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Άρθρο 1
Ισχύς ρυθµίσεων περί ιδιωτικών σχολείων

Στο άρθρο 2 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται παρ.
6 ως εξής:

«6. Τα ιδιωτικά σχολεία διέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος, οι οποίες κατισχύουν κάθε άλλης ρύθµι-
σης. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρό-
ντα νόµο ή από άλλη ειδική διάταξη, εφαρµόζονται ανα-
λόγως οι διατάξεις που ισχύουν για τα δηµόσια σχο-
λεία.» 

Άρθρο 2
Αξιολόγηση δοµών, εκπαιδευτικού έργου 
και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

Μετά το άρθρο 2 του ν. 682/1977 προστίθεται άρθρο
2Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α
Αξιολόγηση ιδιωτικών σχολείων

Οι δοµές, το εκπαιδευτικό έργο και οι εκπαιδευτικοί
των ιδιωτικών σχολείων αξιολογούνται µε ανάλογη ε-
φαρµογή των κριτηρίων για την αξιολόγηση των δοµών,
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των δη-
µόσιων σχολείων. Η εφαρµογή πρόσθετων κριτηρίων α-
ξιολόγησης από τα ιδιωτικά σχολεία είναι δυνατή, εφό-
σον τα κριτήρια αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονι-
σµό Λειτουργίας του σχολείου, που προβλέπεται στην
παρ. 1 του άρθρου 11.»

Άρθρο 3
Οργάνωση και πρόγραµµα ιδιωτικών σχολείων

1. Το άρθρο 4 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Οργάνωση και Πρόγραµµα

1. Τα σχολεία του παρόντος έχουν την ίδια οργάνωση
µε τα αντίστοιχα δηµόσια σχολεία και ακολουθούν το ω-

ρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας που ι-
σχύει για αυτά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον
παρόντα.

2. Επιπλέον του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράµ-
µατος διδασκαλίας της παρ. 1, τα ιδιωτικά σχολεία επι-
τρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρε-
σίες στο πλαίσιο διευρυµένου ωρολογίου προγράµµα-
τος, όπως, ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδα-
κτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσοµάθειας, καθώς και
διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικειµένων. Η παροχή
των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιτρέπεται
υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Το ανώτατο όριο του διευρυµένου εβδοµαδιαίου ω-

ρολογίου προγράµµατος διδασκαλίας του ιδιωτικού σχο-
λείου, συµπεριλαµβανοµένων του υποχρεωτικού ωρολο-
γίου προγράµµατος της παρ. 1 και των πρόσθετων εκπαι-
δευτικών υπηρεσιών της παρούσας, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για κάθε τάξη κάθε
σχολικής βαθµίδας.
β) Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρού-

σας αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη της σχολικής µο-
νάδας, µετά από εισήγηση του Διευθυντή της, πριν από
την έναρξη του διδακτικού έτους, ισχύουν για όλη τη
διάρκειά του, αφορούν όλους τους µαθητές της τάξης ή
των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται και εντάσσονται
στο διευρυµένο ωρολόγιο πρόγραµµα της σχολικής µο-
νάδας, το οποίο γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση
Εκπαίδευσης.
γ) Κατά τη διάρκεια του διευρυµένου προγράµµατος,

οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής
σχολικής µονάδας στις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρε-
σίες της παρούσας, υπολογίζονται ως ώρες κανονικής ε-
βδοµαδιαίας διδασκαλίας.

3. Κατά τη διδασκαλία όλων των µαθηµάτων, επιτρέπε-
ται η κατανοµή των µαθητών κάθε τάξης σε περισσότερα
τµήµατα.

4. Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ή του διευρυµένου
ωρολόγιου προγράµµατός τους τα ιδιωτικά σχολεία µπο-
ρούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες
γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες ξένες γλώσ-
σες θα διδάσκονται, επιπλέον των ξένων γλωσσών που
προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

5. Μετά το πέρας του ωρολόγιου προγράµµατος, υπο-
χρεωτικού ή διευρυµένου, όπως ορίζεται στο παρόν, τα ι-
διωτικά σχολεία µπορούν να διοργανώνουν και άλλες,
προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και
δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, µορφωτικού ή επιµορφω-
τικού περιεχοµένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνι-
κές, καθώς και φιλοξενίας, οι οποίες γνωστοποιούνται
στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες
και δράσεις αυτές διοργανώνονται από το ιδιωτικό σχο-
λείο πέραν του διδακτικού ωραρίου ή και των διδακτικών
ηµερών, εφόσον εξασφαλίζεται η κατά νόµον απασχό-
ληση και αµοιβή του προσωπικού, τηρουµένων και των
διατάξεων περί χρονικών ορίων της εργασίας, σύµφωνα
µε την οικεία εργατική νοµοθεσία. Το προσωπικό που
συµµετέχει στις δραστηριότητες και δράσεις της παρού-
σας µπορεί να περιλαµβάνει εκπαιδευτικούς και εκτός
της σχολικής µονάδας.

6. Επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων
µε άλλα ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου
µάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς
και µε άλλους φορείς που αναφέρονται στην παρ. Θ.3
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του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).»
2. Το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου

72 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Αν διαπιστωθεί η λειτουργία Φροντιστηρίου ή Κέ-

ντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια, η οικεία Διεύθυνση
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πρά-
ξη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία δια-
βιβάζει αµελλητί στην κατά τόπον αρµόδια αστυνοµική
αρχή.»

Άρθρο 4
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Κάθε ιδιωτικό σχολείο οφείλει να έχει έγγραφο Ε-
σωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθµίζει την
εσωτερική οργάνωση του σχολείου, τους όρους και τη
διαδικασία υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί και φοιτούν
στο σχολείο οι µαθητές, καθώς και τις υποχρεώσεις των
µαθητών και των γονέων ή κηδεµόνων αυτών. Ο Κανονι-
σµός κοινοποιείται από τον Διευθυντή του ιδιωτικού
σχολείου στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος
έχει τη δυνατότητα να τον αναπέµψει µόνον σε περίπτω-
ση αντίθεσης συγκεκριµένου όρου του Κανονισµού προς
ρητή διάταξη νόµου. Ο συγκεκριµένος όρος και η διάτα-
ξη νόµου στην οποία προσκρούει αναφέρονται στην
πράξη αναποµπής, η οποία κοινοποιείται στον Διευθυντή
του ιδιωτικού σχολείου, εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας εξήντα (60) ηµερών. Αν η προθεσµία αυτή παρέλ-
θει άπρακτη, ο Κανονισµός θεωρείται ότι εγκρίθηκε.»

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται
ως εξής:

«3. Ο ιδιοκτήτης και κάθε µέλος, εταίρος ή µέτοχος
του ιδιοκτήτη, αν ο ιδιοκτήτης είναι νοµικό πρόσωπο,
µπορεί να παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του
συλλόγου των διδασκόντων, εφόσον είναι εκπαιδευτι-
κός.»

Άρθρο 6
Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται
ως εξής: 

«4. α) Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των
λοιπών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων µπορούν να
αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή
και διδακτικών ηµερών για την παροχή υπηρεσιών, σύµ-
φωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 4, εφόσον οι υπηρεσίες
αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και
στον χαρακτήρα του σχολείου και εφόσον διασφαλίζε-
ται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευ-
σης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών µπορεί να γίνεται
από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν άδεια λει-
τουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστά-
σεις και το σύνολο των λοιπών υποδοµών των ιδιωτικών
σχολείων µπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός
διδακτικών ηµερών για τη διαµονή και φιλοξενία νέων έ-
ως είκοσι πέντε (25) ετών, καθώς και των συνοδών τους,

µε σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή
αθλητικών δραστηριοτήτων και την παράλληλη παροχή
καταλύµατος σε αυτούς. Οι ως άνω δραστηριότητες και
υπηρεσίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης.
β) Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, ε-

πιτρέπεται η απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα
µε την παρ. 5 του άρθρου 3. Η απασχόληση των εργαζο-
µένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόµιµη και αµείβεται
σύµφωνα µε τις κοινές διατάξεις της εργατικής νοµοθε-
σίας, τηρουµένων και των διατάξεων περί χρονικών ο-
ρίων εργασίας και εργασίας την Κυριακή.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-

µάτων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδι-
κασία µετατροπής των κτιριακών υποδοµών, καθώς και
το χρονικό διάστηµα της διαµονής για την οποία αξιοποι-
ούνται οι υποδοµές των ιδιωτικών σχολείων κατά την
περ. α΄.»

