Τµήµατος, κατανέµει τις υποθέσεις και παρακολουθεί
την πορεία τους.

3. Το Ι.Ε.Π. εκπροσωπείται δικαστικά από δικηγόρους
µε έµµισθη εντολή που υπηρετούν σε αυτό ή από δικη-
γόρους που ορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου του
Τµήµατος.

4. Η γραµµατειακή υποστήριξη του Τµήµατος Νοµικής
Υποστήριξης ανατίθεται σε αποσπασµένους εκπαιδευτι-
κούς ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε την
33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµά-
των και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε απόφαση του διοικητι-
κού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµέ-
νου του Τµήµατος.

2. Αυτοτελή Γραφεία

Συνιστώνται τα εξής Αυτοτελή Γραφεία ως οργανικές
µονάδες:
Α. Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασµού
Για το στρατηγικό σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των

κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές
Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασµού, το ο-
ποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Ο Προϊστάµε-
νος του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτι-
κού Σχεδιασµού ορίζεται, απευθείας, µε απόφαση του δι-
οικητικού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέ-
δρου και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του Προέδρου
που εισηγήθηκε τον ορισµό του. Σε περίπτωση λήξης της
θητείας του, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµε-
νο εδάφιο, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Στρατηγικής
και Πολιτικού Σχεδιασµού παραµένει στο Ι.Ε.Π. έως το
τέλος του σχολικού έτους µέσα στο οποίο έληξε η θη-
τεία του ή επιστρέφει στην οργανική του θέση ύστερα α-
πό αίτησή του.
Β. Γραφείο Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου 
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Γραµµατείας Διοικητι-

κού Συµβουλίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρό-
εδρο και το διοικητικό συµβούλιο και είναι αρµόδιο για
τη σύνταξη, τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση, τη φύ-
λαξη, τη διανοµή ή τη χορήγηση, όπου απαιτείται, των
πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλί-
ου.
Γ. Γραφείο Επικοινωνίας
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο

υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συµβούλιο και τον
Πρόεδρο. Είναι αρµόδιο για τη συλλογή και επιµέλεια
κάθε θέµατος που αφορά στην επικοινωνία του Ι.Ε.Π. µε
τρίτους, την προβολή των δραστηριοτήτων του, την πα-
ρακολούθηση των προβαλλόµενων στα µέσα επικοινω-
νίας εκπαιδευτικών θεµάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσε-
ων ενηµέρωσης της δηµοσιότητας για θέµατα της αρµο-
διότητας του Ι.Ε.Π., την απάντηση ερωτηµάτων που τίθε-
νται από το κοινό και τον τύπο, την έκδοση ενηµερωτι-
κών δελτίων και ανακοινώσεων και τη συνεργασία µε τις
αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων ή άλλων εµπλεκόµενων φορέων,
κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου ή του
Προέδρου του Ι.Ε.Π..
Δ. Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων
Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων

και Εκδόσεων, το οποίο υπάγεται απευθείας στο διοικη-
τικό συµβούλιο και είναι αρµόδιο για κάθε θέµα σχετικό
µε αρχεία της Βιβλιοθήκης και Εκδόσεις, όπως τα εξής: 
α) την οµαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αρ-

χείου που υπάγεται σε αυτή, µε απόφαση του διοικητι-
κού συµβουλίου του Ι.Ε.Π., 
β) τη φροντίδα και την επιµέλεια για τις εκδόσεις του

Ι.Ε.Π. και όσων έχουν µεταφερθεί στο Ι.Ε.Π. από τους
φορείς που καταργούνται µε τον παρόντα νόµο, 
γ) την έκδοση επετηρίδας, η οποία περιλαµβάνει απο-

κλειστικά εργασίες που προκύπτουν από το έργο του
Ι.Ε.Π. ή που έχουν συγγραφεί από µέλη του προσωπικού
του, 
δ) τη διάσωση και τη διεύρυνση της ιστορικής συλλο-

γής σχολικών βιβλίων από τις αρχές ίδρυσης του ελληνι-
κού κράτους µέχρι σήµερα, καθώς και για κάθε άλλο α-
ντικείµενο που σχετίζεται µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες. 
Κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης

καθορίζεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας
του άρθρου 69. 
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3. Προϊστάµενος σε Αυτοτελές Γραφείο του παρόντος
ορίζεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, ύστε-
ρα από εισήγηση του Προέδρου, µέλος του προσωπικού
του, µε διετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί. Μέλη
του προσωπικού των Αυτοτελών Γραφείων µπορούν να
είναι και µέλη του επιστηµονικού προσωπικού του
Ι.Ε.Π..»

Άρθρο 63
Γενικές ρυθµίσεις υπηρεσιών και προσωπικού

1. Οι υπηρεσιακές µονάδες του Ι.Ε.Π. της επιστηµονι-
κής και διοικητικής υπηρεσίας, καθώς και τα αυτοτελή
τµήµατα και γραφεία έχουν την ευθύνη παρακολούθη-
σης και τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας
και άλλων κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που είναι
σχετικές µε το αντικείµενο αρµοδιότητάς τους, καθώς
και τήρησης του φυσικού και ηλεκτρονικού της αρχείου
που υφίσταται στις εγκαταστάσεις τους.

2. Το διοικητικό συµβούλιο του Ι.Ε.Π. ασκεί χρέη υπη-
ρεσιακού συµβουλίου για το προσωπικό που υπηρετεί σ’
αυτό, σύµφωνα µε την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και του Υφυπουργού Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, καθώς και τις κατά νόµο προβλεπόµενες αρµοδιό-
τητες για το αποσπασµένο προσωπικό του.

3. Το επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π.
εκπαιδευτικών της δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
του Ι.Ε.Π. αποσπάται για τετραετή θητεία, µε την επιφύ-
λαξη των διατάξεων του παρόντος, ύστερα από πρό-
σκληση του Ι.Ε.Π.. Στην οικεία πρόσκληση προσδιορίζο-
νται και τα ειδικότερα προσόντα και η µοριοδότησή τους
ανάλογα µε τις ανάγκες της θέσης που πρόκειται να
πληρωθεί. Στο Ι.Ε.Π. µπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτι-
κοί της δηµόσιας εκπαίδευσης για ένα (1) έτος µε από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των για τις ανάγκες της επιστηµονικής ή διοικητικής υ-
πηρεσίας ή διοικητικοί υπάλληλοι. 

4. Η απόσπαση εκπαιδευτικών της δηµόσιας εκπαίδευ-
σης πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄
της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), µε α-
πόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου
του Ι.Ε.Π.. Με όµοια απόφαση ανακαλείται η απόσπασή
τους ή ανανεώνεται η θητεία τους, ύστερα από εισήγηση
του διοικητικού συµβουλίου.

5. Με τη λήξη του χρόνου απόσπασης το προσωπικό ε-
πιστρέφει στην οργανική του θέση.

6. Με αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου,
µπορεί να ανανεωθεί ο χρόνος απόσπασης του προσωπι-
κού.

7. Το προσωπικό του Ι.Ε.Π. µπορεί να αξιολογείται κά-
θε δύο (2) έτη. Την αξιολόγηση διενεργεί, ύστερα από
εισήγηση του προϊσταµένου της οργανικής µονάδας που
υπηρετεί ο αξιολογούµενος, τριµελής επιτροπή που συ-
γκροτείται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
Ι.Ε.Π. και στην οποία συµµετέχει ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π.,
ως Πρόεδρος. Για την αξιολόγηση του επιστηµονικού
προσωπικού, η επιτροπή συγκροτείται επιπροσθέτως α-
πό έναν (1) πρόεδρο παιδαγωγικού τµήµατος πανεπιστη-
µίου και ένα (1) µέλος του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο στις

επιστήµες της εκπαίδευσης (αγωγής). Κριτήρια για την
αξιολόγηση αποτελούν το έργο του αξιολογουµένου, η
προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και η
επιστηµονική συνεισφορά του στο έργο του Ι.Ε.Π., εφό-
σον πρόκειται για επιστηµονικό προσωπικό. Η αρνητική
αξιολόγηση συνιστά λόγο απαλλαγής του αξιολογουµέ-
νου από τα καθήκοντά του ή ανάκλησης της απόσπασής
του.

8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λή-
ξη θητείας, απαλλαγή από τα καθήκοντα ή ανάκληση α-
πόσπασης, αυτή επέρχεται αζηµίως για το Δηµόσιο.

9. Σε περίπτωση απαλλαγής από τα καθήκοντά του, το
αποσπασµένο προσωπικό µπορεί να παραµείνει στο
Ι.Ε.Π., ύστερα από απόφαση του διοικητικού συµβουλί-
ου, έως το τέλος του σχολικού έτους µέσα στο οποίο εκ-
δόθηκε η πράξη απαλλαγής. 

10. Υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα συνιστούν αιτία
υποχρεωτικής µετακίνησης επιστηµονικού ή διοικητικού
προσωπικού, πλην προϊσταµένων υπηρεσιακής µονάδας
της διοικητικής υπηρεσίας και αυτοτελών τµηµάτων, κα-
θώς και έµµισθου δικηγόρου, σε οποιαδήποτε άλλη υπη-
ρεσιακή µονάδα της επιστηµονικής ή διοικητικής υπηρε-
σίας, καθώς και των αυτοτελών τµηµάτων και γραφείων,
από αυτή που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί, µε απόφα-
ση του διοικητικού συµβουλίου. Το προσωπικό αυτό, ε-
φόσον δεν επιθυµεί να ασκήσει καθήκοντα της θέσης µε-
τακίνησής του, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του µε
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου και ανακαλείται η
απόσπασή του.

11. Οι αποδοχές και τα πάσης φύσεως επιδόµατα του
αποσπασµένου προσωπικού στο Ι.Ε.Π. βαρύνουν και κα-
ταβάλλονται από την οργανική του θέση.

Άρθρο 64
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 15 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 15
Οµάδες εργασίας

Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ι.Ε.Π., ύ-
στερα από εισήγηση του Προέδρου του, µπορεί να συ-
γκροτούνται οµάδες εργασίας για την εκτέλεση επί µέ-
ρους δράσεων του Ι.Ε.Π., στις οποίες µπορεί να µετέ-
χουν µέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. των Α.Ε.Ι., εκπαιδευ-
τικοί της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας δηµόσιας ή ι-
διωτικής εκπαίδευσης, ερευνητές και άλλοι εµπειρογνώ-
µονες και ειδικοί επιστήµονες, καθώς και υποχρεωτικά έ-
να (1) τουλάχιστον µέλος του επιστηµονικού προσωπι-
κού του Ι.Ε.Π.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η
διάρκεια της οµάδας εργασίας, η οποία δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη λειτουργία της.»

Άρθρο 65
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 16 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16
Απολογισµός

Το Ι.Ε.Π. µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους υποβάλ-
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λει έκθεση απολογισµού στον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων. Η έκθεση περιλαµβάνει µε τεκ-
µηριωµένο τρόπο τα δεδοµένα της λειτουργίας του
Ι.Ε.Π., την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της λειτουρ-
γίας και το βαθµό υλοποίησης του ετήσιου προγράµµα-
τος δράσης και επίτευξης των στόχων του και υπόδειξη
των ενεργειών και των σχεδίων βελτίωσης και ανάπτυ-
ξής του.»

Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 17 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 17
Πόροι και οικονοµική Διαχείριση

1. Πόροι του Ι.Ε.Π. είναι:
α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό του

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
β) επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επεν-

δύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς ορ-
γανισµούς,
γ) έσοδα από διάθεση ψηφιακών ή συµβατικών εκδό-

σεων σχετικών µε τα αποτελέσµατα των εργασιών του,
δ) έσοδα από την ανάθεση εκτέλεσης έργων από το

Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, για λογαρια-
σµό τρίτων, όπως δηµόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διε-
θνών οργανισµών, νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιω-
τικού δικαίου και ιδιωτών, ύστερα από έγκριση του διοι-
κητικού συµβουλίου,
ε) έσοδα από τη σύνταξη εκθέσεων καταλληλότητας

εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για λογαριασµό τρί-
των,
στ) δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες και άλλες παρο-

χές τρίτων και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την
αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ι.Ε.Π. και έ-
γκριση από τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων και Οικονοµικών.

2. Το Ι.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να συνάπτει δάνεια και
υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγο-
ρίας.

3. Η οικονοµική διαχείριση του Ι.Ε.Π. ελέγχεται ετη-
σίως από ορκωτό ελεγκτή που ορίζεται από το διοικητικό
συµβούλιο του Ι.Ε.Π., ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέ-
ροντος.

4. Δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί από το Ι.Ε.Π.
στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση πράξεων των φορέων που καταργούνται µε
τον παρόντα θεωρούνται νόµιµες.»

Άρθρο 67
Θέµατα Αδιάθετων – Παγίων – Ισολογισµού

1. Κατά παρέκκλιση των κείµενων, γενικών και ειδικών,
διατάξεων, τα χρηµατικά αδιάθετα υπόλοιπα τραπεζικών
λογαριασµών, που έχουν προέλθει από µεταφορά τρα-
πεζικών λογαριασµών των φορέων που έχουν καταργη-
θεί, σύµφωνα µε το ν. 3966/2011, µπορούν να εγγράφο-
νται στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα του φορέα στη
χρήση 2018 και οµοίως για τα ταµειακά διαθέσιµα. Τόκοι

των τραπεζικών λογαριασµών που έχουν δηµιουργηθεί
από την έναρξη του φορέα έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος, εγγράφονται στα έσοδα κεφαλαίων του Φο-
ρέα στη χρήση 2018. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λοι-
πές διαφορές που προέρχονται από τους ανωτέρω φο-
ρείς, µεταφέρονται στα βιβλία του Ι.Ε.Π..

2. Πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ι.Ε.Π. που έχουν
προέλθει από τους φορείς που έχουν καταργηθεί, σύµ-
φωνα µε το ν. 3966/2011 θεωρούνται εκείνα τα οποία έ-
χουν βεβαιωθεί και καταγραφεί στη φυσική απογραφή
που είχε διενεργήσει το Ι.Ε.Π. το 2014 και έχουν εγκρι-
θεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.. Τα ανωτέρω πάγια αποτυπώ-
νονται στα λογιστικά βιβλία του Ι.Ε.Π. µε αξία ενός (1)
λεπτού του ευρώ έκαστο. 

3. Η αποτύπωση της αξίας των παγίων του ενεργητι-
κού και των ταµειακών υπολοίπων που προέρχονται από
τους φορείς που έχουν καταργηθεί, σύµφωνα µε το
ν. 3966/2011, πραγµατοποιείται στη χρήση 2018. Για τις
προηγούµενες χρήσεις το Ι.Ε.Π. δεν υποχρεούται σε λο-
γιστική απεικόνιση των στοιχείων ενεργητικού και παθη-
τικού που προέρχονται από τους ανωτέρω φορείς.

4. Το Ι.Ε.Π. απαλλάσσεται από τη σύνταξη οικονοµι-
κών καταστάσεων από την έναρξη λειτουργίας του έως
και για τη χρήση 2017.

Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3966/2011

Το άρθρο 18 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 18
Συµµετοχή των οργανώσεων των εκπαιδευτικών

1. Το Ι.Ε.Π., προκειµένου να εισηγηθεί ή να γνωµοδο-
τήσει για θέµατα µείζονος ενδιαφέροντος, ζητά τις από-
ψεις της Διδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.),
της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
(Ο.Λ.Μ.Ε.) και της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτι-
κών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.).

2. Τα Διοικητικά Συµβούλια των οργανώσεων της πα-
ραγράφου 1 υποβάλλουν τις απόψεις τους µέσα στην
προθεσµία που τάσσεται από το διοικητικό συµβούλιο
του Ι.Ε.Π.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, το δι-
οικητικό συµβούλιο του Ι.Ε.Π. αποφασίζει και χωρίς τις
απόψεις των οργανώσεων.» 

Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3966/2011

1. Το άρθρο 19 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Το διοικητικό συµβούλιο καταρτίζει Κανονισµό Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας εξειδικεύ-

ονται αρµοδιότητες όλων των οργανικών µονάδων του
Ι.Ε.Π., λοιπά θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του
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Ι.Ε.Π. που δεν ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο και τις
λοιπές κείµενες διατάξεις, θέµατα ωραρίου του προσω-
πικού του Ι.Ε.Π. και χορήγησης αδειών, πειθαρχικά ζητή-
µατα και κάθε άλλο ζήτηµα που αφορά την υπηρεσιακή
κατάσταση του προσωπικού, καθώς και θέµατα απασχό-
λησης, εκτέλεσης προϋπολογισµού και εν γένει διαχεί-
ρισης για έργα και δράσεις που υλοποιούνται από το
Ι.Ε.Π..»

2. Μέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος νόµου, εκδίδεται ο Κανονισµός Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας της παραγράφου 1.

Άρθρο 70
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του ν. 3966/2011 για τα θέµατα του
προσωπικού των καταργηθέντων φορέων εξακολουθούν
να ισχύουν για τη βαθµολογική, µισθολογική, ασφαλιστι-
κή-συνταξιοδοτική και κάθε άλλη συνέπεια. 

2. Δηµόσιοι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί και υπη-
ρετούν στο Ι.Ε.Π. κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του πα-
ρόντος, παραµένουν στη θέση τους µέχρι τη λήξη της α-
πόσπασης ή της θητείας τους, εφόσον κατέχουν θέση
ευθύνης. 

3.α. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, το προσω-
πικό που υπηρετεί στις διοικητικές υπηρεσίες και τα αυ-
τοτελή τµήµατα και γραφεία που δεν καταργούνται, σύµ-
φωνα µε τον παρόντα, παραµένει στη θέση και τη µονά-
δα στην οποία έχει τοποθετηθεί έως τη λήξη της θητείας
του. Για τις οργανικές µονάδες που καταργούνται, σύµ-
φωνα µε τον παρόντα, το υπηρετούν προσωπικό απαλ-
λάσσεται αυτοδικαίως των καθηκόντων του και επανατο-
ποθετείται έως τη λήξη της θητείας του στην ίδια ή άλλη
οργανική µονάδα, µε απόφαση του διοικητικού συµβου-
λίου, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. Οι θέσεις
προϊσταµένων των οργανικών µονάδων του προηγούµε-
νου εδαφίου κενώνονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη δια-
τύπωση. Οι θέσεις προϊσταµένων οργανικών µονάδων
που συνιστώνται µε τις διατάξεις του παρόντος καλύ-
πτονται ύστερα από πρόσκληση για νέα θητεία. 
β. Όσοι υπηρετούν στην επιστηµονική υπηρεσία παρα-

µένουν αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στην επι-
στηµονική υπηρεσία έως τη λήξη της θητείας τους. Οι υ-
πηρετούντες Σύµβουλοι Α΄ και Β΄ παραµένουν στις θέ-
σεις τους, ενώ οι υπηρετούντες Σύµβουλοι Γ΄ και Ειση-
γητές κατατάσσονται, µε απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, σε θέση
Συµβούλων Β΄ έως τη λήξη της θητείας τους. 