Άρθρο 7
Εγγραφές, µετεγγραφές και φοίτηση µαθητών

1. Στο άρθρο 14 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται
παρ. 4 ως εξής:

«4. Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία µπορούν να καθορίζουν
τον ελάχιστο αριθµό των νηπίων ανά τµήµα, ανάλογα µε
τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και τις διαθέσιµες αίθου-
σες διδασκαλίας.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 682/1977 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για την έναρξη και λήξη
του σχολικού και διδακτικού έτους, τις εγγραφές, µετεγ-
γραφές, απουσίες και τις δοκιµασίες που διεξάγονται, τη
βαθµολογία, τις πειθαρχικές ποινές, την επανάληψη της
φοίτησης, την προαγωγή και απόλυση των µαθητών των
δηµόσιων σχολείων, ισχύουν και για τους µαθητές των ι-
διωτικών σχολείων, µε τις εξαιρέσεις των επόµενων πα-
ραγράφων.»

3. Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 682/1977 α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η απευθείας µετεγγραφή µαθητή από
ιδιωτικό σε δηµόσιο, από δηµόσιο σε ιδιωτικό ή από ιδιω-
τικό σε άλλο ιδιωτικό σχολείο, του ίδιου ή άλλου ιδιοκτή-
τη, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

5. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ε-
σωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας, οι µαθητές των ι-
διωτικών σχολείων εγγράφονται σε αυτά για έκαστο
σχολικό έτος, κατά τη σειρά αποδοχής από το σχολείο
της αίτησης εγγραφής τους.

6. α) Η µη επανεγγραφή ή η αποµάκρυνση µαθητή από
το ιδιωτικό σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
επιτρέπεται:
αα) για πειθαρχικό παράπτωµα του µαθητή, κατόπιν α-

ποφάσεως του Συλλόγου των διδασκόντων,
αβ) για παράβαση του εσωτερικού κανονισµού του

σχολείου, που διαπιστώνεται µε πράξη του Συλλόγου
των διδασκόντων.
β) Μη επανεγγραφή ή αποµάκρυνση µαθητή κατά την

διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας µειωµένης επίδο-
σης, απαγορεύεται. Μη επανεγγραφή µαθητή είναι δυ-
νατή και στην περίπτωση µη ολοσχερούς εξόφλησης δι-
δάκτρων δύο (2) σχολικών ετών.»
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Άρθρο 8
Διευθυντές και Υποδιευθυντές

1. Το άρθρο 25 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 25
Διευθυντές και Υποδιευθυντές

1. Κάθε ιδιωτική σχολική µονάδα διευθύνει εκπαιδευτι-
κός, που κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στην παρ. 3
του άρθρου 34, ο οποίος διορίζεται µε απόφαση του οι-
κείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του
ιδιοκτήτη της σχολικής µονάδας. Ο Διευθυντής της σχο-
λικής µονάδας µπορεί να αντικατασταθεί µε απόφαση
του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρότα-
ση του ιδιοκτήτη της σχολικής µονάδας.

2. Αν αποδεδειγµένα δεν προσφέρεται ή δεν ευρίσκε-
ται ιδιωτικός εκπαιδευτικός που έχει τα προσόντα της
παρ. 3 του άρθρου 34, για να αναλάβει τη διεύθυνση της
σχολικής µονάδας, η διεύθυνση µπορεί να ανατεθεί σε ι-
διωτικό εκπαιδευτικό µε βαθµό κατώτερο αυτού που ορί-
ζεται για τους Διευθυντές, έπειτα από αιτιολογηµένη α-
πόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα α-
πό πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής µονάδας. 

3. Αν το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί ά-
δεια ιδιωτικού σχολείου, ή µέλος, εταίρος ή µέτοχος του
νοµικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ι-
διωτικού σχολείου, ή µέλος της ένωσης προσώπων, στην
οποία έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, είναι και
εκπαιδευτικός της αντίστοιχης βαθµίδος εκπαίδευσης,
µπορεί να ορίζεται Διευθυντής της σχολικής µονάδας, ε-
φόσον κατέχει τον βαθµό που προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 34.

4. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύ-
στερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής µονά-
δας, µπορεί να ορίζονται ένας ή περισσότεροι Υποδιευ-
θυντές, ανάλογα µε τις ανάγκες και την οργάνωση της ι-
διωτικής σχολικής µονάδας και τον µαθητικό της πληθυ-
σµό. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,
ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής µονά-
δας, µπορούν να αντικαθίστανται οι Υποδιευθυντές ή και
να καταργούνται οι θέσεις Υποδιευθυντών.

5. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των ιδιωτικών
σχολείων δεν µπορούν να υπηρετούν παράλληλα σε άλ-
λο εκπαιδευτήριο οποιουδήποτε τύπου και είναι υποχρε-
ωµένοι να βρίσκονται στο σχολείο καθ’ όλες τις εργάσι-
µες ώρες. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των ιδιωτι-
κών σχολείων µπορούν να διδάσκουν σε άλλη σχολική
µονάδα του ίδιου ιδιοκτήτη.

6. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ορισµού ή αντικα-
τάστασης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, ο Διευθυντής Εκ-
παίδευσης οφείλει να ελέγξει αν ο προτεινόµενος κατέ-
χει τα προσόντα ορισµού που ορίζονται στην παρ. 3 του
άρθρου 34 ή αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2
του παρόντος, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την περιέλευση σε αυτόν της πρότασης
του ιδιοκτήτη, και να προβεί στον διορισµό του. Σε δια-
φορετική περίπτωση, αναπέµπει εντός της ίδιας προθε-
σµίας την πρόταση στον ιδιοκτήτη, προκειµένου να προ-

ταθεί νέος υποψήφιος. Σε περίπτωση που η προθεσµία
της παρούσας παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει ε-
γκριθεί ο διορισµός του προτεινόµενου προσώπου και ο
Διευθυντής και οι Υποδιευθυντές ορίζονται µε απόφαση
του ιδιοκτήτη.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 682/1977 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής των ιδιωτικών
σχολικών µονάδων πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋ-
ποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα όργανα των δη-
µόσιων σχολικών µονάδων.»

Άρθρο 9
Απασχόληση εκπαιδευτικών

1. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον επιθυµούν να
εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου
τους, υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον ιδιοκτήτη
της σχολικής µονάδας. Αν ο ιδιοκτήτης αποδεχθεί την
αίτηση, τη διαβιβάζει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευ-
σης, και το διοριστήριο τροποποιείται αντίστοιχα. Ο διο-
ρισµός περισσότερων εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότη-
τας µε µειωµένο ωράριο επιτρέπεται. 
β) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν συµπληρώ-

νουν το ωράριο του διοριστηρίου τους µε βάση το υπο-
χρεωτικό ή το διευρυµένο ωρολόγιο πρόγραµµα της
σχολικής µονάδας στην οποία εργάζονται, απασχολού-
νται λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους,
µε ανάλογη µείωση των αποδοχών τους.»

2. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 προστίθενται παρ. 5, 6
και 7 ως εξής:

«5. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης µπορούν να διατεθούν σε συστεγαζόµενες ή
όµορες σχολικές µονάδες της ίδιας βαθµίδας και του ίδι-
ου ιδιοκτήτη για την κάλυψη λειτουργικών και υπηρεσια-
κών αναγκών. Η διάθεση διενεργείται µε απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγεται η σχολική
µονάδα, έπειτα από πρόταση του Διευθυντή της σχολι-
κής µονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.

6. Η απασχόληση ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε σχολείο,
φροντιστήριο κέντρο ξένων γλωσσών, καθώς και σε άλ-
λους φορείς εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την υποπαρ. Θ3
της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, του ι-
δίου ή άλλου ιδιοκτήτη δεν αποτελεί κώλυµα διορισµού.

7. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται, σε συµφωνία µε
τον ιδιοκτήτη του σχολείου, να τοποθετούνται και να δι-
δάσκουν εφεξής αποκλειστικά σε άλλο σχολείο ή σε άλ-
λη σχολική βαθµίδα του ίδιου ιδιοκτήτη χωρίς καταγγε-
λία της σύµβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η
σχετική συµφωνία γνωστοποιείται στον οικείο Διευθυ-
ντή Εκπαίδευσης, ο οποίος και τροποποιεί αναλόγως το
διοριστήριο.»

Άρθρο 10
Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

1. Το άρθρο 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:
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«Άρθρο 30
Σχέση εργασίας

1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά και στα ισότιµα σχολεία
εκπαιδευτικοί προσλαµβάνονται και απασχολούνται δυ-
νάµει συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου και υπάγονται ως προς τα ζητήµατα
πρόσληψης, απασχόλησης και λύσης των εργασιακών
τους σχέσεων στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της
κοινής εργατικής νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη των ει-
δικών διατάξεων για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και
ιδίως, του άρθρου 36 του παρόντος νόµου.

2. Κατά τον δικαστικό έλεγχο της νοµιµότητας και της
καταχρηστικότητας της καταγγελίας της σύµβασης ερ-
γασίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού της παρ. 1, εξετάζε-
ται ιδίως, εάν η καταγγελία αποτελεί αθέµιτη εργοδοτι-
κή αντίδραση σε συµπεριφορές του ιδιωτικού εκπαιδευ-
τικού νόµιµες και συµβατικές.»