4.α. Με ευθύνη και µέριµνα της Διεύθυνσης Διοικητι-
κής Υπηρεσίας, το αρχείο των φορέων που έχουν καταρ-
γηθεί µε το άρθρο 21 του ν. 3966/2011 που υφίσταται σε
εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Π., πλην των συγχρηµατοδοτού-
µενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013, καταγράφεται και παρα-
δίδεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε κά-
θε διαδικασία παράδοσης, παραλαβής, φύλαξης και δια-
χείρισης του αρχείου αυτού. Κάθε κανονιστική πράξη
που έχει εκδοθεί από το Ι.Ε.Π. ή και το Υπουργείο Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τη διαχείριση του
αρχείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παραµένει σε ι-
σχύ, µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας.
β. Το αρχείο υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων

έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 παραδίδεται από τη Διεύθυνση
Διοικητικής Υπηρεσίας και παραλαµβάνεται από το Τµή-
µα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. στην οποία τηρείται.
Το αρχείο οικονοµικής διαχείρισης των έργων αυτών τη-
ρείται στην Υποδιεύθυνση Οικονοµικής Υπηρεσίας.

5. Κάθε απόφαση αρµόδιου οργάνου και κανονιστική
πράξη που έχει εκδοθεί από το Ι.Ε.Π. ή το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για τη διαχείριση
του αρχείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µέχρι την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, παραµένει σε ισχύ.

6. Έως τη δηµοσίευση του Κανονισµού Εσωτερικής
Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 69 τα σχετικά
θέµατα ρυθµίζονται µε αποφάσεις του διοικητικού συµ-
βουλίου, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Προ-
έδρου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

Άρθρο 71
Πεδίο εφαρµογής

Η εκπαίδευση που προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο
παρέχεται σε ανηλίκους που εµπίπτουν σε µία από τις ε-
ξής κατηγορίες:
α) τέκνο προσφύγων: τέκνο πολιτών τρίτης χώρας ή α-

νιθαγενών, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 1Α της Σύµβασης της
Γενεύης (ν.δ. 3989/1959, Α΄ 201),
β) τέκνο πολιτών στερούµενων διαβατηρίου: τέκνο πο-

λιτών τρίτης χώρας, οι οποίοι αποδεικνύουν αντικειµενι-
κή αδυναµία εφοδιασµού µε διαβατήριο ή ταξιδιωτικό
έγγραφο, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων
που επικρατούν στη χώρα καταγωγής ή µόνιµης ή συνή-
θους διαµονής τους,
γ) τέκνο δικαιούχων διεθνούς προστασίας: τέκνο αλ-

λοδαπών ή ανιθαγενών στους οποίους έχει χορηγηθεί α-
πό την αρµόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δι-
καιούχου επικουρικής προστασίας,
δ) τέκνο δικαιούχου επικουρικής προστασίας: τέκνο

αλλοδαπών ή ανιθαγενών οι οποίοι, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013 (Α΄ 226), δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες,
πλην όµως στο πρόσωπό τους συντρέχουν ουσιώδεις
λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι τυχόν επιστροφή
τους στη χώρα καταγωγής ή µόνιµης ή συνήθους διαµο-
νής τους, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη σωµατική
τους ακεραιότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του π.δ.
141/2013,
ε) χωρισµένος από την οικογένειά του ανήλικος ή χω-

ρισµένος ανήλικος: ανήλικος ο οποίος φθάνει στην Ελ-
λάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη
γονική του µέριµνα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθε-
σία ή χωρίς να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο στο ο-
ποίο αυτή έχει ανατεθεί, σύµφωνα µε το νόµο, αλλά συ-
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νοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη
τη φροντίδα του,
στ) ασυνόδευτος ανήλικος: ανήλικος, ο οποίος φθάνει

στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που
ασκεί, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τη γονική
του µέριµνα ή την επιµέλειά του ή χωρίς να συνοδεύεται
από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα
του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών
δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύµφωνα µε
το νόµο. Στον ορισµό αυτό περιλαµβάνεται και ο ανήλι-
κος που παύει να συνοδεύεται µετά την είσοδό του στην
Ελλάδα,
ζ) ανήλικος υπό κίνδυνο διωγµού: κάθε ανήλικος που

βρίσκεται έξω από το κράτος της καταγωγής του ή της
τελευταίας ή συνήθους διαµονής του, εξαιτίας δικαιολο-
γηµένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγµούς λόγω της
φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς του ή εξαιτίας
της ιδιότητάς του ως µέλος µιας ιδιαίτερης κοινωνικής ο-
µάδας και επιπλέον του είναι αδύνατο να εξασφαλίσει
προστασία από τη χώρα του ή εξαιτίας του φόβου αυτού
δεν επιθυµεί να τεθεί υπό αυτή την προστασία. 

Άρθρο 72
Μορφές Εκπαίδευσης των Προσφυγοπαίδων

1. Η εκπαίδευση των ανηλίκων που εµπίπτουν στο πε-
δίο εφαρµογής του άρθρου 71, παρέχεται από τις σχολι-
κές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης που είναι ενταγµένες στο τυπικό εκπαιδευτι-
κό σύστηµα µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη δια-
δικασία της κείµενης νοµοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, στα
πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να παρέχε-
ται εκπαίδευση στις δοµές της επόµενης παραγράφου,
υπό την επιφύλαξη ότι σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται
η πρόσβαση στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα, σύµφω-
να µε το άρθρο 13 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91).

2. Λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του προσφυγικού πληθυσµού, όπως κινητικότητα, χρό-
νος άφιξης και χρονική διάρκεια παραµονής στη δοµή φι-
λοξενίας, καθώς και µέγεθος µαθητικού πληθυσµού,
µπορεί να ιδρύονται Δοµές Υποδοχής για την Εκπαίδευ-
ση των Προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), που λειτουργούν
στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και
εφαρµόζουν εξειδικευµένα προγράµµατα σπουδών, πε-
ριορισµένης χρονικής διάρκειας.

Άρθρο 73
Εγγραφή και φοίτηση στις Δ.Υ.Ε.Π.

1. Το πρόγραµµα των Δ.Υ.Ε.Π. συνδέεται άµεσα µε την
εξοικείωση των µαθητών µε τους κανόνες σχολικής ζω-
ής και τη σχολική εργασία, λαµβανοµένων υπόψη των ι-
διαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών τους, όπως προσαρ-
µογή στη σχολική ζωή, γνωριµία µε τον ελληνικό και ευ-
ρωπαϊκό πολιτισµό και προηγούµενος γραµµατισµός.

2. Η φοίτηση στις Δ.Υ.Ε.Π. διαρκεί ένα (1) διδακτικό έ-
τος µε δυνατότητα επέκτασης ενός (1) ακόµη διδακτικού
έτους. 

3. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της οικεί-
ας σχολικής µονάδας είναι δυνατή η ταχύτερη εγγραφή
του µαθητή/τριας σε τάξη της πρωτοβάθµιας ή δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης σχολικής µονάδας, αν διαπιστωθεί
ότι µπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα µαθή-
µατα. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνε-
ται ύστερα από εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π.
και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π. που
διατυπώνεται σε συνεργασία µε τον οικείο Συντονιστή
Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), οι οποίοι παρακολου-
θούν την πορεία φοίτησης, καθώς και την προσαρµογή
των µαθητών/τριών σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έ-
τους.

4. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης στη Δ.Υ.Ε.Π., ύ-
στερα από εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και
των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., που
λαµβάνεται σε συνεργασία µε τον οικείο συντονιστή εκ-
παίδευσης προσφύγων, στους µαθητές, µε ευθύνη του
Διευθυντή της σχολικής µονάδας, χορηγείται βεβαίωση
φοίτησης µε την οποία πιστοποιείται η διάρκεια φοίτη-
σης. 

Άρθρο 74
Καθορισµός σχολικών µονάδων ένταξης των Δ.Υ.Ε.Π.

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου πε-
ριφερειακού διευθυντή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, καθορίζονται οι σχολικές µονάδες ε-
ντός των οποίων λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π., οι ώρες λει-
τουργίας τους, το ωρολόγιο πρόγραµµα που ακολου-
θούν και η κατανοµή του χρόνου ανά διδακτικό αντικεί-
µενο.

Για την εισήγηση που προβλέπεται στο προηγούµενο
εδάφιο, λαµβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια που πρέπει
να συντρέχουν σωρευτικά: α) χωρική εγγύτητα µε τη δο-
µή φιλοξενίας και β) ύπαρξη διαθέσιµων και κατάλληλων
αιθουσών διδασκαλίας. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου πε-
ριφερειακού διευθυντή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, ιδρύονται οι Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουρ-
γούν ως παραρτήµατα σχολικών µονάδων πρωτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72, και κα-
θορίζονται οι ώρες λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π., το ωρολό-
γιο πρόγραµµα που ακολουθούν και η κατανοµή του χρό-
νου ανά διδακτικό αντικείµενο.

3. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης,
οι Δ.Υ.Ε.Π. ιδρύονται σε σχολικές µονάδες που καθορί-
ζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων ύστερα από εισήγηση του Γενικού/Δι-
οικητικού Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων.

Άρθρο 75
Λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. - Καθορισµός αρµοδιοτήτων 

1. Οι Δ.Υ.Ε.Π. διέπονται, ως προς τη λειτουργία τους,
από την κείµενη νοµοθεσία που αφορά τη δηµόσια πρω-
τοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

2. Η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισµός, καθώς
και το πρόγραµµα εκπαίδευσης των Δ.Υ.Ε.Π. εποπτεύε-
ται από το Αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού και Παρακο-
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λούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων
(Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων. Για το σκοπό αυτό το Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π. συ-
νεργάζεται µε τις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και τις αρµόδιες
περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης.

3. Οι οικείοι διευθυντές πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, πέραν των λοιπών καθηκόντων
τους, είναι αρµόδιοι για την:
α) τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις

Δ.Υ.Ε.Π., σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 80,
λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των τµηµάτων που λει-
τουργούν στις Δ.Υ.Ε.Π. και τη γνώµη του οικείου πρωτο-
βάθµιου υπηρεσιακού συµβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.),
β) εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π.,

σε συνεργασία µε τις αρµόδιες περιφερειακές διευθύν-
σεις εκπαίδευσης, τους συντονιστές εκπαίδευσης προ-
σφύγων τους προϊσταµένους εκπαιδευτικών θεµάτων
και άλλα στελέχη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευ-
σης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν
τις Δ.Υ.Ε.Π., τους διευθυντές ή και τους υποδιευθυντές
των σχολικών µονάδων,
γ) έκδοση των αποφάσεων ορισµού ενός (1) µόνιµου

εκπαιδευτικού, ως υπευθύνου λειτουργίας, σε κάθε
Δ.Υ.Ε.Π., καθώς και απόσπασης ή διάθεσης εκπαιδευτι-
κών για συµπλήρωση ωραρίου, ύστερα από σύµφωνη
γνώµη του αρµόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συµ-
βουλίου. Το αρµόδιο περιφερειακό υπηρεσιακό συµβού-
λιο λαµβάνει υπόψη του και συνεκτιµά τη συνδροµή των
προσόντων της παραγράφου 3 του άρθρου 79. 

4. Οι διευθυντές των σχολικών µονάδων, πέραν των
λοιπών καθηκόντων τους, είναι αρµόδιοι για:
α) την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των µαθη-

τών, των γονέων και των κηδεµόνων της σχολικής µονά-
δας για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία µε το
σύλλογο διδασκόντων και το σχολικό συµβούλιο,
β) την ενηµέρωση του διευθυντή εκπαίδευσης για τη

δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών της σχολικής µονά-
δας για συµπλήρωση διδακτικού ωραρίου στην οικεία
Δ.Υ.Ε.Π.,
γ) την υλικοτεχνική υποστήριξη της µαθησιακής διαδι-

κασίας και των δραστηριοτήτων των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεν-
νόηση µε τις αρµόδιες σχολικές επιτροπές,
δ) την ενηµέρωση και συνεργασία των δηµοτικών υπη-

ρεσιών και εν γένει των αρµόδιων οργάνων των Ο.Τ.Α.,
ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα και η φύλαξη των
σχολικών χώρων,
ε) την κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων της

Δ.Υ.Ε.Π., προκειµένου να την υποβάλλουν, όταν κλη-
θούν, στα αρµόδια όργανα. Προς τούτο ζητούν εισήγηση
για τις υλικοτεχνικές ανάγκες από τον υπεύθυνο λει-
τουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.,
στ) την εγγραφή των µαθητών των Δ.Υ.Ε.Π. στις σχο-

λικές µονάδες, σε συνεργασία µε τον Σ.Ε.Π. και τον υ-
πεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.,
ζ) την τήρηση παρουσιολογίου των διδασκόντων ανα-

πληρωτών εκπαιδευτικών, σε συνεργασία µε τον υπεύ-
θυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.,
η) την έγκριση των αδειών των διδασκόντων εκπαιδευ-

τικών στη Δ.Υ.Ε.Π.,
θ) την κοινοποίηση αντιγράφου του πρακτικού του

συλλόγου διδασκόντων που αφορά θέµατα λειτουργίας
των Δ.Υ.Ε.Π. στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθµιας ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και στον Σ.Ε.Π.,
ι) την επισύναψη του αντιγράφου του ανωτέρω πρακτι-

κού στο εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας
και την ανάρτηση του εβδοµαδιαίου ωρολογίου προ-
γράµµατος διδασκαλίας και του πίνακα εφηµεριών της
Δ.Υ.Ε.Π. σε εµφανές σηµείο στο γραφείο των εκπαιδευ-
τικών,
ια) την υπογραφή κάθε προβλεπόµενης από την κείµε-

νη νοµοθεσία πράξης, καθώς και κάθε απαραίτητου για
τη λειτουργία της Δ.Υ.Ε.Π. εγγράφου,
ιβ) την ενηµέρωση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της

Δ.Υ.Ε.Π., όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 4, για
τις ιδιαιτερότητες και τη φύλαξη των σχολικών χώρων. 

5. α) Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται µόνιµος εκπαι-
δευτικός από όσους υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., σύµφωνα
µε το άρθρο 79, κατά προτεραιότητα, του κλάδου ΠΕ 70
δασκάλων ή του κλάδου ΠΕ 02 φιλολόγων, αντιστοίχως
ανά βαθµίδα εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την ευθύνη λει-
τουργίας της Δ.Υ.Ε.Π.. Σε περίπτωση αδυναµίας ορισµού
µόνιµου εκπαιδευτικού ως υπευθύνου, προσλαµβάνεται
στην Δ.Υ.Ε.Π. και ορίζεται ως υπεύθυνος αναπληρωτής
εκπαιδευτικός, σύµφωνα µε το άρθρο 80. 
Στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό δεν χορηγείται επίδοµα.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και
αρµοδιότητες του υπεύθυνου εκπαιδευτικού για τη λει-
τουργία της Δ.Υ.Ε.Π. και ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
γ) Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στις

Δ.Υ.Ε.Π., πλην των υπευθύνων λειτουργίας, διδάσκουν
σε όµορες Δ.Υ.Ε.Π. έως τη συµπλήρωση του διδακτικού
τους ωραρίου µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρω-
τοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

. 
6. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων των σχο-

λικών µονάδων ορίζονται:
α) ο εκπαιδευτικός που φέρει προσωρινά την ευθύνη

λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π, έως τον ορισµό σε κάθε
Δ.Υ.Ε.Π. ενός (1) υπεύθυνου εκπαιδευτικού πλήρους ω-
ραρίου, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται ανωτέρω. Η ηµε-
ρήσια ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. µπορεί να ανατί-
θεται, εκ περιτροπής, στο σύνολο των διδασκόντων εκ-
παιδευτικών στη Δ.Υ.Ε.Π.,
β) οι εφηµερεύοντες εκπαιδευτικοί από τους διδάσκο-

ντες εκπαιδευτικούς στις Δ.Υ.Ε.Π.,
γ) το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα. 

Άρθρο 76
Σύσταση Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

1. Συνιστάται Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία
αποτελείται από πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι µέλη
Δ.Ε.Π. ελληνικού πανεπιστηµίου ή ερευνητές εγνωσµέ-
νου κύρους. Η επιτροπή υπάγεται απευθείας στο Γενι-
κό/Διοικητικό Γραµµατέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

2. Αποστολή της Επιτροπής είναι η εισήγηση στον Γε-
νικό/Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων, ο οποίος αποφασίζει για θέ-
µατα εκπαίδευσης προσφύγων και ιδίως για θέµατα:
α) οργάνωσης εκπαίδευσης προσφυγοπαίδων, 
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β) προτεινόµενων προγραµµάτων σπουδών, σχολικών
βιβλίων, εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού και µέ-
σων, καινοτόµων προγραµµάτων και δράσεων, προγραµ-
µάτων αντισταθµιστικής εκπαίδευσης και διαπολιτισµι-
κής αγωγής.

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη της Επι-
τροπής ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Υ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε διετή
θητεία.
Η Επιτροπή συνεδριάζει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., και είναι δυνα-

τή η σύσκεψη των µελών της µέσω τηλεδιάσκεψης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων εγκρίνεται η µετακίνηση των µελών της
Επιτροπής, τα έξοδα µετακίνησης των οποίων βαρύνουν
τον προϋπολογισµό του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Άρθρο 77
Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

1. Σε κέντρα ή και στις δοµές φιλοξενίας προσφύγων
ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ε-
φεξής Σ.Ε.Π.), µε εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος
Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των
Προσφύγων προς τον Γενικό/Διοικητικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ο ο-
ποίος αποφασίζει. Σε κέντρα ή και στις δοµές φιλοξενίας
µε µεγάλο αριθµό προσφύγων µπορεί να οριστούν πε-
ρισσότεροι του ενός Σ.Ε.Π.. Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδι-
αίτερες συνθήκες διαµονής των προσφύγων, στον Σ.Ε.Π.
µπορεί να ανατίθεται και η εποπτεία δοµών πλησίον του
κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλη-
σίον των Δ.Υ.Ε.Π. εντός των ορίων των οποίων υφίστα-
νται κέντρα ή και δοµές φιλοξενίας.

2. Σε θέσεις Σ.Ε.Π. αποσπώνται µόνιµοι εκπαιδευτικοί
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ύ-
στερα από αίτησή τους, για ένα (1) σχολικό έτος. Οι α-
ποσπάσεις των Σ.Ε.Π. πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών
σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Οι Σ.Ε.Π. αποσπώνται σε
περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή και δο-
µή φιλοξενίας της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκ-
παίδευσης. Ο χρόνος απόσπασης των Σ.Ε.Π. προσµετρά-
ται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.
Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λει-

τουργίας του κέντρου ή και της δοµής φιλοξενίας όπου
έχουν τοποθετηθεί, οι Σ.Ε.Π. τίθενται στη διάθεση της
οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, προκει-
µένου να προσφέρουν έργο για την εκπαίδευση των
προσφύγων εντός των οικείων περιφερειών ή διοικητικό
ή διδακτικό έργο, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. 