2. Στο άρθρο 37 του ν. 682/1977 προστίθεται παρ. 5 ως
εξής:

«5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργα-
σίας εκπαιδευτικού ισοτίµου ιδιωτικού σχολείου, εκδίδε-
ται σχετική πράξη από το αρµόδιο όργανο του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 11
Αντικατάσταση αναπληρωτή

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 682/1977
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης,
που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του ιδιοκτήτη του
σχολείου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του αναπληρω-
τή κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης.»

Άρθρο 12
Ρύθµιση θεµάτων ξένων σχολείων

Μετά το άρθρο 6 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2) προστίθεται
άρθρο 6Α ως εξής:

«Άρθρο 6A
Ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών σχολείων

«Τα σχολεία που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρ-
θρου 35 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), µπορούν να λειτουρ-
γούν και σχολική µονάδα άλλης βαθµίδας εκπαίδευσης,
ανεξαρτήτως εάν είχαν τη σχετική δυνατότητα κατά τον
χρόνο έναρξης ισχύος του νόµου αυτού. Για την αδειο-
δότησή τους εφαρµόζονται οι διατάξεις της υποπαρ. Θ.3
της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012.»

Άρθρο 13
Μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών

Η περ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) Εκπαιδευτικοί ξένων σχολείων που λειτουργούν
στην Ελλάδα µε άδεια του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η ίδια διαδικα-
σία εφαρµόζεται και για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτι-

κών και ισότιµων σχολείων, καθώς και για τους εκπαι-
δευτικούς των φορέων της υποπαρ. Θ. 3 της παρ. Θ του
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), εφόσον προ-
σκοµίζονται έγγραφες συµβάσεις, δυνάµει των οποίων
οι εκπαιδευτικοί της παρούσας διδάσκουν µαθήµατα στη
µητρική τους γλώσσα, η οποία είναι επίσηµη γλώσσα
κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών µαθηµάτων

1. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του
ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στην έννοια της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης ε-
ντάσσεται και η ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε
µαθητές της τρίτης (Γ΄) τάξης Γενικών και Επαγγελµατι-
κών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(Ε.Α.Ε.), καθώς και της τέταρτης (Δ΄) τάξης των Ενιαίων
Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων - Λυκείων
(ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), στα εξεταζόµενα στις πανελλαδικές ε-
ξετάσεις ειδικά µαθήµατα που δεν περιλαµβάνονται στο
ωρολόγιο πρόγραµµα.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4368/2016, µετά α-
πό την περ. δ΄ προστίθεται περ. ε΄ ως εξής:

«ε) «Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθηµάτων»:
πρόγραµµα διδασκαλίας, για το οποίο είναι αρµόδιες η
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραµµάτων και Οργάνωσης
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Επαγγελµα-
τικής Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των. Σκοπός του προγράµµατος, είναι η υποστήριξη και
προετοιµασία των µαθητών της τρίτης (Γ΄) τάξης των Γε-
νικών και των Επαγγελµατικών Λυκείων, των Λυκείων
Ε.Α.Ε., καθώς και της τέταρτης (Δ΄) τάξης των
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα ειδικά
µαθήµατα, που έχουν επιλέξει και που δεν περιλαµβάνο-
νται στα αντίστοιχα ωρολόγια προγράµµατα.»

3. Στο άρθρο 26 του ν. 4368/2016 προστίθεται παρ. 15
ως εξής:

«15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για την κα-
τάρτιση ειδικού ετήσιου προγράµµατος υποστήριξης ανά
ειδικό µάθηµα, καθορίζονται η οργάνωση, η λειτουργία
και η υλοποίηση του προγράµµατος της Ενισχυτικής Δι-
δασκαλίας Ειδικών Μαθηµάτων της περ. ε) της παρ. 1, ε-
ντός των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευ-
σης (Σ.Κ.Α.Ε.), τα διδακτέα µαθήµατα, τα κριτήρια κατα-
νοµής και ο αριθµός των µαθητών που συµµετέχουν, οι
ώρες διδασκαλίας και τα Σ.Κ.Α.Ε. στα οποία εφαρµόζε-
ται το πρόγραµµα, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτη-
µα για την εφαρµογή του παρόντος για κάθε σχολικό έ-
τος. Το πρόγραµµα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών
Μαθηµάτων µπορεί να χρηµατοδοτείται από ενωσιακούς
ή και εθνικούς πόρους. Στο πρόγραµµα απασχολούνται
µόνιµοι, αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζο-
νται οι παρ. 3, 6, 9, 10, 11 και 12.»
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Άρθρο 15
Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

1. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102) και για το σχολικό έτος 2020-
2021.

2. Οι Παιδαγωγικές Οµάδες των Κ.Π.Ε. που ήδη λει-
τουργούν, καθώς και των Κ.Π.Ε. που θα λειτουργήσουν
για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2020-2021, στελε-
χώνονται, σύµφωνα µε την υπ’  αρ. 83691/Γ7/22.7.2011
απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Διά Βί-
ου Μάθησης και Θρησκευµάτων (Β΄ 1981).

3. Σε κάθε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
(Κ.Π.Ε.) αποσπώνται εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης για την στελέχωση και λει-
τουργία αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται ο αριθµός των αποσπώµε-
νων εκπαιδευτικών σε κάθε Κ.Π.Ε. και των υπευθύνων
Κ.Π.Ε., η διάρκεια απόσπασης αυτών, καθώς και τα προ-
σόντα, τα κριτήρια, τα όργανα και η διαδικασία επιλογής
τους, τα όργανα και η διαδικασία απόσπασής τους και οι
λόγοι ανάκλησης των αποσπάσεων αυτών, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.

4. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, το Κέντρο Εκπαί-
δευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) Σύρου Ερµούπολης
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αι-
γαίου, µε έδρα την Ερµούπολη Σύρου, που ιδρύθηκε µε
την υπ’ αρ. 91896/Δ7/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών
(Β΄ 2261), λειτουργεί ως Κ.Π.Ε. Σύρου Ερµούπολης.

5. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, τα κτίρια που έ-
χουν παραχωρηθεί για τη στέγαση Κ.Π.Ε. ή Κ.Ε.Α., µε
συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και Δήµων, χρησιµο-
ποιούνται για τη στέγαση Κ.Π.Ε..

6. Για το σχολικό έτος 2020-2021, όπου στην ισχύου-
σα νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε Κ.Ε.Α. και Προϊσταµέ-
νους των Κ.Ε.Α., νοούνται τα Κ.Π.Ε. και οι υπεύθυνοι
των Κ.Π.Ε..

Άρθρο 16
Ζητήµατα οµογενειακών σχολείων 
Κωνσταντινούπολης και Ελληνικού 

Γυµνασίου-Λυκείου Ίµβρου

Η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) τρο-
ποποιείται ως εξής:

«6. Τα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται στους
µαθητές ελληνικής υπηκοότητας από τα οµογενειακά
σχολεία Κωνσταντινούπολης και το Ελληνικό Γυµνάσιο-
Λύκειο Ίµβρου από την έναρξη λειτουργίας τους µε τα ο-
ποία βεβαιώνεται η περάτωση σπουδών σε αυτά, είναι ι-
σότιµα προς τα απολυτήρια Γυµνασίου και Λυκείου της
ηµεδαπής.»

Άρθρο 17
Διορισµοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών 

και µελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
µε πιστοποιηµένη γνώση της γραφής Braille 

και της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)

Στο άρθρο 7 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), µετά από την
παρ. 2 προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Σε σχολικές µονάδες, στις οποίες φοιτούν τυ-
φλοκωφοί µαθητές, διορίζονται ή προσλαµβάνονται κα-
τά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ή µέλη Ε.Ε.Π., µε πιστο-
ποιηµένη γνώση της γραφής Braille και πιστοποίηση της
Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).»

Άρθρο 18
Προθεσµία έκδοσης του Κανονισµού Εσωτερικής 

Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Το π.δ. της παρ. 1 εκδίδεται το αργότερο έως τις
31.7.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών, η προ-
θεσµία της παρούσας µπορεί να παραταθεί µία (1) µόνο
φορά.»

Άρθρο 19
Μητρώο Ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, 

Συµβούλων Σταδιοδροµίας και Συµβούλων Ψυχολόγων
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

1. Στα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Σ.Δ.Ε.) διδά-
σκει ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί,
καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων, και παρέχουν συµβου-
λευτικές υπηρεσίες Σύµβουλοι Σταδιοδροµίας και Σύµ-
βουλοι Ψυχολόγοι, οι οποίοι εντάσσονται στο «Μητρώο
Ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συµβούλων
Σταδιοδροµίας και Συµβούλων Ψυχολόγων Σ.Δ.Ε.».

2. Μέλη του Μητρώου µπορούν να είναι όσοι εµπί-
πτουν στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 27 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), καθώς και στην υπ’ αρ.
5953/23.6.2014 (Β΄ 1861) απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων.

3. Το Μητρώο της παρ. 1 τηρείται στον εκάστοτε φο-
ρέα, ο οποίος αναλαµβάνει την υλοποίηση του Έργου
των Σ.Δ.Ε. και είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το
Μητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται στον ν. 3879/
2010 (Α΄ 163).

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού
Γραµµατέα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Δία Βίου Μάθησης, καθορίζεται ο Κανονισµός Διαχεί-
ρισης του Μητρώου της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο ει-
δικότερο ζήτηµα τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

Άρθρο 20
Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαµονής

Στο άρθρο 44 του ν. 4251/2014 προστίθεται παρ. 6 ως
εξής:

«6. Η διαδικασία του άρθρου 37 µπορεί να εφαρµόζε-
ται αναλογικά και για την ταχεία διαδικασία χορήγησης
και ανανέωσης αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων χω-
ρών που γίνονται δεκτοί για να φοιτήσουν στους φορείς
της παρ. 1. Η διαδικασία αυτή µπορεί να εφαρµόζεται και
για την ανανέωση των αδειών διαµονής των πολιτών τρί-
των χωρών που φοιτούν στους φορείς αυτούς. Για την ε-
φαρµογή της διαδικασίας της παρούσης συνάπτεται
σχετική τριµερής σύµβαση µεταξύ του εκπαιδευτικού
φορέα, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στη χωρική αρµοδιότη-
τα της οποίας εδρεύει ο εκπαιδευτικός φορέας. Με από-
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φαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ορίζο-
νται οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών φορέων της παρ.
1, στις οποίες εφαρµόζεται η ταχεία διαδικασίας της πα-
ρούσας, οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πλη-
ρούν οι εκπαιδευτικοί φορείς, ώστε να δικαιούνται την υ-
παγωγή τους σε αυτήν, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.»

Άρθρο 21
Θέµατα Οργανισµού Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευµάτων

Στο π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) επέρχονται οι ακόλουθες τρο-
ποποιήσεις:

1. Η περ. ιγ) της παρ. 3 του άρθρου 31 αντικαθίσταται
και προστίθεται περ. ιδ) ως εξής:

«ιγ) τον σχεδιασµό, τη ρύθµιση, οργάνωση και υλοποί-
ηση δράσεων και προγραµµάτων παροχής κάθε µορφής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε τη χρήση µέσων νέων
τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρµογής α-
ποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την επο-
πτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση
της ποιότητας της εν λόγω παρεχόµενης εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους των σχολικών
µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως και τον εν
γένει χειρισµό και την αντιµετώπιση κάθε άλλου θέµα-
τος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από από-
σταση, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα και τις
Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρµόδιους φορείς και
υπηρεσίες,
ιδ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
2. Η περ. ιστ) της παρ. 3 του άρθρου 32 αντικαθίσταται

και προστίθεται περ. ιζ) ως εξής:
«ιστ) τον σχεδιασµό, τη ρύθµιση, οργάνωση και υλο-

ποίηση δράσεων και προγραµµάτων παροχής κάθε µορ-
φής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε τη χρήση µέσων
νέων τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρµο-
γής αποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την ε-
ποπτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφά-
λιση της ποιότητας της εν λόγω παρεχόµενης εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους των σχολι-
κών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπως και
τον εν γένει χειρισµό και την αντιµετώπιση κάθε άλλου
θέµατος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από
απόσταση, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα και
τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρµόδιους φορείς
και υπηρεσίες,
ιζ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
3. Η περ. ιγ) της παρ. 3 του άρθρου 33 αντικαθίσταται

και προστίθεται περ. ιδ) ως εξής:
«ιγ) τον σχεδιασµό, τη ρύθµιση, οργάνωση και υλοποί-

ηση δράσεων και προγραµµάτων παροχής κάθε µορφής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε τη χρήση µέσων νέων
τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρµογής α-
ποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την επο-
πτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση
της ποιότητας της εν λόγω παρεχόµενης εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές δοµές και τα εκ-
παιδευτικά πλαίσια ειδικής αγωγής, στην ειδική και γενι-
κή εκπαίδευση, όπως και τον εν γένει χειρισµό και την α-

ντιµετώπιση κάθε άλλου θέµατος συναφούς προς την
παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε συνεργασία µε
τα υπόλοιπα Τµήµατα και τις Διευθύνσεις του Υπουργεί-
ου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και
άλλους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες,
ιδ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
4. Η περ. ιζ) της παρ. 3 του άρθρου 34 αντικαθίσταται

και προστίθεται περ. ιη) ως εξής:
«ιζ) τον σχεδιασµό, τη ρύθµιση, οργάνωση και υλοποί-

ηση δράσεων και προγραµµάτων παροχής κάθε µορφής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε τη χρήση µέσων νέων
τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρµογής α-
ποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την επο-
πτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση
της ποιότητας της εν λόγω παρεχόµενης εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης στις σχολικές µονάδες δευτεροβάθµιας
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, όπως και τον εν γένει χει-
ρισµό και την αντιµετώπιση κάθε άλλου θέµατος συνα-
φούς προς την παροχή εκπαίδευσης από απόσταση, σε
συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα και τις Διευθύνσεις
του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.) και άλλους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες,
ιη) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
5. Η περ. ιδ) της παρ. 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται

και προστίθεται περ. ιε) ως εξής:
«ιδ) τον σχεδιασµό, τη ρύθµιση, οργάνωση και υλοποί-

ηση δράσεων και προγραµµάτων παροχής κάθε µορφής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε τη χρήση µέσων νέων
τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρµογής α-
ποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την επο-
πτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση
της ποιότητας της εν λόγω παρεχόµενης εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης,
στον τοµέα της φυσικής αγωγής και αθλητικής παιδείας,
όπως και τον εν γένει χειρισµό και την αντιµετώπιση κά-
θε άλλου θέµατος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευ-
σης από απόσταση, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµή-
µατα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρµόδιους
φορείς και υπηρεσίες,
ιε) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
6. Η περ. ια) της παρ. 3 του άρθρου 36 αντικαθίσταται

και προστίθεται περ. ιβ) ως εξής:
«ια) τον σχεδιασµό, τη ρύθµιση, οργάνωση και υλοποί-

ηση δράσεων και προγραµµάτων παροχής κάθε µορφής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε τη χρήση µέσων νέων
τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρµογής α-
ποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την επο-
πτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση
της ποιότητας της εν λόγω παρεχόµενης εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στον τοµέα της εκπαί-
δευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, όπως και
τον εν γένει χειρισµό και την αντιµετώπιση κάθε άλλου
θέµατος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από
απόσταση, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα και
τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρµόδιους φορείς
και υπηρεσίες, 
ιβ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
7. Η περ. ια) της παρ. 4 του άρθρου 36 αντικαθίσταται

και προστίθεται περ. ιβ) ως εξής:
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«ια) τον σχεδιασµό, τη ρύθµιση, οργάνωση και υλοποί-
ηση δράσεων και προγραµµάτων παροχής κάθε µορφής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε τη χρήση µέσων νέων
τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρµογής α-
ποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την επο-
πτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση
της ποιότητας της εν λόγω παρεχόµενης εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στον τοµέα της σχολι-
κής αγωγής και προαγωγής της υγείας, όπως και τον εν
γένει χειρισµό και την αντιµετώπιση κάθε άλλου θέµα-
τος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευσης από από-
σταση, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµήµατα και τις
Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρµόδιους φορείς και
υπηρεσίες,
ιβ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
8. Το άρθρο 37 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:

«Άρθρο 37
Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων
και Πειραµατικών Σχολείων

Το Αυτοτελές Τµήµα Πρότυπων και Πειραµατικών Σχο-
λείων υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και είναι αρ-
µόδιο για:
α) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: 
αα) στην οργάνωση και λειτουργία των Πρότυπων

Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραµατικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.)
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
αβ) στην ίδρυση, τον χαρακτηρισµό και αποχαρακτηρι-

σµό, τη συγχώνευση, κατάργηση και µεταφορά έδρας
Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
β) τη διοικητική υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής

Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων, των Περιφερεια-
κών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων
και των Επιστηµονικών Εποπτικών Συµβουλίων,
γ) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: 
γα) στη διαδικασία των εξετάσεων ή της δοκιµασίας

(τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των µαθητών σε
Π.Σ. και της κλήρωσης για την εισαγωγή των µαθητών σε
ΠΕΙ.Σ. και 
γβ) στην τράπεζα θεµάτων για τις προαγωγικές εξετά-

σεις των µαθητών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., 
δ) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν: 
δα) στην επιλογή των εκπαιδευτικών που τοποθετού-