3. Οι Σ.Ε.Π. υπάγονται στη διοικητική και πειθαρχική
δικαιοδοσία του οικείου περιφερειακού διευθυντή πρω-
τοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και υποβάλ-
λουν σε αυτόν τις εισηγήσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 4 ή αναφορές, κοινοποιώντας τις στους οι-
κείους διευθυντές εκπαίδευσης και στο Αυτοτελές Τµή-
µα Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης
των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, συνεργάζονται µε το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τους διευθυντές

εκπαίδευσης, τους προϊσταµένους Τµηµάτων Επιστηµο-
νικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τους διευθυντές
των σχολικών µονάδων, καθώς και µε τους υφιστάµε-
νους στα κέντρα ή και δοµές φιλοξενίας εκπροσώπους
άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισµών. 
Παρέχουν την εργασία τους στα κέντρα ή δοµές φιλο-

ξενίας όπου έχουν τοποθετηθεί. Μπορεί, επίσης, να δια-
τηρούν γραφείο µέσα στο κατάστηµα της περιφερειακής
διεύθυνσης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης ή της διεύθυνσης πρωτοβάθµιας/δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης ή σε Δ.Υ.Ε.Π., λαµβάνοντας υπόψη
την απόσταση από το κέντρο ή και τις δοµές φιλοξενίας
της αρµοδιότητάς τους. Οι Σ.Ε.Π. ακολουθούν ωράριο, ε-
ντός του πλαισίου των νοµίµων ωρών εργασίας ηµερη-
σίως, το οποίο διαµορφώνεται ανάλογα µε τις υφιστάµε-
νες ανάγκες, ύστερα από σχετική ενηµέρωση του οικεί-
ου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και του Αυτο-
τελούς Τµήµατος Συντονισµού και Παρακολούθησης της
Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π.). 

4. Το έργο των Σ.Ε.Π. αφορά τους εξής τοµείς και πε-
ριλαµβάνει την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων
στην περιοχή ευθύνης τους:
α) Συµβουλευτικός – εκπαιδευτικός τοµέας:
αα) εισήγηση µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία των

Δ.Υ.Ε.Π. µε την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 
ββ) διοργάνωση δράσεων για την ενηµέρωση των ε-

γκατεστηµένων στο κέντρο ή και τη δοµή φιλοξενίας,
στο οποίο έχουν οριστεί, για την αναγκαιότητα της εκ-
παίδευσης ως βασικού µέσου κοινωνικής ένταξης,
γγ) παρακολούθηση και συντονισµός των εκπαιδευτι-

κών προγραµµάτων που παρέχονται µέσα στα κέντρα ή
και τις δοµές φιλοξενίας από µη κρατικούς φορείς, ελλη-
νικούς ή µη, καθώς και στη τήρηση ποσοτικών και ποιοτι-
κών στοιχείων των εκπαιδευτικών δράσεων,
δδ) σύνταξη έκθεσης εκπαιδευτικών πεπραγµένων,

στο τέλος του σχολικού έτους και υποβολής της στον οι-
κείο περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, στο Αυτοτελές Τµήµα Συντονι-
σµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προ-
σφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο Ι.Ε.Π., ενώ αντίγραφό της
παραµένει στο αρχείο της οικείας σχολικής µονάδας.

β) Διοικητικός - κοινωνικός - µορφωτικός τοµέας:
αα) κατάρτιση καταστάσεων µε τα στοιχεία ταυτότη-

τας των παιδιών που θα φοιτήσουν στις Δ.Υ.Ε.Π. και πα-
ράδοση αυτών στους διευθυντές των αντίστοιχων σχο-
λικών µονάδων για την πραγµατοποίηση των εγγραφών
των µαθητών, 
ββ) επικαιροποίηση των καταστάσεων καταγραφής

των µαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία
µε τους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών µονάδων,
γγ) εποπτεία και συντονισµός των απαραίτητων ενερ-

γειών για την οµαλή αποχώρηση και επιστροφή των µα-
θητών από και προς τα κέντρα φιλοξενίας ή και τις δοµές
φιλοξενίας, προς και από τις Δ.Υ.Ε.Π., µε την κατανοµή
τους σε οµάδες,
δδ) καταγραφή των υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών,

για την εύρυθµη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π.. Για το σκοπό
αυτό υποχρεούνται να επισκέπτονται τακτικά τις
Δ.Υ.Ε.Π. αρµοδιότητάς τους,
εε) συντονισµός των απαραίτητων ενεργειών για την
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έναρξη και την οµαλή λειτουργία των παραρτηµάτων
σχολικών µονάδων που προβλέπονται στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72, σε συνεργασία µε
τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές
των σχολικών µονάδων στις οποίες ανήκουν τα παραρ-
τήµατα, το Αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού και Παρακο-
λούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του
ΥΠ.Π.Ε.Θ, καθώς και εκπροσώπους άλλων Υπουργείων,
φορέων και διεθνών οργανισµών,
στστ) συµπλήρωση και επικαιροποίηση, ανά δεκαπέντε

(15) ηµέρες, της ηλεκτρονικής φόρµας που είναι προ-
σβάσιµη µέσω του ιστοχώρου του Ι.Ε.Π. και αφορά την
καταχώριση στοιχείων σχετικών µε τις αρµοδιότητές
τους,
ζζ) ενηµέρωση των γονέων ή επιτρόπων ή κηδεµόνων

και διαµεσολάβηση για την επίλυση θεµάτων σχετικών
µε τη φοίτηση των µαθητών, σε συνεργασία µε το Αυτο-
τελές Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εκ-
παίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ και τους εκ-
παιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π.. 

5. Oι� Σ.Ε.Π, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, επι-
µορφώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής, την Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή του άρθρου 76
και υποστηρίζονται από το Αυτοτελές Τµήµα Συντονι-
σµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προ-
σφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα
και οι αρµοδιότητες των Σ.Ε.Π. και ρυθµίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

Άρθρο 78
Επιλογή και τοποθέτηση των Σ.Ε.Π.

1. Συνιστάται εννεαµελής επιτροπή για την επιλογή
των Σ.Ε.Π. που αποτελείται από:
α) τον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευ-

τικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., µε αναπληρωτή προϊστάµε-
νο τµήµατος της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης,
β) δύο (2) υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τµήµατος Συ-

ντονισµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των
Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. µε τους ανα-
πληρωτές τους,
γ) δύο (2) µέλη της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

του άρθρου 76 του παρόντος µε τους αναπληρωτές
τους.
δ) τους δυο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευ-

τικών στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώ-
πους των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., οι οποίοι ανα-
πληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συµβού-
λια αυτά και οι οποίοι παρέχουν µία κοινή ψήφο µε ανά-
λογη εφαρµογή της παραγράφου 10 του άρθρου 26.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων συγκροτείται η ανωτέρω επιτροπή. Με
την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής,
µε τον αναπληρωτή του, καθώς και ως γραµµατέας υ-
πάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εκ-
παιδευτικός αποσπασµένος στην υπηρεσία αυτή.

3. Η επιτροπή επιλογής εδρεύει στην κεντρική υπηρε-
σία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Η θητεία των µελών της ορίζεται σε
ένα (1) έτος. 

4. Υποψήφιοι για τις θέσεις Σ.Ε.Π µπορεί να είναι µόνι-
µοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, εφόσον έχουν διαζευκτικά :
α) διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πιστο-

ποιηµένη επιµόρφωση, στον τοµέα της διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης ή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή της διδα-
σκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσ-
σας, ή 
β) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε διαπολιτισµικά σχο-

λεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τµήµατα, τµήµα-
τα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και
σε Δ.Υ.Ε.Π. ή προϋπηρεσία σε θέση συντονιστή εκπαί-
δευσης προσφύγων σε κέντρα ή δοµές φιλοξενίας, και
επιπλέον σωρευτικά µε τα ανωτέρω,
γ) πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής

γλώσσας ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται, ιδίως, η κατοχή

και άλλων πανεπιστηµιακών πτυχίων, η επιµόρφωση, η ε-
θελοντική συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωµένου εκ-
παιδευτικού πλαισίου, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσ-
σας και ιδίως των µητρικών γλωσσών του προσφυγικού
πληθυσµού, η παιδαγωγική ικανότητα και η εµπειρία σε
καθοδηγητικό έργο, η ικανότητα συνεργασίας, έµπνευ-
σης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η ικανότητα
συνεργασίας µε διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές
αρχές, κοινωνικούς φορείς και διεθνείς φορείς και οργα-
νισµούς, καθώς και η υπηρεσιακή και προσωπική κατά-
σταση.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που αναφέρο-
νται στην έκδοση προσκλήσεων για πλήρωση των θέσε-
ων Σ.Ε.Π., στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και
στις προθεσµίες υποβολής τους, στον τρόπο απόδειξης
της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίµηση των
κριτηρίων σε αξιολογικές µονάδες, στη διαδικασία επι-
λογής, στην οποία περιλαµβάνεται και προσωπική συνέ-
ντευξη των υποψηφίων µε τα µέλη της επιτροπής επιλο-
γής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ι-
σχύος τους, στην τοποθέτηση, στη µετακίνηση και στην
καταχώριση των αποσπάσεων στη βάση δεδοµένων, και
ρυθµίζεται κάθε άλλο, σχετικό µε τα ανωτέρω θέµα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου πε-
ριφερειακού διευθυντή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, και γνώµη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., µπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων
τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων στις περι-
πτώσεις: α) σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών λό-
γων ή λόγων υγείας, ύστερα από αίτησή τους, β) σοβα-
ρών λόγων που ανάγονται σε πληµµελή άσκηση των υ-
πηρεσιακών τους καθηκόντων. 

Άρθρο 79
Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από µόνιµους εκπαιδευτικούς

1. Οι Δ.Υ.Ε.Π στελεχώνονται από µόνιµους εκπαιδευ-
τικούς: 
α) που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων Περιφερει-

ακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Περιφερειακών Υπηρεσιακών
Συµβουλίων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.),
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β) που διατίθενται για τη συµπλήρωση του υποχρεωτι-
κού διδακτικού τους ωραρίου ή αποσπώνται στη σχολική
µονάδα εντός της οποίας λειτουργεί η Δ.Υ.Ε.Π ή ανήκει
το Παράρτηµα που έχει ιδρυθεί εντός του Κέντρου Φιλο-
ξενίας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72. Η διαδικασία συ-
µπλήρωσης ωραρίου γίνεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

2. Η διάθεση ή η απόσπαση γίνεται για ένα (1) διδακτι-
κό έτος και προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί της οικείας
διεύθυνσης εκπαίδευσης που υποβάλλουν δηλώσεις
προτίµησης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι κείµενες
διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκ-
παιδευτικών.

3. Στις Δ.Υ.Ε.Π. αποσπώνται ή διατίθενται προς συ-
µπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου εκπαιδευτι-
κοί, εφόσον διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέ-
ρω προσόντα µε την εξής ιεράρχηση:
α) µεταπτυχιακές σπουδές, όπως διδακτορικό ή µετα-

πτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέµατα διαπολιτισµικής εκ-
παίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτε-
ρης/ξένης γλώσσας,
β) διδακτική υπηρεσία σε διαπολιτισµικά σχολεία, τά-

ξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τµήµατα και τµήµατα ελ-
ληνικής γλώσσας στο εξωτερικό,
γ) επιµόρφωση από δηµόσιο φορέα σε θέµατα διαπο-

λιτισµικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
δ) γνώση ξένων γλωσσών, µε προτεραιότητα στις µη-

τρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσµών (αραβική
γλώσσα, γλώσσα φαρσί ή γλώσσα ούρντου),
ε) διετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία,
στ) εθελοντική συµµετοχή σε εκπαιδευτικές δραστη-

ριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανω-
µένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

4. Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσµετράται ως
χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 80
Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. 

από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

1. Οι Δ.Υ.Ε.Π µπορούν να στελεχώνονται και από ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαµβάνονται
και απασχολούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία και το ω-
ράριο, πλήρες ή µειωµένο, που προβλέπεται στην κείµε-
νη νοµοθεσία κατόπιν αίτησής τους. Επιπλέον, µπορεί να
στελεχώνονται και από ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, οι
οποίοι προσλαµβάνονται και απασχολούνται σύµφωνα
µε τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στην
κείµενη νοµοθεσία, κατόπιν αίτησής τους. 

2. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται
σε Δ.Υ.Ε.Π. µπορεί να διατίθενται, σύµφωνα µε τις ανά-
γκες της υπηρεσίας, µέσα στο σχολικό έτος, από τη
Δ.Υ.Ε.Π. που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη Δ.Υ.Ε.Π.:
α) αρµοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. µε

απόφαση των οικείων διευθυντών εκπαίδευσης, ύστερα
από πρόταση του αρµόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού
συµβουλίου,
β) αρµοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ί-

διας περιφερειακής διεύθυνσης, µε απόφαση του περι-
φερειακού διευθυντή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περι-
φερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου.
Ειδικότερα, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προ-

σλαµβάνονται στο πλαίσιο της συνέχισης των δράσεων:
αα) 6.10.1.1.01.01,
ββ) 8.10.1.1.01.01, 
γγ) 9.10.1.1.01.01 – Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ο-

µάδων (Ε.Κ.Ο.) συµπληρώνουν το, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1, ωράριό τους σε τάξεις υποδοχής – ζωνών
εκπαιδευτικής προτεραιότητας πρωτοβάθµιας ή δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης. 

3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσµετράται ως
χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.

4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
γίνονται µε τη χρήση των ενιαίων υφιστάµενων πινάκων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλά-
δων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 

Άρθρο 81
Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών 

που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π.

1. Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., ε-
κτός από τα καθήκοντα που ορίζονται στις κείµενες δια-
τάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα να:
α) µεριµνούν για την οµαλή ένταξη των µαθητών που

φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη-
µα και τη δηµιουργική αλληλεπίδραση µε το σύνολο του
µαθητικού πληθυσµού, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτε-
ρότητες και τις ανάγκες που προκύπτουν από την πολυ-
πολιτισµική φυσιογνωµία των σχολικών µονάδων,
β) επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία,

λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθη-
τών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π., 
γ) προτείνουν στον οικείο σύλλογο διδασκόντων και

να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φι-
λοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολι-
κές µονάδες.

2. Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., κα-
τά τη διάρκεια της θητείας τους, επιµορφώνονται και υ-
ποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής. Υποστηρίζονται, επίσης, σε θέµατα οργανωτικά από
το Αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης
της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π) του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε συνεργασία µε τους συντονιστές εκπαί-
δευσης προσφύγων. Η διοικητική τους υποστήριξη γίνε-
ται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 82
Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των Δ.Υ.Ε.Π.

1. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, που έχουν την
παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών µονάδων στις οποίες
λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π., είναι υπεύθυνοι για την:
α) απόφαση για τη δηµιουργία υποοµάδων µαθητών, ύ-

στερα από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων για την
συνεκπαίδευση/συνδιδασκαλία, προκειµένου να ικανο-
ποιηθούν µε το βέλτιστο τρόπο οι εκπαιδευτικές ανά-
γκες του µαθητικού πληθυσµού,
β) καταχώριση στοιχείων σχετικών µε τις αρµοδιότη-

τες τους και την επικαιροποίησή τους σε ηλεκτρονική
φόρµα του ιστοχώρου του Ι.Ε.Π..
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2. Οι αρµόδιοι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου που
έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών µονάδων
στις οποίες λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π. σε συνεργασία µε το
Ι.Ε.Π. και τους Σ.Ε.Π. της περιοχής ευθύνης τους:
α) είναι υπεύθυνοι για την επιστηµονική και παιδαγωγι-

κή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οργανώνοντας επι-
µορφωτικά σεµινάρια, τα οποία οφείλουν να παρακολου-
θούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις Δ.Υ.Ε.Π,
β) αποδελτιώνουν και κωδικοποιούν τα προβλήµατα

που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική πράξη, καταθέ-
τουν προτάσεις και συντάσσουν σχετική έκθεση που υ-
ποβάλλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και
στο Ι.Ε.Π..

3. Στο τέλος του διδακτικού έτους, µε ευθύνη των αρ-
µόδιων συντονιστών εκπαιδευτικού έργου που έχουν
την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών µονάδων στις ο-
ποίες λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π., οργανώνο-
νται συναντήσεις για τον απολογισµό και την αξιολόγη-
ση της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. και τη διατύπωση σχετι-
κών προτάσεων. Οι απολογιστικές εκθέσεις υποβάλλονται
στο Αυτοτελές Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης
της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κοι-
νοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

4. Το ωρολόγιο πρόγραµµα εγκρίνεται από τον προϊ-
στάµενο εκπαιδευτικών θεµάτων της οικείας Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης.

Άρθρο 83
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 και 80 εφαρµόζονται α-
πό το σχολικό έτος 2018-2019.

2. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπο-
νται στα άρθρα 77 και 78 του παρόντος, σε θέσεις Σ.Ε.Π.
τοποθετούνται εκπαιδευτικοί σύµφωνα µε όσα προβλέ-
πονται στην υπ’ αριθµ. 139654/ΓΔ4/23.8.2017 κοινή από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Β’
2985).

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 84

1. Το άρθρο 42 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) τροποποιεί-
ται ως εξής:
α) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής: 
«α) Το διευθυντή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, ως Πρό-

εδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάµενο
του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της διεύθυνσης
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.»
β) η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται

ως εξής: 
«α) Το διευθυντή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ως

Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάµε-
νο του Τµήµατος Εκπαιδευτικών Θεµάτων της Διεύθυν-
σης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.»

2. Στο π.δ. 111/2016 (Α΄ 193) επέρχονται οι εξής τρο-
ποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ε-

ξής: 
«1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 8

του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) αντικαθίσταται
και προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 

«α) Οι σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς
(13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και
ΙΓ µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη των αρµόδιων κε-
ντρικών υπηρεσιακών συµβουλίων, τα οποία λαµβάνουν
υπόψη και τη γνώµη των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις
των περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων τους, οι ο-
ποίες διαµορφώνονται σε συνεργασία µε τα αρµόδια
πρωτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα, µε βάση τα εξής
κριτήρια:
αα) τον πληθυσµό της έδρας των σχολείων, 
ββ) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών,
γγ) την οργανικότητα,
δδ) την απόστασή τους από την έδρα του νοµού,
εε) τις συγκοινωνιακές συνθήκες, 
στστ) το υψόµετρο.
Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται: 
αα) µονοθέσιες και διθέσιες σχολικές µονάδες της

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγο-
ρία των δυσπρόσιτων, καθώς και τα δηµοτικά σχολεία
της Μεγίστης και των Ψαρών, 
ββ) οι σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαί-

δευσης που λειτουργούν στην ίδια έδρα µε τις σχολικές
µονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της υποπερίπτω-
σης αα΄.»
β) το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6

του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος
2018-2019.» 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του παρόντος, ο
ν. 682/1977 (Α΄ 244) τροποποιείται ως εξής:
α) η περίπτωση ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4,

όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 56 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής: 

«ββ) Το Εβδοµαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραµµα Διδασκα-
λίας (Ε.Ω.Π.Δ.) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήµερο του
Σεπτεµβρίου από το διευθυντή του σχολείου και το συ-
ντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την παιδαγωγική
ευθύνη του σχολείου. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδα-
γωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο διευθυντής
του σχολείου αποστέλλει το Ε.Ω.Π.Δ. στο διευθυντή εκ-
παίδευσης προς ενηµέρωσή του.»
β) η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παρα-

γράφου 3 του άρθρου 30, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4472/2017, αντικαθίσταται
ως εξής: 

«δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγ-
γελµατικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλά-
χιστον εκθέσεις και αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνε-
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χόµενα διδακτικά έτη µε κριτήρια που καθορίζονται από
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από τις οποίες η
πρώτη συντάσσεται από το διευθυντή της σχολικής µο-
νάδας και κοινοποιείται στον αρµόδιο συντονιστή εκπαι-
δευτικού έργου που έχει την επιστηµονική ευθύνη του
οικείου κλάδου και η δεύτερη συντάσσεται από το διευ-
θυντή της σχολικής µονάδας και κοινοποιείται στον ανω-
τέρω συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος προ-
σθέτει συµπληρωµατική έκθεση, εφόσον το κρίνει σκόπι-
µο και ειδικά αν η γνώµη του διαφέρει από αυτή του Δι-
ευθυντή.».

4. Η παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 τροπο-
ποιείται:
α) Η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: 
«ε) Στην έδρα κάθε περιφέρειας του Κράτους λειτουρ-

γεί περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό/Δι-
οικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων. Στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαί-
δευσης προΐσταται περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευ-
σης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.»
β) η περίπτωση ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης υπάγο-

νται στο Γενικό/Διοικητικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και ασκούν τη δι-
οίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των περιφερειακών
υπηρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, των κέντρων ξέ-
νων γλωσσών και φροντιστηρίων, των λοιπών στελεχών
της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρε-
τούν στην περιοχή τους, εκτός των αρµοδιοτήτων που
ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µε απόφασή του.» 

5. Για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των Περι-
φερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης αρµόδιο υπηρεσια-
κό συµβούλιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., κατά
περίπτωση, το οποίο και γνωµοδοτεί για την απαλλαγή
από τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε την παράγραφο1
του άρθρου 31.

6. Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από το Σεπτέµ-
βριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος
και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση
λόγω της µη πραγµατοποίησης σχετικών προγραµµάτων
εισαγωγικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατά το ανωτέ-
ρω χρονικό διάστηµα, προάγονται στον επόµενο του ει-
σαγωγικού βαθµού αναδροµικά από τη συµπλήρωση της
δοκιµαστικής υπηρεσίας τους, κατά παρέκκλιση της παρ.
2 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Άρθρο 85
Ρυθµίσεις για ζητήµατα εκπαιδευτικού προσωπικού

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

1. Μετά το 14Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), που προ-
στέθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. α) Εκπαιδευτικοί της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχο-
λής Τεχνών και Επαγγελµάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) που δεν συ-

µπληρώνουν ολικά ή µερικά το υποχρεωτικό διδακτικό
τους ωράριο µπορούν να διατίθενται σε σχολικές µονά-
δες της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας µε απόφαση του Διευθυντή
της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ύστερα α-
πό πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και
γνώµη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Με απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης Αττικής, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευ-
θυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., µπορούν να διατίθενται οι εκπαι-
δευτικοί του προηγούµενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή
τους, σε σχολικές µονάδες άλλων διευθύνσεων εκπαί-
δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αττικής. 
β) Με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ύστερα από πρόταση του Γενι-
κού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., µπορούν να διατίθενται
στις σχολικές µονάδες της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. εκπαιδευτικοί της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας
που δεν συµπληρώνουν ολικά ή µερικά το υποχρεωτικό
διδακτικό τους ωράριο, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες
των σχολικών µονάδων και γνώµη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε..

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.
4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι µετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της
Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη δευτεροβάθµια δηµόσια εκπαίδευση
και αντιστρόφως σε οργανικά κενά µπορούν να πραγµα-
τοποιούνται µετά την ανακοίνωση των µεταθέσεων του
εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθµιας δηµό-
σιας εκπαίδευσης και να διενεργούνται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστε-
ρα από αίτηση του εκπαιδευτικού, γνώµη των αρµόδιων
υπηρεσιακών συµβουλίων και σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ.
της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.. Για τη µετάταξη του προηγούµενου εδα-
φίου απαιτείται προηγουµένως ανακοίνωση - πρόσκληση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
στον επίσηµο ιστότοπο του υπουργείου, στην οποία κα-
θορίζεται η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των σχε-
τικών αιτήσεων, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δέκα (10) ηµερών. Για τις ως άνω µετατάξεις ισχύ-
ουν τα κριτήρια για τις µεταθέσεις εκπαιδευτικών σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45). Η πράξη
µετάταξης δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019, η ανακοίνωση –

πρόσκληση για τις µετατάξεις των προηγούµενων εδα-
φίων µπορεί να εκδοθεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

3. Οι Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 θεωρούνται Αρχιτε-
χνίτες του κλάδου ΔΕ01, εφόσον συµπληρώνουν δώδε-
κα (12) έτη προϋπηρεσία στη δηµόσια εκπαίδευση.

4. Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπι-
κού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που έχουν καταρ-
γηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄
167) και επανασυσταθεί µε την περίπτωση α΄ της παρ. 1
του άρθρου 18 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), οι οποίοι: α) µε-
τατάχθηκαν σε άλλες θέσεις, σύµφωνα µε την παρ. 4
του άρθρου 17 του ν. 4325/2015, ή β) µετατάχθηκαν µε
την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, έχουν δικαί-
ωµα να µεταταχθούν µε απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
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ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του αρµόδιου Υ-
πουργού, ύστερα από εισήγηση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., στην ει-
δικότητα και τον κλάδο που κατείχαν πριν από την έναρ-
ξη ισχύος του ν. 4172/2013, εφόσον είτε µετατάχθηκαν
είτε κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
θέση σε κατώτερη κατηγορία προσωπικού από αυτή που
κατείχαν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση πριν από την έ-
ναρξη ισχύος του ν. 4172/2013. Οι ανωτέρω εκπαιδευτι-
κοί µετατάσσονται σε διεύθυνση δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης εντός της περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην οποία ανή-
καν πριν από την κατάργηση του κλάδου τους και τίθε-
νται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσια-
κού συµβουλίου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για τη
µετάταξη απαιτείται αίτηση των εκπαιδευτικών που υπο-
βάλλεται στην αρµόδια διεύθυνση προσωπικού του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σε α-
ποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσί-
ευση στον επίσηµο ιστότοπο του Υπουργείου της σχετι-
κής πρόσκλησης – ανακοίνωσης στην οποία ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία µετάταξης. Αν πε-
ρισσότεροι εκπαιδευτικοί αιτηθούν την ίδια θέση, εφαρ-
µόζονται τα κριτήρια για τις µεταθέσεις και τοποθετή-
σεις του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996.

5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 50
του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλήρως εξο-
µοιωµένοι µε τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας
και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως προς την υπηρεσιακή
τους κατάσταση και εξέλιξη.»

6. Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) τροποποιείται
ως εξής:
Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση «β) αρχί-

ζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ
04-01.» αντικαθίσταται από τη φράση «β) για όσους επι-
λέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01, αρχίζει από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.» 

Άρθρο 86
Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές 
µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής

1. Μετά την 1η Νοεµβρίου κάθε σχολικού έτους, εφό-
σον διαπιστώνεται αδυναµία κάλυψης των κενών θέσε-
ων λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρω-
τή ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτή σε σχολικές
µονάδες, µπορεί να πραγµατοποιείται ειδική πρόσκληση
πρόσληψης µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων για την κάλυψη των κενών θέσε-
ων των συγκεκριµένων σχολικών µονάδων. Οι κενές θέ-
σεις που πρόκειται να καλυφθούν µε την ειδική προκήρυ-
ξη δηλώνονται από τους προϊσταµένους των περιφερει-
ακών διευθύνσεων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου. 

2. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έ-
χουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών του οικείου
σχολικού έτους µπορούν να υποβάλλουν αίτηση – δήλω-
ση συµµετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές µο-

νάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης αποκλειστικά σε περιοχές για τις οποίες έχουν ήδη
εκδηλώσει την προτίµησή τους στην πρόσκληση δήλω-
σης περιοχής προτίµησης αναπληρωτών του οικείου έ-
τους. Η τοποθέτηση στις σχολικές µονάδες της ειδικής
προκήρυξης γίνεται µε βάση τη σειρά κατάταξης στους
πίνακες των αναπληρωτών.

3. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός, εφόσον επιστρέψει
ο µόνιµος εκπαιδευτικός στη θέση στην οποία έχει τοπο-
θετηθεί, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, διατίθε-
ται µε απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύ-
στερα από γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, σε κενή
θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης.

4. Εκπαιδευτικός που τοποθετείται ως αναπληρωτής
σε κενό µε την ειδική προκήρυξη, ύστερα από την αίτηση
- δήλωση συµµετοχής του και δεν αποδέχεται το διορι-
σµό του διαγράφεται από τους πίνακες κατά το τρέχον
σχολικό έτος και αποκλείεται από αυτούς του επόµενου.

Άρθρο 87
Ρυθµίσεις για ζητήµατα της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου µάθησης 

1. Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163)
προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου µάθησης
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 που ανήκουν στο δηµό-
σιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µπορούν να στελεχώ-
νονται από προσωπικό µε οργανωτικά και διοικητικά κα-
θήκοντα για την υλοποίηση, την εφαρµογή και τη λει-
τουργία συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων Διά Βί-
ου Μάθησης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια
προγραµµατικών συµβάσεων. Η επιλογή των στελεχών
γίνεται από φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα
από εισήγηση του προϊσταµένου της Διεύθυνσης Διά Βί-
ου Μάθησης, καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και
οι όροι επιλογής, και ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε την εφαρµογή της παρούσας. Κύρια κριτήρια επιλο-
γής αποτελούν ιδίως τα εκπαιδευτικά προσόντα, η επι-
µόρφωση, η επαγγελµατική εµπειρία και οι κοινωνικοί
λόγοι.»

2. Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 τροποποιείται ως ε-

ξής: 
αα) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του

ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πρόγραµµα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης

µαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) µηνών, οι οποίοι απο-
τιµώνται σε διακόσιες τρείς (203) ώρες στη σχολική µο-
νάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ηµέρες στο χώρο
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερών κανονικής
άδειας, αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους µέ-
χρι τις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του
οικείου σχολικού έτους. Η ισχύς του προηγούµενου εδα-
φίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.
Με την απόφαση του όγδοου εδαφίου της παρούσας

καθορίζονται: α) η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών
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των µαθητευόµενων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
µαθητείας», β) τα ζητήµατα φοίτησης των µαθητευόµε-
νων που σχετίζονται µε τις αναρρωτικές άδειες, γ) οι α-
ναρρωτικές άδειες του σχολικού έτους 2017-2018 και δ)
η παράταση της σύµβασης µαθητείας λόγω λήψης αναρ-
ρωτικής άδειας κατά το σχολικό έτος 2017-2018.»
ββ) Μετά το τέταρτο εδάφιο, όπως αντικαταστάθηκε

µε την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι µπορούν να
διδάξουν στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας»,
µπορούν να συµπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό δι-
δακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος δι-
δακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.»

γγ) Μετά το δωδέκατο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο
«Μεταλυκειακό έτος - τάξη µαθητείας» απασχολούνται
κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραµ-
µα Πιστοποίησης.»
δδ) Μετά το δέκατο τέταρτο εδάφιο προστίθενται εδά-

φια ως εξής:
«Ειδικά στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστο-

ποίησης για τους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έ-
τους – Τάξης Μαθητείας» των σχολικών ετών 2016-2017
και 2017-2018 οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο «Με-
ταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» είναι οι επιµορφω-
τές του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποί-
ησης και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή
των τοµεαρχών του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγ-
µατοποιείται το πρόγραµµα, έχει το ρόλο του επόπτη. Οι
εκπαιδευτικοί του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να α-
πασχολούνται κατά τις απογευµατινές ώρες και η αµοι-
βή τους καλύπτεται από συγχρηµατοδοτούµενη πράξη
ΕΣΠΑ 2014-2020.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12,

όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 89
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι απόφοιτοι των εσπερινών επαγγελµατικών λυ-
κείων δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης του «Με-
ταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» για την προσέ-
λευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων,
εφόσον έχουν συµπληρώσει τριακόσια (300) τουλάχι-
στον ηµεροµίσθια ή τριακόσιες (300) τουλάχιστον ηµέ-
ρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούµενοι ή ελεύθεροι ε-
παγγελµατίες στην ειδικότητα που αποφοιτούν.»
γ) Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγρά-

φου 1 του άρθρου 14 αντικαθίστανται ως εξής:
«Την ευθύνη για θέµατα υποστήριξης της µαθητείας έ-

χουν οι Οµάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) που
συνιστώνται στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και στις οποίες συµµε-
τέχουν εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων και του ΟΑΕΔ, εκπρόσωπος του
ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εκπρόσωπος των εργοδοτών
και των εργαζοµένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συ-
γκροτείται κάθε Ο.Υ.Μ. και ορίζεται το ΚΠΑ στο οποίο
αυτή λειτουργεί. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται
το πλαίσιο ποιότητας µαθητείας και ρυθµίζεται κάθε άλ-
λο θέµα σχετικό µε τη σύνθεση των Ο.Υ.Μ., τις αρµοδιό-
τητες και τη λειτουργία τους. Για τη συγκρότηση των

Ο.Υ.Μ., µπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται µερικά ή
ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. στις περιφερειακές δι-
ευθύνσεις εκπαίδευσης ή στις διευθύνσεις δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους. Με απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων
ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό τον τρόπο, το χρόνο
και τη διαδικασία διάθεσης ή απόσπασης των εκπαιδευτι-
κών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων αποσπώνται ή διατίθενται οι ανωτέρω
εκπαιδευτικοί.»
δ) Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21,

το οποίο είχε προστεθεί µε την περίπτωση β΄ της παρ. 9
του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται
ως εξής:

«Για την πρακτική άσκηση ή την απαλλαγή από αυτή
στις Σ.Ε.Κ. εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις για την Πρακτική
Άσκηση Ι.Ε.Κ. του άρθρου 23.»
ε) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 αντικα-

θίσταται ως εξής:
«4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συµπληρώσει

εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ηµεροµίσθια ή εκατόν
είκοσι (120) τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης ως αυτοα-
πασχολούµενοι ή ελεύθεροι επαγγελµατίες στην ειδικό-
τητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, αν το επιθυµούν,
µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996
(Α΄75) από την υποχρέωση φοίτησης του εξαµήνου πρα-
κτικής άσκησης και τους απονέµεται η βεβαίωση επαγ-
γελµατικής κατάρτισης µε την ολοκλήρωση των τεσσά-
ρων (4) εξαµήνων της θεωρητικής και της εργαστηρια-
κής κατάρτισης.»
στ) Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:
αα) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, όπως έχει

αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 42 του
ν. 4403/2016 (Α΄ 125), οι λέξεις «δύο (2) ετών» αντικαθί-
στανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών».
ββ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 οι λέξεις

«της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» αντικαθί-
στανται από τη φράση «της δηµόσιας πρωτοβάθµιας ή
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός που
ανήκει στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου
Μάθησης».
γγ) Στην παράγραφο 14 µετά τις λέξεις «ή µε ανάθεση

υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι,
κατά τις κείµενες διατάξεις» προστίθεται η φράση «, κα-
θώς και εκπαιδευτές που διαθέτουν τα κριτήρια της περί-
πτωσης ε΄ της παραγράφου 15 εκτός από την πιστοποιη-
µένη εκπαιδευτική επάρκεια.»
δδ) Στο έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-

φου 15 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρ-
θρου 78 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), η ηµεροµηνία
«1.9.2018» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«1.9.2019».

3. Ειδικά οι διευθυντές και υποδιευθυντές, οι οποίοι θα
προκύψουν από εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος διαδικασίες επιλογής, σύµφωνα το άρθρο 27
του ν. 4186/2013, έχουν θητεία τριών (3) ετών. 

4. Η περίπτωση δ΄ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 79 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) ο Γενικός Γραµµατέας Διαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,».
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Άρθρο 88
Ρυθµίσεις για ζητήµατα αδειοδότησης
φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης

1. Το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) τροπο-
ποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 8 της υποπαρα-

γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ τροποποιείται ως εξής: 
αα) Το στοιχείο α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α) οικοδοµική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση

µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόµενα στις παρα-
γράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄
167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κτηριοδοµικού κανονισµού,».
ββ) Στο στοιχείο στ΄ µετά τις λέξεις «σε µία τουλάχι-

στον κτηριολογική µονάδα (κτήριο ή όροφο)» προστίθε-
νται οι λέξεις «ανά περιφέρεια,».
γγ) Μετά το στοιχείο ζ΄ προστίθεται στοιχείο η΄ ως ε-

ξής:
«η) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη µηχα-

νικό, µε επισυναπτόµενα σχέδια αποτύπωσης της υφι-
στάµενης κατάστασης».
β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 10 της υποπαρα-

γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ τροποποιείται ως εξής:
αα) Το στοιχείο α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α) οικοδοµική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση

µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόµενα στις παρα-
γράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017,». 
ββ) Μετά το στοιχείο η΄ προστίθεται στοιχείο θ΄ ως ε-

ξής:
«θ) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη µηχα-

νικό, µε επισυναπτόµενα σχέδια αποτύπωσης της υφι-
στάµενης κατάστασης»».

2. Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια των
ετών 2017 και 2018 ή υπέβαλλαν αίτηση επικαιροποίη-
σης της άδειάς τους µε τη διαδικασία της αναγγελίας
µέχρι 31 Μαΐου 2018, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 8 και
10 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του
ν. 4093/2012, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 31 Οκτω-
βρίου 2018 τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. 

Άρθρο 89
Ρυθµίσεις για τους φορείς της µη τυπικής εκπαίδευσης

1.α) Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 2 της υποπα-
ραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο χορηγεί-
ται σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
µε απόφαση του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα Νέας Γε-
νιάς και Διά Βίου Μάθησης, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατ’ αναλογία προς τα ο-
ριζόµενα στην περίπτωση 13 της παρούσας.

Άδεια Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών
χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, ενώ-
σεις προσώπων και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Ε-
παγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).»