νται µε θητεία στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και 
δβ) στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την ανα-

νέωση της θητείας τους σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.,
ε) τη διοργάνωση συνεδρίων και ηµερίδων για την επι-

µόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ., 
στ) τον σχεδιασµό, τη ρύθµιση, οργάνωση και υλοποί-

ηση δράσεων και προγραµµάτων παροχής κάθε µορφής
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε τη χρήση µέσων νέων
τεχνολογιών, ιδίως δια της σύνταξης και εφαρµογής α-
ποφάσεων, εγκυκλίων ή πράξεων, καθώς και την επο-
πτεία, την αρωγή, τον έλεγχο και εν γένει τη διασφάλιση
της ποιότητας της εν λόγω παρεχόµενης εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης στα Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία,

όπως και τον εν γένει χειρισµό και την αντιµετώπιση κά-
θε άλλου θέµατος συναφούς προς την παροχή εκπαίδευ-
σης από απόσταση, σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα Τµή-
µατα και τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και άλλους αρµόδιους
φορείς και υπηρεσίες,
ζ) τη σύνταξη των σχετικών πράξεων και εγκυκλίων

και τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
9. Η παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διοίκη-

σης Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκ-
παίδευσης είναι η διενέργεια των διαδικασιών κινητικό-
τητας και, ειδικότερα, µεταθέσεων, αποσπάσεων, µετα-
τάξεων και, προκειµένου για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., τοποθετή-
σεων µε θητεία και ανανεώσεων της θητείας του εκπαι-
δευτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης και η παρακολούθηση και υλοποίηση
των πειθαρχικών διαδικασιών.»

10. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 40 αντικαθίστανται ως
εξής:

«3. Το Τµήµα Α΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για: 
α) τη διενέργεια και υλοποίηση των µεταθέσεων, απο-

σπάσεων και µετατάξεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθ-
µιας εκπαίδευσης, καθώς και των τοποθετήσεων µε θη-
τεία και των ανανεώσεων της θητείας εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε ΠΕΙ.Σ. και
β) τη σύνταξη των σχετικών πράξεων και εγκυκλίων

και τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.
4. Το Τµήµα Β΄ Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσω-

πικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αρµόδιο για:
α) τη διενέργεια και υλοποίηση των µεταθέσεων, απο-

σπάσεων και µετατάξεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, καθώς και των τοποθετήσεων µε θη-
τεία και των ανανεώσεων της θητείας εκπαιδευτικών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και 
β) τη σύνταξη των σχετικών πράξεων και εγκυκλίων

και τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»

Άρθρο 22
Σύσταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής 
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 2740/1999 (Α΄ 186) οι λέξεις «ή οµότιµους καθηγη-
τές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ή οµότιµους ή αφυ-
πηρετήσαντες καθηγητές» και η παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων συνιστάται επταµελής Κεντρική Εξετα-
στική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από µέλη Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή οµότιµους ή α-
φυπηρετήσαντες καθηγητές των τµηµάτων ξένων γλωσ-
σών των Α.Ε.Ι., ή εκπαιδευτικούς της δηµόσιας και ιδιω-
τικής εκπαίδευσης πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των
κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής, Ισπα-
νικής και Τουρκικής Φιλολογίας. Με την ίδια απόφαση ο-
ρίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές θεµάτων για κάθε
εξεταζόµενη γλώσσα από τα προαναφερόµενα µέλη. Η
θητεία των µελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διε-
τής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµ-
βρίου του επόµενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζο-
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νται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξε-
ταστικής Επιτροπής, εκ των µελών αυτής, καθώς και έ-
νας Γραµµατέας µε τον αναπληρωτή του, από τους υ-
παλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Τριτοβάθµιας Εκ-
παίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων, κλάδου ΠΕ, που έχουν γνώση µίας ξένης
γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευ-
σης των κλάδων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης Αγγλι-
κής, Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρ-
κικής Φιλολογίας. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως ά-
νω Επιτροπής µπορεί να ορίζεται µε την ίδια απόφαση
περαιτέρω γραµµατειακό προσωπικό.»

Άρθρο 23
Ζητήµατα επιµισθίων εξωτερικού

1. Μέχρι την έναρξη εφαρµογής της ηλεκτρονικής δια-
κίνησης δικαιολογητικών του άρθρου 69ΣΤ του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή
γενικής διάταξης, τα ειδικά επιµίσθια των αποσπασµέ-
νων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλ-
λήλων, καθώς και των συντονιστών εκπαίδευσης, µπο-
ρούν να εκκαθαρίζονται, µε µόνη την ηλεκτρονική υπο-
βολή των υπεύθυνων δηλώσεων παροχής διδακτικού έρ-
γου και χορηγηθεισών αδειών στις ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων. Σε κάθε περίπτωση, παραµένει
υποχρεωτική και η υποβολή σε έντυπη µορφή των ανω-
τέρω εγγράφων που έχουν υποβληθεί σε ηλεκτρονική
µορφή, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηλεκτρονική
υποβολή τους.

2. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ.
3 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) καταργού-
νται.

Άρθρο 24
Ρυθµίσεις για τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 25 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έπειτα από
εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., µε τις οποίες συγκροτούνται
οι επιτροπές πρόσκαιρου χαρακτήρα, για την υποβοήθη-
ση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων Πι-
στοποίησης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναρ-
τώνται στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δηµοσιεύο-
νται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το προηγούµε-
νο εδάφιο εφαρµόζεται και για τις εξετάσεις Πιστοποίη-
σης Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης του έτους
2020.»

Άρθρο 25
Ρυθµίσεις για τα Πρότυπα και Πειραµατικά Σχολεία

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 62 του
ν. 4692/2020 (Α΄111), το κόµµα και η φράση «σε περί-
πτωση αδυναµίας συγκρότησης των Π.Ε.Π.Π.Σ., σύµφω-
να µε το άρθρο 15 και τις παρ. 7 και 8 του παρόντος» δια-
γράφονται και το πρώτο εδάφιο διαµορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, οι κενές θέ-
σεις εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. µπορούν να καλύ-
πτονται µε αποσπάσεις, διάρκειας ενός σχολικού έτους

εκπαιδευτικών της δηµόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι δια-
θέτουν αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα.»

Άρθρο 26
Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας

και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Στο άρθρο 62 του ν. 4692/2020 προστίθενται παρ. 12
και 13 ως εξής: 

«12. Οι µεταθέσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από σχολείο σε σχο-
λείο της ίδιας περιοχής και οι οριστικές τοποθετήσεις σε
κενές οργανικές θέσεις για το έτος 2020 εκτελούνται α-
πό τους αρµόδιους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαί-
δευσης, µε βάση τη νοµική και πραγµατική κατάσταση
που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψης και υποβολής των προ-
τάσεων-αποφάσεων από τα οικεία περιφερειακά υπηρε-
σιακά συµβούλια.  

13. Στις περιπτώσεις που στις προτάσεις-αποφάσεις
των αρµόδιων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων,
οι οποίες εκδόθηκαν µέχρι και τις 12.6.2020, δεν συµπε-
ριλαµβάνονται οι κατά προτεραιότητα τοποθετήσεις των
εκπαιδευτικών από τα πρότυπα και πειραµατικά σχολεία,
σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 5, αυτές πραγµατοποιούνται
κατά προτεραιότητα το έτος 2021.»  

Άρθρο 27
Χρηµατοδότηση του έργου «Ανοιχτά Ακαδηµαϊκά 

Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα Κάλλιπος+»

Για την υλοποίηση του έργου της Συλλογικής Απόφα-
σης Έργων (ΣΑΕ) 546 µε κωδικό 2020ΣΕ54600000 και
τίτλο «Ανοιχτά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα
Κάλλιπος+» επιτρέπεται η χρήση πόρων από το εθνικό
σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε
το εγκεκριµένο σε κάθε περίπτωση Τεχνικό Δελτίο Έρ-
γου.

Άρθρο 28
Κάλυψη δαπανών για τη συµµετοχή Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων σε ενωσιακά προγράµµατα

Επιτρέπεται η χρήση πόρων από το συγχρηµατοδο-
τούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, για
την κάλυψη δαπανών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων που συµµετέχουν σε λοιπά ενωσιακά προ-
γράµµατα, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του κάθε υ-
λοποιούµενου προγράµµατος. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων και των αρµοδίων κατά
περίπτωση Υπουργών, καθορίζεται το ύψος της χρηµα-
τοδότησης κάθε προγράµµατος.

Άρθρο 29
Ζητήµατα των Ειδικών Λογαριασµών 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

1. Η περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
(Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ζ) Τα έσοδα που εισπράττει ο Ε.Λ.Κ.Ε. από τις οφει-
λές που δηµιουργήθηκαν µέχρι τις 31.12.2017 και αφο-
ρούν την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας καθη-

9



γητών και υπηρετούντων λεκτόρων, είτε ατοµικά είτε µέ-
σω εταιρείας, αποτελούν πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. και χρησι-
µοποιούνται κατά προτεραιότητα: 
ζα) για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών ή εκπαιδευτι-

κών έργων ή προγραµµάτων καθηγητών ή υπηρετού-
ντων λεκτόρων, οι οποίοι µέχρι τις 31.12.2017 απέδιδαν
στον Ε.Λ.Κ.Ε. το ποσοστό από την άσκηση επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας και δεν είχαν οφειλές εξ αυτής της
αιτίας και 

ζβ) για την κάλυψη των αναγκών του Α.Ε.Ι. και του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. 
Για τον τρόπο κατανοµής των πόρων της παρούσας α-

ποφασίζει η Σύγκλητος, έπειτα από εισήγηση της Επι-
τροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε..»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011 προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:

«θ) Άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σύµφω-
να µε την περ. θ) της παρ. 2, ατοµικά ή µέσω εταιρείας,
λογίζεται αποκλειστικά η παροχή κάθε είδους υπηρε-
σιών, που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο ή την
οικεία επιστήµη των καθηγητών και των υπηρετούντων
λεκτόρων πλήρους απασχόλησης.
ι) Στο ετήσιο καθαρό εισόδηµα των περ. β) και γ) δεν ε-

ντάσσονται αµοιβές καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων πλήρους απασχόλησης που προέρχονται από
την παροχή διδακτικού ή διοικητικού έργου της περ. ζ)
της παρ. 2.
ια) Καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες, οι οποίοι α-

σκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά το χρονικό
διάστηµα των δύο (2) πρώτων µηνών από την ηµεροµη-
νία διορισµού τους στο οικείο Α.Ε.Ι. ή την ηµεροµηνία έ-
νταξής τους σε κατηγορία πλήρους απασχόλησης, δεν
υποχρεούνται στην απόδοση του ποσοστού του 7% επί
του συνόλου του καθαρού εισοδήµατός τους από την ά-
σκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε
την παρούσα, υπό την προϋπόθεση ότι υπεβλήθη διακο-
πή εργασιών ενώπιον της κατά τόπον αρµόδιας Δ.Ο.Υ.,
εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία διορισµού τους
ή την ένταξή τους στην κατηγορία πλήρους απασχόλη-
σης. 
ιβ) Σε περίπτωση κατά την οποία ένας καθηγητής ή υ-

πηρετών λέκτορας δεν είναι ενταγµένος στην κατηγορία
πλήρους απασχόλησης ολόκληρο το έτος, ως συνολικό
ετήσιο εισόδηµα των περ. β) και γ), λαµβάνεται υπόψη
µόνο το εισόδηµα που έχει αποκτηθεί κατά το χρονικό
διάστηµα, κατά το οποίο βρίσκεται στην κατηγορία πλή-
ρους απασχόλησης, όπως αυτό προκύπτει από τα τηρού-
µενα βιβλία και στοιχεία, σύµφωνα µε τον ν. 4308/2014
(Α΄ 251). Εάν έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύ-
τερο της πενταετίας από το έτος αναφοράς για το οποίο
υφίσταται η υποχρέωση απόδοσης και εφόσον υπάρχει
αδυναµία προσκόµισης των βιβλίων και στοιχείων για
τον υπολογισµό των οφειλών επί του ετήσιου καθαρού
εισοδήµατος, σύµφωνα µε την περ. γ), λαµβάνεται υπό-
ψη το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα του καθηγητή ή
του υπηρετούντος λέκτορα, πολλαπλασιαζόµενο µε τον
λόγο του αριθµού των µηνών που εντάσσεται στην κατη-
γορία πλήρους απασχόλησης δια του αριθµού δώδεκα
(12), που αντιστοιχεί στους µήνες του έτους.
ιγ) Κατά της πράξης προσδιορισµού οφειλής µπορεί να

ασκηθεί ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριά-
ντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης ενώ-
πιον της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του

Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας εξήντα (60) ηµερών. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία υ-
ποβολής και εξέτασης ενστάσεων και ρυθµίζεται κάθε
άλλο τεχνικό ή ειδικότερο διαδικαστικό ζήτηµα.
ιδ) Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης του άρθρου 68 του

ν. 4485/2017 (Α΄114) ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα,
σχετικά µε τη διαδικασία προσδιορισµού των οφειλών
των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων της πα-
ρούσας, την έκδοση και κοινοποίηση των πράξεων προσ-
διορισµού οφειλών, καθώς και την πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδοµένων που εφαρµόζει ο Ε.Λ.Κ.Ε. του
οικείου Α.Ε.Ι.. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της πα-
ρούσας, και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστηµα ό-
χι µεγαλύτερο των τριων (3) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, αναστέλλεται η υποχρέωση έκδο-
σης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισµού οφειλών
προς τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτρορες πλή-
ρους απασχόλησης, δίχως να υφίσταται ευθύνη των ορ-
γάνων διοίκησης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. εξ αυτής της αι-
τίας.»  

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 προστί-
θεται περίπτωση ιε΄ ως εξής: 

«ιε) εκδίδει τις πράξεις προσδιορισµού οφειλής των
καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.»

Άρθρο 30
Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος λήγει αυτοδικαί-
ως η θητεία των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχει παραταθεί καθοιονδή-
ποτε τρόπον. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές εξακο-
λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαµβά-
νουν τα επιδόµατα θέσης ή απασχόλησης που προβλέ-
πονται από τις κείµενες διατάξεις έως την τοποθέτηση
και ανάληψη καθηκόντων των προσωρινών Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι ο-
ποίοι επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος.

2. Έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και σε
κάθε περίπτωση έως την 31η.8.2021 τοποθετούνται προ-
σωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόταση του Συµβουλίου Ε-
πιλογής της παρ. 9. 

3. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκ-
παίδευσης  εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευµάτων σχετική προκήρυξη - πρόσκληση, η οποία
δηµοσιεύεται µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και στο πρόγραµµα
«Διαύγεια» και κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Με αυ-
τήν καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα έγγρα-
φα και δικαιολογητικά απόδειξης των τυπικών προσό-
ντων των υποψηφίων που θα περιλαµβάνει ο φάκελος υ-
ποψηφιότητας, η προθεσµία, ο τρόπος και η διαδικασία
υποβολής, ακόµη και ηλεκτρονικώς, των αιτήσεων, η δια-
δικασία επιλογής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετική µε
το θέµα αυτό. Οι αιτήσεις – δηλώσεις υποψηφιότητας µε
όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά του φακέλου υποψη-
φιότητας πρέπει να έχουν περιέλθει και πρωτοκολληθεί
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στη Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης το αργότερο έως και την εποµένη
εργάσιµη ηµέρα εκείνης που θα λήξει η προθεσµία υπο-
βολής τους, ανεξαρτήτως του τρόπου που ο υποψήφιος
επιλέξει να τα αποστείλει (ιδίως, ταχυδροµικά µε συνηµ-
µένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς), άλλως
δεν γίνονται δεκτές.

4. Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευ-
τικοί της αντίστοιχης βαθµίδας που έχουν βαθµό Α΄, δε-
καπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη δη-
µόσια Πρωτοβάθµια ή Δευτεροβάθµια εκπαίδευση και έ-
χουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές µονάδες
για δέκα (10) τουλάχιστον έτη. Πρόσθετη προϋπόθεση
για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις των προ-
σωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση
καθηκόντων, για δύο (2) τουλάχιστον έτη, σε θέση στε-
λέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4547/2018 (Α΄ 102), Οργανωτικού Συντονιστή Περιφε-
ρειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, Συντονι-
στή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Σχολικού Συµβούλου,
Προϊστάµενου Γραφείου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης ή Προϊσταµένου οργανικής µονάδας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.  Ως Προ-
σωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθ-
µίδας.

5. Εκπαιδευτικός στον οποίο, µετά από την ολοκλήρω-
ση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πει-
θαρχικό παράπτωµα η ποινή της προσωρινής παύσης,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄  26), δεν επιλέγεται ως
προσωρινός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός
του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων
που προσκοµίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι
πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτήν αναληθείς δη-
λώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί α-
πό τα καθήκοντά του, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 4547/2018 ή έχει βαθµολογηθεί ως
ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, δεν επιλέγεται ως
προσωρινός Διευθυντής Εκπαίδευσης. 
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από

την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έ-
τους από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβο-
λής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν
αίτηση υποψηφιότητας για θέση προσωρινού Διευθυντή
Εκπαίδευσης.

6. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης πρέ-
πει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβο-
λής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύµατα επιλο-
γής της παρ. 5 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον
χρόνον λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υ-
ποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνον τοποθέτησης α-
πό το αρµόδιο όργανο.