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1η
Σεπτεµβρίου 2018. Εκκρεµείς αιτήσεις αδειοδότησης,
τροποποίησης και επικαιροποίησης Κ.Δ.Β.Μ. διεκπεραιώ-
νονται µέχρι τις 31 Αυγούστου 2018 από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Εκκρεµείς δίκες, διοικητικές προσφυγές
που αφορούν πράξεις ή αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
αφορούν την αδειοδότηση ή τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ.,
καθώς και ένδικα βοηθήµατα και διοικητικές προσφυγές
που θα κατατεθούν κατά πράξεων ή αποφάσεων του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που θα σχετίζονται µε την αδειοδότηση
και τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., διεκπεραιώνονται από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

2. Το άρθρο 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) τροποποιείται
ως εξής:
α) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση»: Η κα-

τάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού που συµπληρώνει,
εκσυγχρονίζει ή και αναβαθµίζει γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήµατα
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή της επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης ή µη τυπικής εκπαίδευσης ή από
επαγγελµατική εµπειρία µε στόχο την ένταξη ή επανέ-
νταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργα-
σίας και την επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη.»
β) Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. «Επαγγελµατικός προσανατολισµός»: Το σύνολο

των διαδικασιών ενηµέρωσης, διερεύνησης και προετοι-
µασίας που πραγµατοποιούνται κατά τρόπο οργανωµένο
και συστηµατικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευµέ-
νους επιστήµονες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα
ενδιαφερόµενα άτοµα να πάρουν µόνα τους τις πιο κα-
τάλληλες για αυτά αποφάσεις, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά την
εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους πορεία, την είσοδό
τους στην ενεργό ζωή, την προσαρµογή τους σε αυτήν
και τις πιθανές µεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελ-
µατικής τους δραστηριότητας.»
γ) Στην παράγραφο 9 µετά τις λέξεις «Διά βίου συµ-

βουλευτική» προστίθεται η λέξη «σταδιοδροµίας».
δ) Προστίθενται παράγραφοι 19, 20, 21, 22 και 23 ως

εξής: 
«19. «Επαγγελµατική Συµβουλευτική»: Η καθοδήγηση

και στήριξη του ατόµου στην προσπάθειά του να επιλέξει
το επάγγελµα που του ταιριάζει ή να επιλύσει ψυχολογι-
κά προβλήµατα που συνδέονται µε το επάγγελµα. 

20. «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση κατά
την οποία οι εκπαιδευόµενοι µελετούν κατ’ ιδίαν κατάλ-
ληλα διαµορφωµένο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή και ο-
πτικοακουστικό ή και ψηφιακό, που συνοδεύεται από έ-
ναν πλήρη οδηγό µελέτης, ενώ υποστηρίζονται, καθοδη-
γούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή σύµβουλο.

21. «Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση»: H εκ-
παίδευση η οποία λαµβάνει χώρα, σύγχρονα ή και ασύγ-
χρονα, σε ειδικά διαµορφωµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα
εκπαίδευσης, µέσω της οποίας οι εκπαιδευόµενοι µελε-
τούν σε δικό τους χρόνο, τόπο και ρυθµό κατάλληλα δια-
µορφωµένο εκπαιδευτικό υλικό αναρτηµένο στην πλατ-
φόρµα, ενώ υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολο-
γούνται από εκπαιδευτή-σύµβουλο. 

22. «Μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευ-
ση κατά την οποία συνδυάζεται η διά ζώσης µε την εξ α-
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ποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση ή την εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση.

23. «Πιστοποίηση Εκροών των Κ.Δ.Β.Μ.»: Η εφαρµογή
Συστήµατος Πιστοποίησης των αποφοίτων των Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Επιπέδου Ένα και Δύο, οι
οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραµµα Συνεχι-
ζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Γενικής Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων.»

3. Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής:
α) Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
αα) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίστα-

ται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου
της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραµµα-
τείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, καταρτίζονται
οι Κανονισµοί Λειτουργίας των ανωτέρω φορέων, δηµό-
σιων και ιδιωτικών, µε τους οποίους ρυθµίζονται θέµατα
όπως:».
ββ) Στην παράγραφο 3 προστίθενται περιπτώσεις ια΄

και ιβ΄ ως εξής: 
«ια) τα θέµατα που αφορούν το θεωρητικό και εργα-

στηριακό µέρος των παρεχόµενων προγραµµάτων, κα-
θώς και την πρακτική άσκηση ή και τη µαθητεία, 
ιβ) τα θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχω-

σης των τµηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των φο-
ρέων, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα
θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού,
τα θέµατα συγκρότησης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτι-
κών µέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήµατα ε-
ποπτείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέµα.» 
β) Μετά το άρθρο 24 προστίθεται άρθρο 24Α, το οποίο

έχει ως εξής: 

«Άρθρο 24Α
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

1. Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο
αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της
µη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους: α)
συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση, β) γενική εκ-
παίδευση ενηλίκων, γ) επαγγελµατικό προσανατολισµό,
δ) επαγγελµατική συµβουλευτική, και µπορεί να ανήκουν
στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Διακρίνονται σε επιπέδου
Ένα και επιπέδου Δύο, µε βάση την κτηριολογική τους υ-
ποδοµή. 

2. Τα πιστοποιηµένα προγράµµατα συνεχιζόµενης ε-
παγγελµατικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ε-
νηλίκων που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν θεωρη-
τικό και, όταν απαιτείται, εργαστηριακό µέρος και η διάρ-
κειά τους πρέπει να προσδιορίζεται σε ώρες. Η πιστοποί-
ηση των προγραµµάτων γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η
Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. ασκεί την εποπτεία της εφαρµογής τους.

3. Η πρακτική άσκηση µπορεί να αποτελεί µέρος των
προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτι-
σης, η οποία προωθείται µε ευθύνη των Κ.Δ.Β.Μ. και υ-
λοποιείται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα ή σε φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δη-
µόσιου τοµέα που σχετίζονται άµεσα µε το αντικείµενο
κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση µπορεί να αµείβεται από
τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί υποχρέωση
η εκ µέρους του εργοδότη ασφάλιση των καταρτιζοµέ-
νων για εργατικό ατύχηµα. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Οικονοµικών ρυθµίζονται τα θέµατα που αφο-
ρούν την αµοιβή και τις ασφαλιστικές εισφορές στην
πρακτική άσκηση.

4. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πιστοποιηµένου
προγράµµατος οδηγεί στη χορήγηση των εξής βεβαιώ-
σεων: 
α) «Βεβαίωση Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρ-

τισης» για τους εκπαιδευόµενους, οι οποίοι παρακολού-
θησαν επιτυχώς πιστοποιηµένο πρόγραµµα Συνεχιζόµε-
νης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 
β) «Βεβαίωση Επιµόρφωσης» για τους εκπαιδευόµε-

νους, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς πιστοποιηµέ-
νο πρόγραµµα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαι-
δευόµενοι που αποκτούν βεβαίωση συνεχιζόµενης ε-
παγγελµατικής κατάρτισης και βεβαίωση γενικής εκπαί-
δευσης ενηλίκων µπορούν να συµµετάσχουν σε εξετά-
σεις πιστοποίησης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κα-
τάρτισης και εξετάσεις πιστοποίησης γενικής εκπαίδευ-
σης ενηλίκων που διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
προκειµένου να τους χορηγηθεί «Βεβαίωση επάρκειας»
σε περίπτωση επιτυχούς συµµετοχής.

5. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, που εκδίδε-
ται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθο-
ρίζεται το σύστηµα πιστοποίησης της συνεχιζόµενης ε-
παγγελµατικής κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν
πιστοποιηµένο πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης. Ειδικότερα στην απόφαση προβλέπο-
νται: αα) οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά
συµµετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, ββ) ο χρόνος
διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, γγ) η οργα-
νωτική δοµή των εξετάσεων, δδ) ο τύπος των χορηγού-
µενων βεβαιώσεων, εε) το ύψος και ο τρόπος καταβολής
των εξέταστρων πιστοποίησης, στστ) οι επιµέρους αρµο-
διότητες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 25 για τη διενέργεια των εξετάσεων στις οποίες ε-
µπίπτει µεταξύ άλλων και η εισήγησή της στο Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότη-
τες του διοικητικού συµβουλίου και αφορούν την πιστο-
ποίηση της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης
των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ., ζζ) η σύσταση οργάνων και ε-
πιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς
και ο καθορισµός του ύψους, του τρόπου, της διαδικα-
σίας αποζηµίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λει-
τουργίας τους, και ηη) κάθε άλλο σχετικό µε τα ανωτέρω
ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα θέµα
που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης όσων έχουν πα-
ρακολουθήσει πιστοποιηµένα προγράµµατα συνεχιζόµε-
νης επαγγελµατικής κατάρτισης. Η συγκρότηση των ορ-
γάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα γίνε-
ται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..
β) Με την απόφαση της προηγούµενης περίπτωσης κα-

θορίζονται: αα) το σύστηµα πιστοποίησης των παρεχό-
µενων στα Κ.Δ.Β.Μ. προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης στο οποίο περιλαµβάνονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδι-
κασία πιστοποίησης των προγραµµάτων, καθώς και το ύ-
ψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή
τους, ββ) οι αξιολογητές των προγραµµάτων που ορίζο-
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νται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και οι
αρµοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία απο-
ζηµίωσής τους. Για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων
λαµβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελµατικά περι-
γράµµατα, εφόσον υπάρχουν, ή τα απαιτούµενα επαγ-
γελµατικά προσόντα.
γ) Με όµοια απόφαση καθορίζεται το σύστηµα πιστο-

ποίησης της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων των αποφοί-
των των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποί-
οι παρακολουθούν πιστοποιηµένο πρόγραµµα γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων, και ανατίθεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
της παραγράφου 5 του άρθρου 25 η διενέργεια των εξε-
τάσεων πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄. 
δ) Με την ίδια απόφαση της περίπτωσης α΄ καθορίζο-

νται το σύστηµα πιστοποίησης των προγραµµάτων γενι-
κής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται στα
Κ.Δ.Β.Μ., στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης
των προγραµµάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτι-
κών τελών για την πιστοποίησή τους, οι αξιολογητές
των προγραµµάτων που ορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι αρµοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος
και η διαδικασία αποζηµίωσής τους. 

6. Από 1.1.2019 τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να παρέ-
χουν πιστοποιηµένα προγράµµατα. Μέχρι την ηµεροµη-
νία του προηγούµενου εδαφίου, τα Κ.Δ.Β.Μ. µπορούν να
παρέχουν και µη πιστοποιηµένα προγράµµατα.».
γ) Στον τίτλο του Κεφαλαίου ΣT΄ οι λέξεις «ΟΡΓΑΝΩ-

ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥ-
ΜΑΤΩΝ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
δ) Μετά το άρθρο 25 προστίθενται άρθρα 26 και 26Α,

τα οποία έχουν ως εξής:

«Άρθρο 26
Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων 

στους φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης (Κολλέγια, 
Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ.)

1. Για κάθε παράβαση της νοµοθεσίας για την αδειοδό-
τηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων µη
τυπικής εκπαίδευσης, επιβάλλεται στους φορείς που α-
δειοδοτούνται ως Κολλέγια, Ι.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. Ένα και
Δύο, ύστερα από προηγούµενη πρόσκλησή τους για υ-
ποβολή των απόψεών τους, διοικητική κύρωση µε αιτιο-
λογηµένη απόφαση του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, ύστερα από εισήγη-
ση του προϊσταµένου της αρµόδιας υπηρεσίας. 

2. Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης α-
ποτελούν τους φορείς ελέγχου των ανωτέρω φορέων.
Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης που

διεξάγουν ελέγχους οφείλουν να επιδεικνύουν στον ε-
λεγχόµενο τα νοµιµοποιητικά έγγραφα, όπως την εντο-
λή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους,
όπως το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας. Οι ελεγχόµε-
νοι υποχρεούνται: α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο
επαγγελµατικής δραστηριότητας, καθώς και στο χώρο
που τηρούνται έγγραφα, παραστατικά και στοιχεία, ββ)
να εφοδιάζουν τους ελεγκτές µε τα ζητούµενα κάθε φο-
ρά αληθή στοιχεία.

3. Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων για τον Κανονισµό Λειτουργίας της
παραγράφου 3 του άρθρου 17 εξειδικεύονται οι υποχρε-
ώσεις των ελεγκτικών οργάνων, δίνονται οι κατευθυντή-
ριες γραµµές για την άσκηση των ελέγχων, καθορίζεται
η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων του άρ-
θρου 25Α και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή
της παρούσας διάταξης και καθορίζονται τα υποδείγµα-
τα των εντύπων, εκθέσεων και εγγράφων που χρησιµο-
ποιούνται στον έλεγχο.

4. Στις περιπτώσεις ελέγχων, το ελεγκτικό όργανο που
βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει Έκθεση Ελέγχου
στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότη-
τας του παραβάτη, β) ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της
παράβασης και γ) η συνοπτική περιγραφή της παράβα-
σης. Η Έκθεση Ελέγχου υπογράφεται από το όργανο
που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη. Αν ο τε-
λευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία
από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η Έκθεση
Ελέγχου κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία της Διεύ-
θυνσης Διά Βίου Μάθησης από το ελεγκτικό όργανο. Αν
προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση άδειας, υποβάλλε-
ται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου. 

5. Η Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται αµελλητί και σε
αυτόν που τον αφορά, µε την επισήµανση ότι έχει δικαί-
ωµα να υποβάλλει έγγραφο υπόµνηµα µε τις απόψεις
του, σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίη-
ση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Η κύρωση επιβάλλε-
ται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Γενικού/Τοµεακού
Γραµµατέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης που εκδί-
δεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την υ-
ποβολή των απόψεων ή την άπρακτη πάροδο της προ-
βλεπόµενης προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών και κοινο-
ποιείται µε απόδειξη στον παραβάτη.

6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε τον πα-
ρόντα νόµο δεν θίγουν άλλες κυρώσεις που επιβάλλο-
νται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 26A
Παραβάσεις και Κυρώσεις στους φορείς 

µη τυπικής εκπαίδευσης

1. Οι προβλεπόµενες παραβάσεις µε τις κυρώσεις
τους είναι οι εξής:
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2. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται µε τη σφράγι-
ση της εγκατάστασης και την αφαίρεση όλων των σχετι-
κών επιγραφών και πραγµατοποιείται µετά την αποστο-
λή σχετικού αιτήµατος του Γενικού/Τοµεακού Γραµµατέα
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς προς τις κατά τόπο
αρµόδιες αστυνοµικές αρχές της περιοχής στην οποία
λειτουργεί παράνοµα ο φορέας.

3. Αν ο υπόχρεος, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφα-
σης, προβεί σε καταβολή του προστίµου και προσκοµίσει
αποδεικτικό καταβολής, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες α-
πό την καταβολή, στην αρµόδια υπηρεσία της Διεύθυν-
σης Διά Βίου Μάθησης, το ύψος του επιβληθέντος προ-
στίµου µειώνεται στο ήµισυ. Αν σε διάστηµα ενός (1) έ-
τους διαπιστωθεί ότι ο παραβάτης έχει υποπέσει στην ί-
δια παράβαση του νόµου το πρόστιµο διπλασιάζεται. 

4. Τα διοικητικά πρόστιµα εξοφλούνται στην αρµόδια
Δ.Ο.Υ. ή διά ηλεκτρονικής διαδικασίας σε πληροφοριακό
σύστηµα, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ.
356/1974, Α΄ 90) και αποδίδονται κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%) στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ρυθµίζεται η
διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προστίµου και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

ΚΕΦAΛΑΙΟ Β΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤAΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ

ΠΑΙΔΕIΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜAΤΩΝ

Άρθρο 90
Θέµατα του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

1. Το άρθρο 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιεί-
ται:
α) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3, αντικαθίσταται

ως εξής: 
«ε) Ένα συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ανά Οµάδα

Προσανατολισµού Επιστηµών.»
β) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4, αντικαθίσταται

ως εξής: 
«α) Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υ-

πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από πρόταση του Προέδρου της Αρχής για τα µέλη των
περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3. Η επιλογή
των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Αντι-
πρόεδρο της Αρχής, οι οποίοι συνεπικουρούνται από ει-
δική τριµελή επιτροπή που αποτελείται από δύο µέλη
Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής και ένα (1) συντονι-
στή εκπαιδευτικού έργου των κλάδων της δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Για τις περιπτώσεις
γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 ορίζονται και αναπληρω-
µατικά µέλη. Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγρά-
φου 3 και σε περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
από υποψηφίους, τα µέλη προτείνονται από τον Πρόε-
δρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής και την ειδι-
κή τριµελή επιτροπή και ο ορισµός τους επικυρώνεται α-
πό το Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.» 

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τη λήξη της
θητείας των σχολικών συµβούλων σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 11 του άρθρου 20.

Άρθρο 91

Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Τ.Ε.Ι. Πειραιά,
που έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
και είναι εγγεγραµµένα στους πίνακες ακαδηµαϊκών
συµβούλων, που έχουν καταρτιστεί από τις Εκτελεστι-
κές Επιτροπές του Β΄ Τµήµατος, εξακολουθούν να έ-
χουν τη δυνατότητα να εξασκούν καθήκοντα ακαδηµαϊ-
κού συµβούλου έως τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους
2017-2018, δηλαδή στις 31.8.2018.

Άρθρο 92
Μετακίνηση µελών Δ.Ε.Π.

1. Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 5 του άρθρου
16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως η παράγραφος αυτή
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 76 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Για τη µετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφε-
ροµένου προς το Τµήµα του και έγκριση από τη Σύγκλη-
το του ιδρύµατος προέλευσης ύστερα από γνώµη της
Συνέλευσης του οικείου Τµήµατος. Για τη διατύπωση της
γνώµης, καθώς και για την απόφαση της Συγκλήτου,
λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση
και η εύρυθµη λειτουργία του Τµήµατος, οι οποίες τεκ-
µαίρεται ότι αναιρούνται εφόσον, ύστερα από τη µετακί-
νηση, παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυ-
ναµίας του Τµήµατος. Η απόφαση της Συγκλήτου λαµβά-
νεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµε-
ρών από την υποβολή της αίτησης και πρέπει σε αυτή να
αναγράφεται ότι η Σύγκλητος συνηγορεί στη µεταφορά
της πίστωσης της θέσης του µέλους Δ.Ε.Π. που µετακι-
νείται.
δ. Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύµατος

προέλευσης ο ενδιαφερόµενος καταθέτει αίτηση στο ί-
δρυµα υποδοχής. Για τη µετακίνηση αποφασίζει η Συνέ-
λευση του Τµήµατος υποδοχής συνεδριάζοντας σε ειδι-
κή σύνθεση στην οποία µετέχουν µόνο τα µέλη της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Η
απόφαση λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση τριµελούς
εισηγητικής επιτροπής από µέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλ-
λου Α.Ε.Ι., του ίδιου γνωστικού αντικειµένου µε αυτό του
αιτούµενου τη µετακίνηση και, µόνο αν δεν υπάρχουν ή
δεν επαρκούν τέτοια µέλη, επιλέγονται µέλη συναφούς
γνωστικού αντικειµένου. Η επιτροπή συγκροτείται µε αι-
τιολογηµένη ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντι-
κειµένου απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος µε την
ειδική σύνθεση και τα µέλη της είναι της ίδιας ή ανώτε-
ρης βαθµίδας µε αυτήν του αιτούµενου τη µετακίνηση. Η
µετακίνηση ολοκληρώνεται µε πράξη του Πρύτανη του Ι-
δρύµατος υποδοχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από έ-
γκριση της απόφασης της Συνέλευσης του Τµήµατος α-
πό τη Σύγκλητο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Η διαδικασία στο ίδρυµα υποδοχής ολο-
κληρώνεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τεσσάρων
(4) µηνών από την κατάθεση σε αυτό της αίτησης του εν-
διαφεροµένου και έχει ως έναρξη ισχύος το αµέσως ε-
πόµενο ακαδηµαϊκό εξάµηνο.
ε. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση µετα-

κίνησης µεταξύ Τµηµάτων του ίδιου ιδρύµατος. Στην πε-
ρίπτωση αυτή η Σύγκλητος εγκρίνει τη µετακίνηση αφού
λάβει τη γνώµη του Τµήµατος προέλευσης και την από-
φαση του Τµήµατος υποδοχής.» 

2. Εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
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διαδικασίες µετακίνησης µελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έ-
χουν δοθεί οι γνώµες και των δύο (2) Τµηµάτων, προέ-
λευσης και υποδοχής, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν πριν από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 καταργείται.

Άρθρο 93

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι εκ-
παιδευτικοί που αποσπώνται από την οργανική τους θέ-
ση σε σχολικές µονάδες άλλης διεύθυνσης εκπαίδευσης
ή υπηρεσίας ή εποπτευόµενου φορέα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η δαπάνη που
προκύπτει από την απόσπαση του εν λόγω προσωπικού
για τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές και τα πάσης φύσης
επιδόµατά του βαρύνουν τον προϋπολογισµό της οργα-
νικής του θέσης.»

Άρθρο 94
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

1. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στις ελληνό-
γλωσσες µονάδες του εξωτερικού, κατά το διάστηµα της
απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε
σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το
διάστηµα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή
µετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η
απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε (5) ετών,
τότε, µε την έναρξη του έκτου συνεχόµενου σχολικού έ-
τους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεω-
ρείται κενή, µε τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9
του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985
(Α΄167) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσε-
ων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν.
β) Κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής

τους µπορούν να υποβάλουν αίτηση µετάθεσης για οποι-
αδήποτε περιοχή µετάθεσης, εφόσον είχαν υπηρετήσει
ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017-

2018 αποσπάστηκαν και έχασαν την οργανική τους θέση
µπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησής
τους στο σχολείο όπου είχαν την οργανική τους θέση,
µέχρι τις 31.8.2018.
Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί µε

µετάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασµένος εκπαι-
δευτικός παραµένει στην οικεία διεύθυνση ως υπεράριθ-
µος.»

2. Καταργούνται οι εξής διατάξεις:
α) Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
β) Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 95
Απουσίες µαθητών-αθλητών

Η παρ. 46 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«46. α) Η φοίτηση των µαθητών δηµόσιων και ιδιωτι-
κών σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότη-
τας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των, οι οποίοι ως αθλητές µέλη των ελληνικών εθνικών
οµάδων συµµετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προε-
τοιµασίας ή συµµετοχής σε ολυµπιακούς, παγκόσµιους,
ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, µεσογειακούς αγώνες ή άλ-
λες αθλητικές διοργανώσεις µε τις εθνικές οµάδες, στις
οποίες είναι µέλη, υπερέβησαν το προβλεπόµενο, δικαι-
ολογηµένων και αδικαιολόγητων, όριο απουσιών, θεω-
ρείται επαρκής, ακόµη και αν, πέραν του προβλεπόµενου
ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων (114) ωρών, πραγµατο-
ποιήσουν µέχρι και εκατόν σαράντα (140) επιπλέον ώρες
απουσίας.
β) Η φοίτηση των µαθητών δηµόσιων και ιδιωτικών

σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
οι οποίοι ως αθλητές συµµετέχουν σε πανελλήνιους α-
θλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις
που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική οµοσπονδία,
αναγνωρισµένη από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, υπερέβησαν το προβλεπόµενο όριο, δικαιολογη-
µένων και αδικαιολόγητων, απουσιών, θεωρείται επαρ-
κής, ακόµη και αν, πέραν του προβλεπόµενου ορίου των
εκατόν δεκατεσσάρων (114) ωρών πραγµατοποιήσουν
µέχρι και εβδοµήντα (70) επιπλέον ώρες απουσίας.
Οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογηµένων και αδι-

καιολόγητων, που προβλέπονται στα εδάφια α΄ και β΄
της παρούσας παραγράφου, δεν προσµετρούνται, µε α-
πόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εφόσον οφείλο-
νται, αποδεδειγµένα, στις αθλητικές τους υποχρεώσεις
προετοιµασίας ή αγωνιστικές. Με απόφαση της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά, µε τα οποία αποδεικνύεται το χρονικό διάστηµα,
κατά το οποίο οι µαθητές-αθλητές των ανωτέρω περι-
πτώσεων δεν παρακολούθησαν τα µαθήµατά τους.
γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µαθητών - αθλητών, οι

οποίοι συµµετέχουν σε προετοιµασία και διεθνείς αγώ-
νες υψηλού επιπέδου των περίπτώσεων α΄ και β΄, µπο-
ρούν, προκειµένου να καλύψουν το απαιτούµενο όριο
για την υποχρεωτική τους φοίτηση, µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, να λαµβά-
νουν ειδική διδακτική στήριξη, ύστερα από εισήγηση του
Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, ο οποίος καθορί-
ζει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στην ίδια απόφαση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Πολιτισµού και Α-
θλητισµού καθορίζονται οι λειτουργικές δαπάνες και
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 96
Υπερωρίες Αρεταίειου Νοσοκοµείου

Η εργασία που πραγµατοποιήθηκε από το πάσης φύ-
σεως προσωπικό του Αρεταίειου Νοσοκοµείου, εκτός
του ιατρικού, κατά το µήνα Δεκέµβριο του έτους 2017,
στο πλαίσιο της 24ώρου λειτουργίας του και αντιστοιχεί
σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και
τη νύχτα, προς συµπλήρωση ή καθ’ υπέρβαση της υπο-
χρεωτικής εβδοµαδιαίας εργασίας, θεωρείται νόµιµη.
Νόµιµη επίσης θεωρείται και η αποζηµίωση για την ανω-
τέρω εργασία, καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων των
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1304/1.12.2016 και 1305/1.12.2016 αποφάσεων της Ε-
φορείας του Αρεταίειου Νοσοκοµείου (Β΄ 3924), ΚΑΕ
0263 του προϋπολογισµού του έτους 2017 του Νοσοκο-
µείου.

Άρθρο 97

1. Η περίπτωσης η΄ του άρθρου 88 του ν. 4485/2017 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«η. οι παράγραφοι 7 και 22 του άρθρου 39 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193),».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 2469/1997 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρµόζονται για τις
αποσπάσεις που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 ή τον Κανονισµό
της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και µε το άρθρο 18 του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267) και τα άρθρα 34 και 59 του  ν.
4314/2014 (Α΄ 265), από την έναρξη ισχύος τους.».

3. Οι κάθε είδους δαπάνες των περιφερειακών διευ-
θύνσεων εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εκπαιδευτι-
κών Κέντρων (ΠΕΚ) και των Γενικών Αρχείων του Κρά-
τους (ΓΑΚ) Ηρακλείου, οι οποίες είχαν πραγµατοποιηθεί
έως τις 31.12.2017, χωρίς την πιστή τήρηση της διαδικα-
σίας που προβλέπεται στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), µπο-
ρούν να εκκαθαριστούν σε βάρος των οικείων πιστώσε-
ων των προϋπολογισµών του οικονοµικού έτους 2018
των Ε.Φ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης.

Άρθρο 98

1. Δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ) και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) για οφειλές
σε διεθνείς οργανισµούς που έχουν καταστεί ληξιπρόθε-
σµες µέχρι 31.12.2017 µπορεί να αναληφθούν και να
πληρωθούν εντός του ορίου των εγγεγραµµένων πιστώ-
σεων του τρέχοντος έτους, χωρίς να απαιτείται η σχετι-
κή ανάληψη υποχρέωσης προηγούµενου έτους, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και
του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). Η έλλειψη ανάληψης υποχρέ-
ωσης προηγούµενου οικονοµικού έτους δεν καθιστά τις
ανωτέρω δαπάνες µη κανονικές και δεν επισύρει την α-
ναζήτηση ευθυνών από τα αρµόδια όργανα.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 47 του
ν. 4415/2016 προστίθενται περιπτώσεις β΄ και γ΄ ως ε-
ξής:

«β. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µπορεί να πραγµατοποιηθεί αύξηση του
προϋπολογισµού των προσκλήσεων της προηγούµενης
παραγράφου για τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξα-
γωγή διδακτορικών διατριβών ή και µεταδιδακτορικών
µελετών, καθώς και να προβλεφθούν κονδύλια για τη
διαχείριση των προσκλήσεων αυτών και για την λειτουρ-
γία του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ). Η εν λόγω αύξηση βαρύνει τον προϋπολογι-
σµό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συγκεκριµένα πόρους προερχό-
µενους από το ΠΔΕ και πραγµατοποιείται µε εκταµίευση
του εν λόγω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ. Η διάταξη αυ-
τή ισχύει από 6.9.2016.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων µπορεί να µεταφερθούν κονδύλια από

τον προϋπολογισµό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συγκεκριµένα α-
πό πόρους προερχόµενους από το ΠΔΕ στον ΕΛΚΕ της
ΓΓΕΤ για κάλυψη εξόδων των προσκλήσεων - δράσεων
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που η ΓΓΕΤ διαχειρίζεται. Το ποσοστό
των κονδυλίων που µεταφέρονται δεν µπορεί να υπερβεί
το πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων προσκλήσεων
- δράσεων.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Μέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου (Ε.Σ.) δεν
µπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηµατοδότηση στο
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ούτε να είναι µέλος επιστηµονικής οµάδας
που έχει υποβάλει αίτηση.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Στο Ίδρυµα µπορεί να αποσπαστούν, ύστερα από
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εποπτεύο-
ντος το ίδρυµα Υπουργού που δηµοσιεύεται στην ιστο-
σελίδα του Ιδρύµατος και σχετικής αίτησής τους, υπάλ-
ληλοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δηµοσίου ή από άλλο
νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε κοινή
απόφαση του εποπτεύοντος το Ίδρυµα Υπουργού, του Υ-
πουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουρ-
γού του φορέα προέλευσης. Στην πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος καθορίζονται ο αριθµός των θέσεων
που θα καλυφθούν, τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστι-
κά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη των εν λό-
γω θέσεων, η διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οι υποψηφιότητες
αξιολογούνται από τριµελή επιτροπή η οποία ορίζεται α-
πό τον εποπτεύοντα το ίδρυµα Υπουργό. Η απόσπαση
διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξε-
ων, χωρίς τη γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου του
φορέα από τον οποίο αποσπάται ο εργαζόµενος και για
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, το οποίο µπορεί να πα-
ραταθεί µία ή περισσότερες φορές. Το προσωπικό που α-
ποσπάται στο ίδρυµα διατηρεί την οργανική θέση που
κατέχει στο φορέα από τον οποίο προέρχεται κατά πα-
ρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο χρόνος α-
πόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση
της υπηρεσίας ή του νοµικού προσώπου, στην οποία α-
νήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπι-
κού επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. Οι
εν λόγω αποσπάσεις εµπίπτουν στις εξαιρέσεις της  πε-
ρίπτωσης κβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224),».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 (Α΄ 256) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Το διοικητικό συµβούλιο ερευνητικού ή τεχνολο-
γικού κέντρου – ινστιτούτου µπορεί, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας
τους και ακολουθώντας αποδεδειγµένους κανόνες αξιο-
λόγησης, να χορηγεί τα ακόλουθα ήδη υποτροφιών: αα)
Υποτροφίες Αριστείας και ββ) Ανταποδοτικές Υποτρο-
φίες.
β) Τα ανωτέρω είδη υποτροφιών, δύνανται να χορη-

γούνται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτη-
τές, υποψήφιους διδάκτορες και µεταδιδάκτορες, καθώς
και σε ερευνητές, σε περιπτώσεις συνδροµής προϋποθέ-
σεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευ-
νητικού δυναµικού της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, σύµ-
φωνα µε τα προβλεπόµενα στον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του. Η δαπάνη προέρχεται και βαρύνει τους

65



ίδιους πόρους του ερευνητικού φορέα ή πόρους προερ-
χόµενους από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα/έρ-
γα. 
γ) Ως Υποτροφίες Αριστείας ορίζονται χρηµατικά πο-

σά υπό τη µορφή ειδικού βραβείου ή οικονοµικής ενίσχυ-
σης σε δικαιούχους διακρινόµενους για τις ακαδηµαϊκές
ή / και ερευνητικές τους επιδόσεις.
δ) Ως Ανταποδοτικές Υποτροφίες ορίζονται χρηµατικά

ποσά καταβαλλόµενα στους δικαιούχους, προκειµένου
για τη συµµετοχή τους στην υλοποίηση ερευνητικών
προγραµµάτων/ έργων.
ε) Οι υποτροφίες της παρούσας παραγράφου δεν απο-

τελούν εισόδηµα, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φό-
ρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. 

6. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπου-
δών µπορούν να παρέχονται από τα ιδρύµατα στα οποία
φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες µε υποχρέωση, εκ
µέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία µε µερι-
κή απασχόληση, µέχρι σαράντα (40) ώρες µηνιαίως σε υ-
πηρεσίες του ιδρύµατος. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. µπορούν,
επίσης, να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε υπο-
ψήφιους διδάκτορες και µεταδιδάκτορες της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία α-
πό την λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους, ως
αντάλλαγµα για την απασχόλησή τους στην υλοποίηση
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων στο οικείο Α.Ε.Ι., από
πόρους που προέρχονται από τα προγράµµατα αυτά και
σύµφωνα µε τους όρους που τίθενται στο θεσµικό πλαί-
σιο υλοποίησής τους.»

7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 28 του  ν.
4314/2014 (Α΄ 265), αντικαθίσταται ως εξής:

«Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χο-
ρηγούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς, σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων 1 και
7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από Α.Ε.Ι., σύµφωνα
µε το ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και το ν. 4485/2017 (Α΄114)
και από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύµ-
φωνα µε το ν. 2158/1993 (Α΄ 109) και το π.δ. 321/1999
(Α΄ 306) είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση από τα
ανωτέρω επιχειρησιακά προγράµµατα, καθώς και από ε-
πιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Προϋπόθεση επιλεξιµότητας των ανταποδοτικών υπο-

τροφιών που χορηγούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης προ-
γραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί η απασχόλη-
ση των δικαιούχων στην υλοποίηση των συγχρηµατοδο-
τούµενων πράξεων και σύµφωνα µε τους όρους που τί-
θενται στο θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης τους.
Τα χορηγούµενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτε-

λούν εισόδηµα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φό-
ρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η παρούσα διάταξη
εφαρµόζεται και για τους µεταδιδακτορικούς συνεργά-
τες.»

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4521/2018 υπάγο-
νται και οι Προϊστάµενοι των Γραµµατειών των Ειδικών
Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευ-
νητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014.

9. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 4429/2016
οι λέξεις «Εσωτερικών και» διαγράφονται.

10. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 59 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αφορά τα έσοδα του

έτους 2018 και εφεξής.
11. Η δικαστική υπεράσπιση και νοµική υποστήριξη

των µελών των Επιτροπών Έρευνας των Α.Ε.Ι. και του
προσωπικού που υπηρετεί στη Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε.
των Α.Ε.Ι. µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, όταν κατηγο-
ρούνται ή φέρονται να ευθύνονται ως δηµόσιοι υπόλογοι
για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά
στην, σύµφωνα µε το νόµο, εκπλήρωση των καθηκόντων
τους, ανατίθεται σε δικηγόρο που εγκρίνεται από την Ε-
πιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι.. Η δαπάνη για τη δι-
καστική υπεράσπιση καλύπτεται από ίδιους πόρους των
Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.. Το µέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος
θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωµένος να αποδώσει κατά
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. το σύνολο της δαπάνης που ο
Ε.Λ.Κ.Ε. έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή
του. 

12. Η απόφαση της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 87 του ν. 4485/2017 δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 1η Σεπτεµβρίου
2018 και τα έννοµα αποτελέσµατά της επέρχονται σε
κάθε περίπτωση αναδροµικά από την έκδοσή της.

13. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του  π.δ.
80/2016 (Α΄ 145), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 62 του ν. 4485/2017 και αντικαταστάθηκε µε
την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«δ. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Σε περίπτωση δα-
πανών ίσων ή κατώτερων των δύο χιλιάδων πεντακο-
σίων (2.500) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
εκδίδεται, εφόσον µεταβιβάσει τη σχετική αρµοδιότητα
η Επιτροπή Ερευνών, από τον επιστηµονικό υπεύθυνο µε
την προϋπόθεση ότι αυτός ανήκει στο µόνιµο ή µε σύµ-
βαση αορίστου χρόνου προσωπικό του φορέα και ότι το
άθροισµα των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνουν το είκο-
σι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των πιστώσεων
του προϋπολογισµού του έργου. Για τις πιστώσεις που υ-
περβαίνουν το ως άνω ποσοστό, οι αποφάσεις ανάλη-
ψης υποχρέωσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής Ερευνών,».

Άρθρο 99

Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:

«ιδ) Σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ηλε-
κτρονικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων για την άσκηση έργου του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε θέ-
µατα που αφορούν όλες τις βαθµίδες της τυπικής και της
µη τυπικής εκπαίδευσης και των εποπτευόµενων φορέ-
ων του, καθώς και σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό των
Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Χώρας, για τα θέµατα
του Ε.Λ.Κ.Ε..»

Άρθρο 100

1. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 31 του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
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«ε) µεριµνά για την υλοποίηση προγραµµάτων ή δρά-
σεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, και ε΄
της παρ. 8 του άρθρου 68 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), σε
συνεργασία µε το Τµήµα Στ΄ Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης σε Καταστήµατα Κράτησης της Γενικής Γραµµατείας
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και το Τµήµα Εργα-
σίας και Εκπαίδευσης Κρατουµένων του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων,
καθώς και το κατάστηµα κράτησης,».

2. Όπου στο άρθρο 31 του ν. 4521/2018 αναφέρεται το
«Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήµατα
Κράτησης της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)» εννοείται το
«Τµήµα Στ΄ Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήµα-
τα Κράτησης της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και
Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων».

Άρθρο 101
Θέµατα Α.Ε.Ι.

1. Η παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Καταξιωµένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήµονες,
οι οποίοι κατέχουν θέση ή διαθέτουν ισοδύναµα προσό-
ντα µε µέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα,
µπορούν να έχουν τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή ύ-
στερα από αίτησή τους και απόφαση της Συνέλευσης
του Τµήµατος, η παραµονή των οποίων δεν µπορεί να υ-
περβαίνει τα τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη. Τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις τους ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονι-
σµό του οικείου ιδρύµατος και µέχρι την έκδοσή αυτού,
µε απόφαση της Συγκλήτου. Με αιτιολογηµένη απόφαση
το Τµήµα µπορεί να αναθέτει τη διδασκαλία µεταπτυχια-
κού µαθήµατος ή και σεµιναρίου στον επισκέπτη καθηγη-
τή, εφόσον το επιθυµεί και ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση
όχι για διάρκεια µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ακαδη-
µαϊκών εξαµήνων. 
Για τη διδασκαλία αυτή, ο Επισκέπτης Καθηγητής αµεί-

βεται από πόρους του ιδρύµατος, µέσω του ΕΛΚΕ ή από
πόρους ευρωπαϊκού/διεθνούς προγράµµατος κινητικότη-
τας διδασκόντων ή ερευνητικού έργου ή από χορηγία
για το σκοπό αυτόν ή από πόρους που εξασφαλίζει το οι-
κείο τµήµα, σε καµία περίπτωση όµως δεν µπορεί να επι-
βαρύνει τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. ή τον Κρατικό
Προϋπολογισµό ή τα ταµειακά διαθέσιµα του ΕΛΚΕ. Το
ύψος της αµοιβής του επισκέπτη καθηγητή είναι αντί-
στοιχο µε το ύψος της αµοιβής των συµβάσεων εργα-
σίας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 407/1980
(Α΄ 112).»