7. Οι υποψήφιοι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την τοποθέ-
τησή τους σε θέσεις προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευ-
σης µίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η
σειρά προτίµησης των προς πλήρωση θέσεων δηλώνεται
κατά την υποβολή της αίτησης.

8. Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Δι-
ευθυντών Εκπαίδευσης συνεκτιµώνται ιδίως, η υπηρε-
σιακή κατάσταση, η επιστηµονική και παιδαγωγική συ-
γκρότηση, η διδακτική σε συνδυασµό µε τη διοικητική ε-

µπειρία, για την οποία συνεκτιµάται και η ενεργός συµ-
µετοχή του υποψήφιου, ως τακτικού µέλους υπηρεσια-
κών και πειθαρχικών συµβουλίων για το εκπαιδευτικό
προσωπικό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για
τουλάχιστον µία (1) πλήρη θητεία, η ικανότητα ανάλη-
ψης διοικητικών ευθυνών και συνεργασίας µε τα µέλη
της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση
και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγε-
ται από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλει
καθένας από τους υποψήφιους. 

9. Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκ-
παίδευσης συστήνεται πενταµελές Συµβούλιο Επιλογής,
µε έδρα στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων, στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, το
οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων ως εξής:
α) Δύο (2) µέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Αττι-

κή, τα οποία προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους, α-
πό τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι., στο οποίο απευθύνε-
ται εγγράφως ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
ή οµότιµους καθηγητές Α.Ε.Ι., προερχόµενους κατά προ-
τίµηση από συναφείς µε την εκπαίδευση κλάδους, 
β) έναν (1) Σύµβουλο Α΄ του Αυτοτελούς Επιστηµονι-

κού Γραφείου Συµβούλων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του, µε
την απόφαση συγκρότησης, 
γ) έναν (1) Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ-

θυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο
οποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µετά από πρό-
ταση του Γενικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουρ-
γείου και
δ) έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο ο-

ποίος ορίζεται, µε τον αναπληρωτή του, µετά από πρότα-
ση του Γενικού Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και Δευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργεί-
ου. 

10. Με την υπουργική απόφαση συγκρότησης του Συµ-
βουλίου της παρ. 9 ορίζονται ο Πρόεδρος και ο γραµµα-
τέας του, µε τους αναπληρωτές τους. Ως Πρόεδρος ορί-
ζεται ένα (1) από τα µέλη της περ. α΄ της παρ. 9. Γραµ-
µατέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος
εκπαιδευτικός που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση δύναται να ανατί-
θεται η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Επι-
λογής µέχρι σε τρεις (3) διοικητικούς υπαλλήλους ή α-
ποσπασµένους εκπαιδευτικούς. Στις συνεδριάσεις του
εν λόγω Συµβουλίου, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυµα συµ-
µετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυ-
τός έχει κώλυµα συµµετοχής, προεδρεύει µέλος του
Συµβουλίου που έχει την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή
οµότιµου καθηγητή Α.Ε.Ι.. Κατά τα λοιπά, ως προς τη
λειτουργία του Συµβουλίου Επιλογής, εφαρµόζονται οι
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δευτέρου Κε-
φαλαίου του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/
1999, Α΄ 45).

11. Κάθε µέλος του Συµβουλίου Επιλογής της παρ. 9,
µε εξαίρεση τον Πρόεδρο, µπορεί να αναλαµβάνει τη µε-
λέτη συγκεκριµένου αριθµού αιτήσεων, που του ανατίθε-
νται από τον Πρόεδρο. Η κατανοµή των αιτήσεων των υ-
ποψηφίων στα µέλη του Συµβουλίου γίνεται κατά τυχαίο
τρόπο. 

12. Στα µέλη του Συµβουλίου Επιλογής της παρ. 9 δεν
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καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε αυ-
τό. Οι συνεδριάσεις του Συµβουλίου γίνονται µε φυσική
παρουσία των µελών του.

13. Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, για όσο
διάστηµα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαµβάνουν το σύ-
νολο των επιδοµάτων που προβλέπονται από τις κείµε-
νες διατάξεις για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

14. Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, όταν δεν
υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται
στα καθήκοντά τους κατά τα οριζόµενα στην περ. β) του
άρθρου 33 του ν. 4547/2018.

15. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται Διευθυ-
ντής Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, νο-
είται ο προσωρινός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας ή Δευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

16. Οι υπ’ αρ. Φ.353.1/3/41552/Ε3/18.3.2019 (ΑΔΑ: ΩΖ-
ΖΙ4653ΠΣ-ΖΓ0) και  Φ.353.1/8/51919/Ε3/3.4.2019 (ΑΔΑ:
99624653ΠΣ-2ΔΤ) προκηρύξεις για την πλήρωση των θέ-
σεων Διευθυντών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και οι υπ’
αρ. Φ.353.1/2/41541/Ε3/18.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΔΝΜ4653ΠΣ-
ΧΩ9) και Φ.353.1/9/51927/Ε3/3.4.2019 (ΑΔΑ:
Ψ83Δ4653ΠΣ-8ΒΜ) προκηρύξεις  για την πλήρωση των
θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κα-
ταργούνται.

17. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, δύναται να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο 31
Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

των εκπαιδευτικών

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 42 του ν. 4342/2015
(Α΄ 143) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται
από:
α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ως

Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµα-
τος, αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του,
σύµφωνα µε την περ. β΄ του άρθρου 33 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102). Στην περίπτωση αυτήν προεδρεύει ο Αντιπρόε-
δρος. Αν η θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης είναι κενή, ως τακτικό µέλος και Πρόεδρος του Συµ-
βουλίου ορίζεται ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο οποίος
αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής µονάδας της
οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, που ο-
ρίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-
δευσης.
β) Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών µονάδων

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ισάριθµους Διευθυντές
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ως ανα-
πληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέ-
σεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν του-
λάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορί-
ζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-
δευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα από τα
δύο ανωτέρω τακτικά µέλη, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.
γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκ-

παιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπλη-
ρώνονται από δύο (2) αναπληρωµατικούς αιρετούς εκ-
προσώπους αυτών.

3. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Δευτερο-

βάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται
από:
α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως

Πρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµα-
τος, αναπληρώνεται από τον νόµιµο αναπληρωτή του,
σύµφωνα µε την περ. β) του άρθρου 33 του ν. 4547/2018.
Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Αν η
θέση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι
κενή, ως τακτικό µέλος και Πρόεδρος του Συµβουλίου ο-
ρίζεται ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο οποίος αναπλη-
ρώνεται από Διευθυντή σχολικής µονάδας της οικείας
Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που ορίζεται
από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο (2) εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών µονάδων

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ισάριθµους Διευθυντές
σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως α-
ναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέ-
σεις στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν του-
λάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ορί-
ζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαί-
δευσης. Με την απόφαση συγκρότησης το ένα από τα
δύο ανωτέρω τακτικά µέλη, ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.
γ) Δύο (2) τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκ-

παιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που αναπλη-
ρώνονται από δύο (2) αναπληρωµατικούς αιρετούς εκ-
προσώπους αυτών.»

2. Μετά την τοποθέτηση των προσωρινών Διευθυντών
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
προηγούµενου άρθρου λήγει η θητεία των µη αιρετών
µελών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτο-
βάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και των Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,
τα οποία αντικαθίστανται από τους τοποθετηθέντες προ-
σωρινούς Διευθυντές Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης και από τους δύο (2) εν ενεργεία Διε-
θυντές σχολικών µονάδων, κατά τα οριζόµενα στην παρ.
1, για το υπόλοιπο της θητείας των µελών που θα αντι-
κατασταθούν. Στα λοιπά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συµ-
βούλια στα οποία συµµετέχουν Διευθυντές Πρωτοβάθ-
µιας και Δευτεροβάρθµιας Εκπαίδευσης, αυτοί αντικαθί-
στανται από τους προσωρινούς Διευθυντές Πρωτοβά-
θιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, για το υπόλοιπο
της θητείας τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύναται να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα που
είναι  αναγκαίο για την εφαρµογή των προηγουµένων
παραγράφων.