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 12 του
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) οι λέξεις «Κωστής Στεφανής» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «Κώστας Στεφανής».

3. α) Στο πέµπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 26 του
ν. 4368/2017 (Α΄ 21), όπως προστέθηκε µε την περίπτω-
ση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄114)
η φράση «που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως» διαγράφεται.

β) Στο έκτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 20 του
ν. 4521/2018 η φράση «που δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως» διαγράφεται. 

4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 προστίθεται
εδάφιο ως εξής: 

«Οι πράξεις µετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την η-
µεροµηνία ίδρυσης του Πανεπιστηµίου, εφόσον ο αιτών
υποβάλλει αίτηση έως 31.8.2018, άλλως την ηµεροµηνία
έκδοσης της πράξης.»

5. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλ-
λονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τµήµα του Α.Ε.Ι. που
οργανώνει το Π.Μ.Σ.. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την
υποβολή πλήρους φακέλου.»

6. Στην περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του  ν.
4521/2018 (Α΄ 38) µετά την κατηγορία «ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙ-
ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ» και πριν την κατηγορία «ΠΕ60 ΝΗ-
ΠΙΑΓΩΓΟΙ» προστίθεται κατηγορία «ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ».

Άρθρο 102

Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 21 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 οι λέξεις «όχι µετά τις 30.4.2018.» αντικα-
θίστανται από τις λέξεις «όχι µετά τις 31.12.2018.». Το
προηγούµενο εδάφιο ισχύει από την 1η Μαΐου 2018. 

Άρθρο 103

Οι δαπάνες του Ιδρύµατος Νεολαίας και Διά Βίου Μά-
θησης που πραγµατοποιήθηκαν το τελευταίο δίµηνο του
έτους 2017, θεωρούνται νόµιµες και εκκαθαρίζονται, κα-
τά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, σε βά-
ρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του οικείου
φορέα.

Άρθρο 104

Στο τέλος της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου
Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται, α-
πό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόµου,
περίπτωση 5 ως εξής: 

«5. Οι άδειες διδασκαλίας που έχουν χορηγηθεί έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν ανακλη-
θεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθη-
καν µετά την έκδοσή τους, ισχύουν µέχρι τις 31.12.2019,
ηµεροµηνία µέχρι την οποία οι άδειες ανανεώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του επόµενου εδαφίου. Οι δι-
καιούχοι οφείλουν το αργότερο µέχρι τις 30.8.2019 να
προβούν σε αίτηση ανανέωσης αδείας, προσκοµίζοντας
την ήδη εκδοθείσα άδειά τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνο-
δευόµενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καθορί-
ζονται µε την απόφαση της περίπτωσης 3.»

Άρθρο 105

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του
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ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωµα να

φοιτούν:
α) ενήλικοι µαθητές,
β) ανήλικοι εργαζόµενοι µαθητές».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του

ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η φοίτηση στα ηµερήσια και στα εσπερινά λύκεια

(ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαµβάνει τις τάξεις
Α΄, Β΄ και Γ΄. 
Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς εσπερινού λυκείου

(ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς εσπερι-
νού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους
2019-2020. 
Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωµα πρόσβασης

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω ειδικών διατάξεων
για τα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτη-
σαν επί τρία (3) πλήρη σχολικά έτη στο τριετές εσπερινό
λύκειο, µε εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου
που εγγράφονται σε εσπερινό ΕΠΑΛ για την απόκτηση
πτυχίου. 
Ως προς την τελευταία κατηγορία µαθητών, δικαίωµα

πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω ειδικών
διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν
επί δύο (2) πλήρη σχολικά έτη σε εσπερινό ΕΠΑΛ.»
Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού

λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) εφαρµόζονται οι διατάξεις που ί-
σχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Μεταβατικές διατάξεις:
α) Μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ηµε-

ρησίου ΓΕΛ σε οποιοδήποτε σχολικό έτος και µαθητές
της Α΄ τάξης τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ που θα προα-
χθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωµα εγ-
γραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουρ-
γία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019. 
Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη

Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχο-
λικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθη-
σαν κατά τα προηγούµενα έτη, συνεχίζουν και ολοκλη-
ρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τε-
τραετούς εσπερινού ΓΕΛ θα λειτουργήσει έως το σχολι-
κό έτος 2019-2020. 
β) Μαθητές που έχουν προαχθεί καθ’ οποιονδήποτε

σχολικό έτος από την Α΄ τάξη ηµερησίου ΕΠΑΛ ή από
την Α΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΕΠΑΛ έχουν δικαίω-
µα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ, η
λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-
2019. 
Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη

Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού τετραετούς ΕΠΑΛ κατά το
σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και έχουν
προαχθεί κατά τα προηγούµενα έτη συνεχίζουν και ολο-
κληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του
τετραετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το
σχολικό έτος 2019-20.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προ-
ϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά
για την εγγραφή και µετεγγραφή νυν και πρώην µαθη-
τών του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ)
στις τάξεις του τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ – Ε-
ΠΑΛ), σύµφωνα µε την αντιστοίχηση των τάξεων του τε-

τραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) και του τριε-
τούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ), όπως αυτή προ-
κύπτει από τις κείµενες διατάξεις και τα προγράµµατα
σπουδών.

Άρθρο 106

Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) τρο-
ποποιείται ως εξής:

«1. α) Για τον έλεγχο της εφαρµογής της κείµενης νο-
µοθεσίας για τα φροντιστήρια, της συλλογής στοιχείων
και της εξαγωγής στατιστικών αναφορών και της κατα-
πολέµησης της αδήλωτης ή υποδηλωµένης εργασίας δη-
µιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων πληροφοριακό σύστηµα στο οποίο, µε συνε-
χή ενηµέρωση και σε πραγµατικό χρόνο, καταχωρίζονται
τα στοιχεία του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται
ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρµόδιος διαχειριστής
του πληροφοριακού συστήµατος, ο τρόπος εφαρµογής
και υλοποίησης, η διαδικασία καταχώρισης, η πρόσβαση
των αρµόδιων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστηµα
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
β) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων

ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω
πληροφοριακό σύστηµα, ετησίως και κάθε φορά που ε-
πέρχεται τροποποίησή τους:
αα) το αναλυτικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µαθηµάτων,

από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε µάθηµα και
τµήµα ανά µέρα και διδακτική ώρα, και ο διδάσκων/καθη-
γητής,
ββ) τα τµήµατα που έχουν συγκροτηθεί, το πλήθος

των µαθητών ανά τάξη γυµνασίου/λυκείου και ανά οµά-
δα προσανατολισµού της Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου, τα δι-
δασκόµενα µαθήµατα και το πλήθος των εβδοµαδιαίων
ωρών τους ανά τµήµα του φροντιστηρίου, καθώς και τα
ονοµαστικά στοιχεία, τον ΑΜΚΑ, τον Α.Φ.Μ., την ειδικό-
τητα και το αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας (ώρες δι-
δασκαλίας ανά τµήµα /τάξη και µάθηµα) των διδασκό-
ντων.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία που κα-
ταχωρούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων
και των κέντρων ξένων γλωσσών στο ανωτέρω πληρο-
φοριακό σύστηµα.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία πρόσβασης των αποκεντρωµένων οργά-
νων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
των στο πληροφοριακό σύστηµα του παρόντος. 
ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευµάτων και του κατά περίπτωση συναρ-
µόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληρο-
φοριακού συστήµατος µε άλλα πληροφοριακά συστήµα-
τα και αρχεία του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α. ή των Ν.Π.Δ.Δ.
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρό-
ντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προ-
ϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αρµόδιων υ-
πηρεσιών στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήµατος.
στ) Η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέ-

ση υπεύθυνης δήλωσης.

68



ζ) Η µη έγκαιρη καταχώριση ή η καταχώριση ψευδών
στοιχείων επισύρει ποινή προστίµου, το ύψος και ο τρό-
πος είσπραξης του οποίου ορίζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Οικονοµικών. Σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να ε-
πιβληθεί κύρωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις επιβολής κύρωσης προσωρινής ή ο-
ριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας καθορίζο-
νται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 107
Τροποποιήσεις του π.δ. 18/2018 

1. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 44 του  π.δ.
18/2018 καταργείται και η περίπτωση ι΄ αναριθµείται σε
θ΄.

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 84 του π.δ.
18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Στα Τµήµατα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται:
αα) στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ββ) στο αυτοτελές Τµήµα
Παιδικού Σταθµού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναµικού, γγ) στο αυτοτελές Τµήµα Διαχείρισης, Συ-
ντονισµού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των
Προσφύγων, δδ) στο Τµήµα Βιβλιοθηκών και εε) στο
Τµήµα Γενικών Αρχείων του Κράτους, δύναται να
προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης.»

3. Στο τέλος των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου
84 του π.δ. 18/2018 προστίθενται οι λέξεις «ή ΤΕ Πληρο-
φορικής».

Άρθρο 108

Το άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) τροποποιείται
ως εξής:
α. Η παράγραφος 1, όπως αντικαταστάθηκε µε την

παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόµενων κατη-
γοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστηµιακού και Τεχνολο-
γικού Τοµέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες
και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην
του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας,
του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέ-
χνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου Ιω-
αννίνων και των Τµηµάτων Εικαστικών και Εφαρµοσµέ-
νων Τεχνών των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και Δυτι-
κής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων
σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), εφόσον είναι κάτο-
χοι τίτλου απόλυσης από λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, µε µειωµένη οπτική
οξύτητα (µε ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό
(80%) τουλάχιστον), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από
συγγενείς αιµολυτικές αναιµίες που υποβάλλονται σε
µεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που
προσδίδουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και

άνω (µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία, µι-
κροδρεπανοκυτταρική αναιµία, πολυµεταγγιζόµενοι πά-
σχοντες από µεσογειακή αναιµία, συγγενής αιµολυτική
αναιµία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, αναιµία
Diamond Blackfan), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφα-
λία µε µόνιµη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτι-
αίου υγρού (shunt), συνοδευόµενη και από άλλες δια-
µαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη µε φαινόµενα επιλη-
πτικής κρίσης, πάσχοντες από µυϊκή δυστροφία
Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφα-
λικού στελέχους, πάσχοντες (που έχουν νοσήσει στο
παρελθόν ή νοσούν) από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαι-
µίες, λεµφώµατα, συµπαγείς όγκους), από το σύνδροµο
του Budd Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινο-
κυστική νόσο (παγκρέατος, πνευµόνων), από σκλήρυνση
κατά πλάκας, από βαριά µυασθένεια θεραπευτικώς αντι-
µετωπιζόµενη µε φαρµακευτική αγωγή, νεφροπαθείς
που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή περιτοναϊκή κά-
θαρση, πάσχοντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση -
αιµορροφιλίες και υποβαλλόµενοι σε θεραπεία µε παρά-
γοντες πήξεως, υποβληθέντες σε µεταµόσχευση µυε-
λού των οστών ή µεταµόσχευση κερατοειδούς χιτώνος,
καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων, νεφρού, παγκρέατος, λε-
πτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώµενο νε-
ανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδροµο Evans,
µε κινητικά προβλήµατα προσδίδοντα αναπηρία εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, πάσχοντες από φαι-
νυλκετονουρία, από συγγενή θροµβοφιλία και υποβάλ-
λονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από
αρρυθµογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας µε εµφυτευµένο
απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες
από σύµπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθεί-
σες ή µη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου µυοκαρ-
διοπάθεια, πάσχοντες από πνευµονική αρτηριακή υπέρ-
ταση διαπιστωθείσα µε δεξιό καθετηριασµό, πάσχοντες
από σοβαρή πνευµονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολο-
γίας, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία µε τοποθέτηση
απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες
από κίρρωση ήπατος µε επιβεβαιωµένη πυλαία υπέρτα-
ση, πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας
πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crohn µε ιστολογική
επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το
σύνδροµο πολλαπλής νευρινωµάτωσης (Recklinchausen)
µε συστηµατική προσβολή, από πολλαπλούν µυέλωµα,
από σαρκοείδωση που λαµβάνουν µείζονα ανοσοκατα-
σταλτική αγωγή ή έχουν λάβει µείζονα ανοσοκατασταλ-
τική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν µε διαφορετι-
κή, αλλά σχετική µε την πάθηση, φαρµακευτική αγωγή
λόγω προσβολής πνεύµονος ή και ΚΝΣ, από αυτοάνοση
ηπατίτιδα που λαµβάνουν µείζονα ανοσοκατασταλτική
αγωγή ή έχουν λάβει µείζονα ανοσοκατασταλτική αγω-
γή στο παρελθόν και συνεχίζουν µε διαφορετική, αλλά
σχετική µε την πάθηση, φαρµακευτική αγωγή, υποβλη-
θέντες σε λαρυγγεκτοµή ολική, πάσχοντες από κρανιο-
φαρυγγίωµα του εγκεφάλου, από συστηµατικό ερυθηµα-
τώδη λύκο που λαµβάνουν µείζονα ανοσοκατασταλτική
αγωγή ή έχουν λάβει µείζονα ανοσοκατασταλτική αγω-
γή στο παρελθόν και συνεχίζουν µε διαφορετική, αλλά
σχετική µε την πάθηση, φαρµακευτική αγωγή λόγω προ-
σβολής νεφρών ή και ΚΝΣ ή και ορογόνων υµένων ή και
αίµατος, από συστηµατική σκληροδερµία µε διάχυτη
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δερµατική προσβολή, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα
που λαµβάνουν µείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έ-
χουν λάβει µείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο πα-
ρελθόν και συνεχίζουν µε διαφορετική, αλλά σχετική µε
την πάθηση, φαρµακευτική αγωγή, ασθενείς µε ελκώδη
κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτο-
µή και µόνιµη ειλεοστοµία ή υφολική κολεκτοµή µε ειλε-
οπρωκτική αναστόµωση απευθείας ή µε δηµιουργία ειλε-
εικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση αιµολυτι-
κή αναιµία ή αυτοάνοση θροµβοπενία που λαµβάνουν
µείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή, πάσχοντες από το
σύνδροµο Klippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα µε
συνεχή ενεργότητα µετά την ηλικία των δεκατεσσάρων
(14) ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από
σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)
υπό αντιρετροϊκή θεραπεία ή διαγνωσθέντες µε τον ιό
του HIV υπό αντιρετροϊκή θεραπεία πάσχοντες από νυ-
κτερινή παροξυσµική αιµοσφαιρινουρία µε ανάγκη τακτι-
κών µεταγγίσεων σε χρόνια βάση, πάσχοντες από διά-
φορα σπάνια συγγενή, κληρονοµικά ή επίκτητα σύνδρο-
µα - νοσήµατα όταν εκφράζονται µε σοβαρές κλινικές
εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία ογδόντα τοις ε-
κατό (80%) τουλάχιστον εξεταζόµενοι κατά περίπτωση,
πάσχοντες από το σύνδροµο Klipper Trenaunay-Weber,
από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6, πάσχοντες από
δερµατοµυοσίτιδα που λαµβάνουν µείζονα ανοσοκατα-
σταλτική αγωγή ή έχουν λάβει µείζονα ανοσοκατασταλ-
τική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν µε διαφορετι-
κή, αλλά σχετική µε την πάθηση, φαρµακευτική αγωγή,
πάσχοντες από σύνδροµο Mukle Wells (συµπτωµατική
νόσος µε συµβατική κλινική εικόνα µε διάγνωση επιβε-
βαιωµένη από παιδίατρο µε ειδική εµπειρία στα ρευµατι-
κά νοσήµατα, γενετική επιβεβαίωση µεταλλαγής στην
κρυοπυρίνη NALP3 επιθυµητή όχι απαραίτητη, αφού δεν
υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία µε βιολογι-
κούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης IL-
1), πάσχοντες από σοβαρό κληρονοµικό αγγειοοίδηµα
εργαστηριακά επιβεβαιωµένο µε αναπηρία τουλάχιστον
εξήντα επτά τοις εκατό (67%), πάσχοντες από καλοήθη
όγκο γέφυρας εγκεφάλου µε αναπηρία εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) τουλάχιστον, πάσχοντες από ρήξη ανευρύ-
σµατος µε αιµορραγία και υδροκέφαλο µε αναπηρία εξή-
ντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον.»
β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τό-
πος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα αναγκαία
συλλογικά όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
και την έκδοση των αποτελεσµάτων εισαγωγής και ρυθ-
µίζεται κάθε άλλο θέµα που είναι απαραίτητο για την ο-
λοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των
εισαγοµένων στα Α.Ε.Ι.. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας

και Θρησκευµάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ),
είναι δυνατή η τροποποίηση των κατηγοριών των υποψη-
φίων που εµπίπτουν στην παράγραφο 1, µε την προσθή-
κη ή την αφαίρεση κατηγοριών. Με την ίδια απόφαση κα-
θορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία διαπί-
στωσης της πάθησης που δικαιολογεί, κατά περίπτωση,
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και κάθε άλ-

λο σχετικό θέµα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ο-
ρίζεται η αποζηµίωση των µελών των αναγκαίων συλλο-
γικών οργάνων.»
γ. Προστίθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής: 
«8. Υποψήφιοι που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρό-

ντος άρθρου, για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί απορρι-
πτική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρι-
κού Συµβουλίου Υγείας και επιθυµούν να είναι υποψήφι-
οι για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε βάση
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από το ακαδηµαϊκό
έτος 2018 – 2019 και εφεξής, δικαιούνται από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, να επανυποβάλλουν αίτηση µε
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε µία από τις Ειδικές
Επταµελείς Επιτροπές των Νοσοκοµείων, προκειµένου
να εκδοθεί Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης.»

Άρθρο 109

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζεται
το Τµήµα του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής που έχει
την ευθύνη ολοκλήρωσης του Προγράµµατος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τµήµατος Μηχανικών Ενεργειακής
Τεχνολογίας και απονοµής του σχετικού µεταπτυχιακού
διπλώµατος ειδίκευσης. Διδακτικά καθήκοντα για την ο-
λοκλήρωση του προγράµµατος ανατίθενται κατά προτε-
ραιότητα στα µέλη Δ.Ε.Π. που ασκούσαν διδακτικά καθή-
κοντα στο ως άνω µεταπτυχιακό πρόγραµµα έως τη δη-
µοσίευση του παρόντος.»

Άρθρο 110
Καταργούµενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 και ιδίως των παρ.
8, 9 και 12 έως και 15 του άρθρου αυτού, καταργείται κά-
θε διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις
του παρόντος και, ιδίως, οι εξής:
α) το άρθρο 1, οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου

3, οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 6, οι παράγρα-
φοι 1 έως και 3 του άρθρου 10, τα άρθρα 12, 13 και 15 έ-
ως και 19 του ν. 1304/1982,
β) τα Κεφάλαια Α΄ έως και Γ΄ του άρθρου 11, οι παρά-

γραφοι 2 έως και 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 29, η παράγρα-
φος 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 57 του ν. 1566/1985,
γ) οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του  ν. 1894/1990,
δ) η Φ.16/102/Γ 308/3.4.1991 απόφαση του Υπουργού

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Β΄ 223), η οποία
κυρώθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του
1946/1991 (Α΄ 69), 
ε) η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995

(Α΄ 156),
στ) το άρθρο 9 και η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του

ν. 2525/1997,
ζ) η παράγραφος 14 του άρθρου 8, η περίπτωση δ΄ της

παραγράγου 29 του άρθρου 14 και οι περιπτώσεις στ΄,
η΄, ια΄και ιβ΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του
ν. 2817/2000,
η) τα άρθρα 1 και 2, οι παράγραφοι 2 και 3 και η περί-

πτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3, τα άρθρα 4
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και 5, η παράγραφος 4 του άρθρου 7, οι παράγραφοι 2, 4
και 5 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου
9 του ν. 2986/2002,
θ) η παράγραφος15 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002

(Α΄152),
ι) η παράγραφος 10 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003

(Α΄ 141),
ια) η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004

(Α΄151), 
ιβ) τα άρθρα 12 και 13 του ν. 3699/2008,
ιγ) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του

ν. 3879/2010 (Α΄164),
ιδ) τα άρθρα 10 έως και 28, οι παράγραφοι 1 έως και 7

του άρθρου 29 και οι παράγραφοι 1 έως και 9 του άρθρου
32, καθώς και ο τίτλος «Προγραµµατισµός και αξιολόγη-
ση της δράσης των σχολικών µονάδων και των εκπαιδευ-
τικών» του ιδίου άρθρου του ν. 3848/2010,
ιε) η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 329

του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), 
ιστ) οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄

και η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 3, οι παράγραφος 7 έως και 9 και η περίπτωση ε΄
της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013,
ιζ) η παρ. 35 του άρθρου 39 και το άρθρο 41 του

ν. 4186/2013,
ιη) οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 65 του

ν. 4310/2014,
ιθ) το άρθρο 36 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
κ) το άρθρο 38 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
κα) το π.δ. 152/2013 (Α΄ 240).
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 24 του άρθρου 6 του

ν. 3027/2002 (Α΄ 152) καταργείται.
3. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 16

και το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ΄ της περί-
πτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταρ-
γούνται. 

4. Το έβδοµο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 25 του
ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 4
του άρθρου 12 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.

Άρθρο 111
Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α' 71) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:
α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τµήµα Ανώτατου

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή από οµάδες συνερ-
γαζόµενων Τµηµάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι.
σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση οµάδας µα-
θηµάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προ-
γράµµατος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράµµατος
σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφα-
ση της Συνέλευσης του Τµήµατος, η οποία εγκρίνεται α-
πό τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η οµάδα
µαθηµάτων του προηγούµενου εδαφίου και καταρτίζεται
τυχόν ειδικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο παρακολου-
θούν φοιτητές και απόφοιτοι Τµήµατος του ίδιου ή άλ-
λου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορι-
σµού στην πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Με όµοια απόφα-

ση καθορίζεται ο αριθµός των αποφοίτων, καθώς και των
φοιτητών άλλων Τµηµάτων, που παρακολουθούν τα µα-
θήµατα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης
σε παλαιούς αποφοίτους του Τµήµατος χωρίς παρακο-
λούθηση επιπλέον µαθηµάτων, εφόσον το πρόγραµµα
σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει µε επάρκεια το πε-
ριεχόµενο των ως άνω µαθηµάτων. Τα µαθήµατα προ-
σφέρονται δωρεάν.
β) Με την κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή δι-

δακτορικού διπλώµατος στις επιστήµες της αγωγής.
γ) Με την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρ-

κειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002.
2. Τα προγράµµατα σπουδών της περίπτωσης α΄της

παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, που είναι σε λει-
τουργία κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, ολοκληρώ-
νονται µε τους ήδη εγγεγραµµένους σπουδαστές.

3. Όσοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν λά-
βει βεβαίωση ή πτυχίο που απονέµει παιδαγωγική και δι-
δακτική επάρκεια, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 2
του ν. 3848/2010, όπως ισχύει έως τη δηµοσίευση του
παρόντος ή έχουν εισαχθεί σε Τµήµατα των περίπτ. β'
και γ' της ίδιας παραγράφου, καθώς και όσοι υπάγονται
στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, δεν απαιτεί-
ται να λάβουν τη βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρό-
ντος.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ι-
σχύ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010.

Άρθρο 112

Το άρθρο 48Α του ν. 4485/2017 (A΄114) τροποποιείται
ως εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφονται

οι λέξεις «γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)
και γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79,».
β) Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται ε-

δάφιο ως εξής: «Με όµοια απόφαση, για την οποία απαι-
τείται επιπλέον η γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Εκπαί-
δευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώµη της Εθνικής Επιτροπής Επαγ-
γελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρ-
θρου 79, ιδρύονται στα Κ.Ε.Ε. προγράµµατα επαγγελµα-
τικής εκπαίδευσης.» 
γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 µετά τη φρά-

ση «Στην πρόταση της Συγκλήτου» προστίθεται η φράση
«για την ίδρυση προγραµµάτων επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης», 
δ. αα) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου

2  µετά τις λέξεις «του Ιδρύµατος» προστίθεται η φράση
«και το αντίστοιχο ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών, το ο-
ποίο δεν αναγράφεται στην απόφαση ίδρυσης. Το οριστι-
κό πρόγραµµα σπουδών και τυχόν τροποποιήσεις του
κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων».
ββ) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 το αρκτικό-

λεξο «Κ.Ε.Ε.» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «προγράµµα-
τα επαγγελµατικής εκπαίδευσης».
ε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 καταργείται. 
στ) Στην παράγραφο 4:
στα) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ η λέξη «πε-
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νταµελές» αντικαθίσταται από τη λέξη «τετραµελές».
στβ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄της περίπτω-

σης α΄τίθεται τελεία «.». 
στγ) Η υποπερίπτωση γγ΄της περίπτωσης α΄καταργεί-

ται.
στδ) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθεται δεύτε-

ρο εδάφιο ως εξής: 
«Ο Διευθυντής κάθε προγράµµατος επαγγελµατικής

εκπαίδευσης συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου όταν συζη-
τείται θέµα που αφορά στο οικείο διετές πρόγραµµα ε-
παγγελµατικής εκπαίδευσης.»
ζ) Η υπιοπερίπτωση γγ΄της περίπτωσης β΄ της παρα-

γράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«γγ) υποβάλλει στη Σύγκλητο προς έγκριση εισήγηση,

η οποία περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 2, σχετικά
µε τα προγράµµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης του
Κ.Ε.Ε. και τα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών,».
η) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται

ως εξής: 
«α) είναι αρµόδιος για την υλοποίηση του προγράµµα-

τος σπουδών,».

Άρθρο 113
Προγράµµατα µετεκπαίδευσης εργαζοµένων 

στον τουριστικό τοµέα

1. Το άρθρο 11 του ν. 1077/1980 (Α΄225) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

« Άρθρο 11 
Οργάνωση και λειτουργία τµηµάτων µετεκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού ρυθµίζονται:
α) η διάρκεια των προγραµµάτων µετεκπαίδευσης, τα

διδακτέα µαθήµατα και η διάρκειά τους,
β) οι ειδικότητες των εργαζοµένων που δύνανται να

συµµετέχουν και να παρακολουθούν τα προγράµµατα
µετεκπαίδευσης,
γ) τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς φοίτηση,
δ) ο τρόπος και η διαδικασία των εξετάσεων, ο τρόπος

βαθµολογίας, τα όρια των απουσιών και οι συνέπειες αυ-
τών,
ε) οι χορηγούµενοι τίτλοι,
στ) ο κατ' ανώτατο όριο αριθµός των µετεκπαιδευόµε-

νων κατά τµήµα, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που
αφορά την οργάνωση και λειτουργία των τµηµάτων µε-
τεκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύναται να
προσλαµβάνεται για κάθε εκπαιδευτική περίοδο ωροµί-
σθιο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία των
προβλεπόµενων µαθηµάτων στα τµήµατα µετεκπαίδευ-
σης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται σύµφω-
να µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 23 του
ν. 3105/2003 (Α΄29), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου.

3. Με όµοια απόφαση δύναται να προσλαµβάνεται, για
µερική ή πλήρη απασχόληση, το αναγκαίο για τη λει-
τουργία των ανωτέρω τµηµάτων διοικητικό προσωπικό
(ενδεικτικά υπάλληλοι γραµµατείας, υπάλληλοι λογιστη-
ρίου, υπάλληλοι καθαριότητας) µε σύµβαση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8)
µηνών.

Το ως άνω µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου διοικητικό προσωπικό αµείβεται σύµφω-
να µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄176).

4. Το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων καθορίζεται α-
πό τις εκπαιδευτικές µονάδες του Υπουργείου Τουρι-
σµού που είναι αρµόδιες για την κατά τόπο εποπτεία των
τµηµάτων µετεκπαίδευσης.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1077/1980 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζο-
νται το όριο ηλικίας των µετεκπαιδευοµένων, ο χρόνος
ανεργίας των υποψηφίων ανέργων για το χαρακτηρισµό
τους ως πρόσκαιρα ανέργων και ο αριθµός των µετεκ-
παιδευοµένων ανέργων ανά τµήµα ως ποσοστό επί του
συνόλου.»

3. Το άρθρο 14 του ν. 1077/1980 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 14
Επιλογή σπουδαστών

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζεται
ο αριθµός των επιλεγοµένων υποψηφίων για φοίτηση
στα τµήµατα µετεκπαίδευσης µισθωτών του Υπουργείου
Τουρισµού, ανά ξενοδοχειακό κατάλυµα ή επιχείρηση
που λειτουργεί σε πόλη όπου υφίστανται ή πρόκειται να
συσταθούν τµήµατα µετεκπαίδευσης.

2. Με όµοια απόφαση καθορίζονται ανά εκπαιδευτική
περίοδο τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ε-
πιλογής, ο τόπος και οι ηµεροµηνίες υποβολής των δι-
καιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.

3. Η επιλογή των υποψηφίων πραγµατοποιείται από
τριµελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται, µε από-
φαση του Υπουργού Τουρισµού, στις έδρες των εκπαι-
δευτικών µονάδων του Υπουργείου Τουρισµού που είναι
αρµόδιες για την κατά τόπο εποπτεία των τµηµάτων µε-
τεκπαίδευσης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού. Μέλη
των επιτροπών αυτών ορίζονται: α) ένας υπάλληλος του
Υπουργείου Τουρισµού, β) ένας εκπρόσωπος της Πανελ-
λήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων και γ) ένας εκπρόσω-
πος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργατών Επισιτι-
σµού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων, που
υποδεικνύονται αντιστοίχως µε τους αναπληρωτές τους.
Χρέη γραµµατέως των ως άνω επιτροπών εκτελούν υ-
πάλληλοι του Υπουργείου Τουρισµού.»

Άρθρο 114
Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώµατος στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήµος Θεσσαλονίκης δύναται να συµµετέχει µε εκ-
πρόσωπό του, που ορίζεται µε απόφαση του Δηµοτικού
Συµβουλίου, στην ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία της υ-
πό σύσταση, εδρεύουσας στις Βρυξέλλες και διεπόµε-
νης από το βελγικό δίκαιο, Διεθνούς Ένωσης µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα (Association Internationale Sans But
Lucratif), µε την επωνυµία «Μουσείο Ολοκαυτώµατος
Ελλάδος» και καταστατικό σκοπό, µεταξύ άλλων, την α-
νέγερση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Μουσείου του
Ολοκαυτώµατος.
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Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρη-
ση κατά κυριότητα περιουσιακών στοιχείων του Δήµου
στην υπό σύσταση Διεθνή Ένωση.

Άρθρο 115
Καθαρισµός σχολικών κτιρίων µε συµβάσεις µίσθωσης

έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας
του τακτικού προσωπικού

1. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του
άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως
εξής:

«Μέχρι τη λήξη της ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο καθα-
ρισµός των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύ-
πτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί
σε οργανικές θέσεις, µπορεί να ανατίθεται σε καθαρι-
στές - καθαρίστριες µε συµβάσεις µίσθωσης έργου, διάρ-
κειας δύο (2) διδακτικών ετών.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 3870/2010 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ.αα. Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020,
οι συµβάσεις µίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) καταρτίζονται ενιαία, µε διάρ-
κεια δύο (2) διδακτικών ετών.
ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021,

αν οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολι-
κών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσω-
πικό, µπορούν να καλύπτονται µε συµβάσεις που καταρ-
τίζονται από τους οικείους δήµους, σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία.
γγ. Για το κόστος της απασχόλησης µε συµβάσεις του

προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ΄, από το διδακτικό
έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, η ο-
ποία κατανέµεται µε απόφαση του Υπουργού κατ' ανα-
λογία στους οικείους δήµους.»

Άρθρο 116
Διάρκεια συµβάσεων προσωπικού για την κάλυψη 
κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην πυρασφάλεια 
και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του
ν. 3584/2007 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέ-
ρω κατηγορίας που απασχολείται στις δηµοτικές κατα-
σκηνώσεις γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρό-
νου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3)
µήνες σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, και η
πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρα-
σφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνε-
ται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες σε
συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.

2. Συµβάσεις διάρκειας τριών (3) µηνών που συνάφθη-
καν, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47)
για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστι-
κής κάλυψης των ακτών, µπορούν να παραταθούν µε α-
πόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου µέχρι τη
συµπλήρωση τεσσάρων (4) µηνών.»

Άρθρο 117

1. Η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 99/2017 (Α΄141) ως προς το πιστοποιητικό πυρα-
σφάλειας της περίπτωσης α΄ παρατείνεται έως τις
31.12.2018 για τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια-

κών σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης για έκδοση οικοδο-
µικής άδειας µετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια
τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγρα-
φο ανέγερσης µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τα
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους µερικά ή ολικά
προκειµένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ -Υγεία
και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄
και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018
(Α΄ 80), ή/και προσθήκη δόµησης λειτουργικά εξαρτηµέ-
νη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1
του π.δ. 41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών

σταθµών µε ηµεροµηνία αίτησης για έκδοση οικοδοµικής
άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια τα ο-
ποία διαθέτουν οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο α-
νέγερσης πριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και για τα οποία
απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειµέ-
νου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ -Υγεία και Κοινω-
νική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του
άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018, ή/και προ-
σθήκη δόµησης λειτουργικά εξαρτηµένη, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφα-
λαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2. Σε περίπτωση µη προσκόµισης του σχετικού πιστο-
ποιητικού εντός της αποκλειστικής προθεσµίας της πα-
ραγράφου 1, η άδεια που εκδόθηκε κατά την παρ. 1 του
άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται.

Άρθρο 118
Ρύθµιση περιουσιακών ζητηµάτων 
Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων

1. Στην περίπτωση σύστασης δηµοτικού λιµενικού τα-
µείου κατόπιν µεταφοράς αρµοδιοτήτων, σύµφωνα µε το
άρθρο 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), τα νεοσυσταθέντα
δηµοτικά λιµενικά ταµεία περιέρχονται σε όλα τα κινητά
και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώµατα,
εν γένει, και υποχρεώσεις ως εξής:
Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί

των ακινήτων µεταβιβάζεται στο δηµοτικό λιµενικό τα-
µείο που ασκεί τις αρµοδιότητες του δήµου εντός των δι-
οικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται.
Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-

µένης Διοίκησης ορίζεται ορκωτός ελεγκτής - λογιστής,
ο οποίος διενεργεί την απογραφή και αποτίµηση των πά-
σης φύσεως περιουσιακών στοιχείων το αργότερο εντός
προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία ορισµού
του και συντάσσει σχετική έκθεση.
Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή περιλαµ-

βάνεται και η αναλογία των διαθεσίµων που δικαιούται
κάθε νέο δηµοτικό λιµενικό ταµείο επί του συνόλου των
εισπραχθέντων εσόδων από δραστηριότητες εντός των
διοικητικών του ορίων, µέχρι την ηµεροµηνία σύστασής
του, καθώς και η αναλογούσα αξία ακινήτων που τυχόν
αποκτήθηκαν µετά την αρχική σύσταση του δηµοτικού
λιµενικού ταµείου.
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Η κατανοµή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων γί-
νεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του αρχι-
κώς συσταθέντος δηµοτικού λιµενικού ταµείου, σύµφω-
να µε την παραπάνω έκθεση.

2. Η έκθεση απογραφής - αποτίµησης και η απόφαση
κατανοµής των περιουσιακών στοιχείων της προηγούµε-
νης παραγράφου αποστέλλονται άµεσα στον Συντονι-
στή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος
εκδίδει αµελλητί διαπιστωτική πράξη µεταβίβασης των
ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στα νεοσυσταθέντα
δηµοτικά λιµενικά ταµεία. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δηµοσίευση της προαναφερθείσας απόφασης

το νεοσυσταθέν δηµοτικό λιµενικό ταµείο υπεισέρχεται
στα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα και υπο-
χρεώσεις του αρχικώς συσταθέντος δηµοτικού λιµενι-
κού ταµείου.
Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοί-

κησης και απόσπασµα της έκθεσης απογραφής, η οποία
περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα,
καθώς και τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα επί των ακι-
νήτων καταχωρίζεται ατελώς στο οικείο κτηµατολογικό
γραφείο.
Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσ-

σεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής.
3. Η αµοιβή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή βαρύνει τον

προϋπολογισµό του αρχικώς συσταθέντος δηµοτικού λι-
µενικού ταµείου.

4. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρµόζο-
νται και στις περιπτώσεις δηµοτικών λιµενικών ταµείων
που έχουν συσταθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
και δεν έχει ολοκληρωθεί η κατανοµή και µεταβίβαση
των περιουσιακών τους στοιχείων.

Άρθρο 119

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5Β του άρθρου 76
του ν. 2121/1993 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4481/2017 (Α΄100) και ισχύ-
ει, προστίθεται:

«Επιτρέπεται η συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής
γενικού διευθυντή, υπαλλήλων και λειτουργών που προ-
έρχονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται α-
πό το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση του γε-

νικού διευθυντή από τον υπάλληλο ή λειτουργό που
προέρχεται από τους φορείς του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) λογίζεται για όλες τις συνέπειες
ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Σε πε-
ρίπτωση αποχώρησής του από την παραπάνω θέση επα-
νέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική του θέση και µε το
ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς που ίσχυε πριν την αποχώρη-
σή του από την υπηρεσία. Ο υπάλληλος ή λειτουργός
που προσλαµβάνεται στην ανωτέρω θέση λαµβάνει από
τον Ο.Μ.Μ.Θ. µόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής, ενώ η
καταβολή των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν α-
πό την τοποθέτησή του διακόπτεται αυτοδικαίως.
Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την

1η Ιανουαρίου του 2018.»
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Άρθρο 120
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα,                                                                2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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