Άρθρο 32
Θέµατα των Μουσουλµανικών 
Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136),
µετά την περ. γ΄ προστίθενται  υποπερ. γα΄ έως  γγ΄ ως
εξής:

«γα. Τα Ιεροσπουδαστήρια έχουν ιδία πενταµελή σχο-
λική εφορεία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας
τους. Η θητεία των σχολικών εφορειών είναι διετής και
οι αρµοδιότητές τους, τα τηρούµενα βιβλία, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την οικονοµική δια-
χείριση και λειτουργία τους καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.  Έως τη συ-
γκρότηση των σχολικών εφορειών σύµφωνα µε την υπο-
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περ. γβ΄, οι σχολικές εφορείες που ήδη λειτουργούν,
προβαίνουν µόνο σε πράξεις τρέχουσας διαχείρισης
σχετικές µε επισκευές και συντήρηση των σχολικών ακι-
νήτων, καταβολή µισθωµάτων, εξόφληση λογαριασµών
κοινής ωφέλειας και καταβολή εξόδων καθαριότητας.
γβ. Η σχολική εφορεία των Ιεροσπουδαστηρίων συ-

γκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων και σε αυτήν µετέχουν: 

i) ο οικείος Μουφτής, ως Πρόεδρος, µε τον αναπληρω-
τή του, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 73 ή ε-
ξέχον µέλος της µουσουλµανικής µειονότητας µε θεο-
λογικές γνώσεις και ο οποίος ορίζεται ύστερα από πρό-
ταση του οικείου Μουφτή και 

ii) τέσσερις (4) γονείς ή κηδεµόνες µαθητών του µου-
σουλµανικού, Ιεροσπουδαστηρίου, άνδρες ή γυναίκες,
µε ισάριθµους αναπληρωτές, ως µέλη, οι οποίοι εκλέγο-
νται από τους γονείς ή κηδεµόνες των µαθητών του οι-
κείου Ιεροσπουδαστηρίου. 
γγ. Οι σχολικές εφορείες των Ιεροσπουδαστηρίων

µπορεί να επιχορηγούνται από πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού δηµοσίων ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, κατόπιν απόφασης του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»

2. Στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/
1998 προστίθεται υποπερ. vi ως εξής: 

«vi) Θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία εκλογής των µε-
λών των σχολικών εφορειών των Ιεροσπουδαστηρίων,
τον ορισµό αυτών, την έναρξη και λήξη της θητείας τους,
καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την υποστήριξη της λει-
τουργίας των Ιεροσπουδαστηρίων.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998, µετά την
περ. στ΄ προστίθεται περ. ζ΄ ως εξής:

«ζ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Οικονοµικών µπορούν να ιδρύονται µαθητικές εστίες
για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαµονής και σίτισης
των µαθητών και µαθητριών των Ιεροσπουδαστηρίων. Με
όµοια απόφαση καθορίζονται ο τύπος, η διαδικασία, οι
προϋποθέσεις (ιδίως κτιριολογικές, υγειονοµικού χαρα-
κτήρα) και κάθε θέµα σχετικό µε την ίδρυση και λειτουρ-
γία τους. Για τη λειτουργία κάθε µαθητικής εστίας απαι-
τείται η έκδοση άδειας λειτουργίας από το αρµόδιο όρ-
γανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων,
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συµ-
βουλίου Μουσουλµανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης,
καθορίζεται ο κανονισµός λειτουργίας κάθε µαθητικής ε-
στίας, µε τον οποίον ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη
διοίκηση και λειτουργία της.»

4. Οι εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν µε οποιαδή-
ποτε σύµβαση ή σχέση εργασίας από τις σχολικές εφο-
ρείες των Ιεροσπουδαστηρίων που λειτουργούν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος και απασχολούνται µε οποι-
ονδήποτε τρόπο στα Ιεροσπουδαστήρια πέραν του ενός
(1) έτους συνεχώς, παύουν αυτοδικαίως να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους την 31η.8.2020 και δικαιούνται απο-
ζηµίωση αποχώρησης, για το διάστηµα αυτό, ισόποση µε
αυτήν που θα δικαιούνταν κατά τις διατάξεις του
ν. 2112/1920. Ο χρόνος απασχόλησής τους στα ιερο-
σπουδαστήρια αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Η αποζηµίω-
ση βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-

κης και εκκαθαρίζεται από τις κατά τόπους αρµόδιες οι-
κονοµικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις. Ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, που υπο-
βάλλεται στο Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης και συνοδεύεται από τη βεβαίωση
του δεύτερου εδαφίου, εκδίδεται το σχετικό ένταλµα. Η
βάση υπολογισµού της αποζηµίωσης είναι οι δηλωθείσες
στον ασφαλιστικό φορέα αποδοχές του µηνός Αυγού-
στου 2020. 

Αρθρο  33
Μεταφορά µαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεµών έως την έναρξη του
σχολικού έτους 2020 - 2021 διαγωνισµών, τους οποίους
προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµο-
σίων σχολείων, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί, κατ’ εξαί-
ρεση των κείµενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθε-
ση της εκτέλεσης των σχετικών δροµολογίων στους
προσωρινούς µειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους µέ-
χρι την ολοκλήρωση των διαγωνισµών µε την υπογραφή
των οικείων συµβάσεων και πάντως το αργότερο µέχρι
τις 30.6.2021.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να

προκηρύξουν διαγωνισµούς,
β) προέκυψαν νέες ανάγκες µετά από την προκήρυξη

των διαγωνισµών,
γ) υπάρχουν αδιάθετα δροµολόγια για τα οποία είτε

δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προ-
σφορές κρίθηκαν µη κατάλληλες,
δ) δεν έχουν αναδειχθεί µειοδότες ή προσωρινοί ανά-

δοχοι στους εκκρεµείς διαγωνισµούς, η Οικονοµική Επι-
τροπή µπορεί µε απόφασή της να παρατείνει έως τις
30.6.2021, την εκτέλεση των συµβάσεων που ήταν σε ι-
σχύ στις 30.6.2020.
Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η

παράταση της εκτέλεσης των συµβάσεων, η Οικονοµική
Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο µε αιτιο-
λογηµένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια οι-
κονοµικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου α-
νταγωνισµού.

3. Οι δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολεί-
ων, που αφορούν και πραγµατοποιούνται µέχρι και το
σχολικό έτος 2020 - 2021, καταβάλλονται νόµιµα µέχρι
τη σύναψη της σχετικής σύµβασης µεταφοράς, εφόσον
ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική πράξη
του την εκτέλεση της µεταφοράς των µαθητών και εφό-
σον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε
την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονοµικής Επιτρο-
πής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συµβατικό κόστος ε-
κάστου δροµολογίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγί-
στη αποζηµίωση που προκύπτει από την εφαρµογή της
υπ’ αρ. 50025/2018 (Β΄ 4217) κοινής υπουργικής απόφα-
σης.

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών µειοδο-
τών των ηλεκτρονικών διαγωνισµών µεταφοράς µαθη-
τών των παρ. 1 και 2, όπως αυτά ορίζονται από τον
ν. 4412/2016, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε
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φυσική µορφή ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά
από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

Άρθρο 34
Ρύθµιση ζητηµάτων πρόσληψης προσωπικού 
για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων

1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18
του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«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 µόνιµο προσωπικό
τους, µπορούν να καλύπτονται µε συµβάσεις ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας ίσης µε το διδακτι-
κό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δή-
µους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ.
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280). Οι
συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου δεν συµπεριλαµ-
βάνονται στον µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό των συµβά-
σεων εργασίας ορισµένου χρόνου του άρθρου 89 του
ν. 4604/2019 (Α΄ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αποκλείεται δε, η µετατροπή
τους σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρ-
θρου δεύτερου του 4528/2018 (Α΄ 50) εφαρµόζεται και
για τις συµβάσεις της παρούσης. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών ρυθµίζονται η
διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύµβασης εργασίας
και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρού-
σας.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
καταργείται.

Άρθρο 35
Αποζηµίωση εθελοντών σχολικών τροχονόµων

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019 - 2020, η προβλεπό-
µενη στην υπ’ αρ. 47455/2007 κοινή υπουργική απόφαση

(Β΄ 1734) αποζηµίωση, καταβάλλεται, υπό τους λοιπούς
προβλεπόµενους στην εν λόγω απόφαση όρους και προ-
ϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς τροχονόµους
και κατά το διάστηµα υποχρεωτικής αναστολής λειτουρ-
γίας των σχολικών µονάδων, λόγω των ληφθέντων µέ-
τρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-
19. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από
την 1η.3.2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κάθε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού,
διετούς διάρκειας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
30 του ν. 682/1977, η οποία ολοκληρώνεται εντός του
2020, λήγει στις 31.8.2020 και καταβάλλεται η νόµιµη α-
ποζηµίωση, εκτός εάν τα µέρη συµφωνήσουν τη µετα-
τροπή τους σε αορίστου χρόνου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού εκπαιδευτικού, διετούς διάρκειας, σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977, η ο-
ποία συµπληρώνεται εντός του 2021, µετατρέπεται αυ-
τοδικαίως σε αορίστου χρόνου. 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται
κάθε διαδικασία ελέγχου της νοµιµότητας και της κατα-
χρηστικότητας ή µη καταγγελίας σύµβασης εργασίας ι-
διωτικού εκπαιδευτικού, που εκκρεµεί ενώπιον της ανε-
ξάρτητης Επιτροπής του άρθρου 30 του ν. 682/1977. 

Άρθρο 37
Καταργούµενες διατάξεις

Η περ. γ΄ του άρθρου 71 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287)
καταργείται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 38
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δη-
µοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.
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