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ΠΙΝΑΚΑΣ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ	ΚΑΙ	ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ	ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	

	

ΣΤΟ	ΣΧΕΔΙΟ	ΝΟΜΟΥ	

ΤΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ,	ΕΡΕΥΝΑΣ	ΚΑΙ	ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	

	

«Μέτρα	για	την	επιτάχυνση	του	κυβερνητικού	έργου	

σε	θέματα	εκπαίδευσης»	

	

	

Α.	Τροποποιούνται	τα	ακόλουθα	άρθρα	ή	παράγραφοι	άρθρων:	

	

ΜΕΡΟΣ	A΄	

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ	ΣΧΟΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΩΝ	ΚΑΙ	Ε.Κ.	

	

Άρθρο	1	

1.	Το	πρώτο,	δεύτερο	και	τρίτο	εδάφια	της	παρ.2	του	άρθρου	11		του	ν.3848/2010	

(Α΄	71),	όπως	αντικαταστάθηκαν	με	 το	άρθρο	17	 του	ν.4327/2015	 	 (Α΄	50),	 και	 τα	

οποία	έχουν	ως	εξής:	

	«2.	 Ως	 Διευθυντές	 σχολικών	 μονάδων	 και	 Ε.Κ.	 επιλέγονται	 εκπαιδευτικοί	 της	

οικείας	 βαθμίδας	 με	 δεκαετή	 (10)	 τουλάχιστον	 εκπαιδευτική	 υπηρεσία,	 οι	 οποίοι	

έχουν	 ασκήσει	 διδακτικά	 καθήκοντα	 για	 οκτώ	 (8)	 τουλάχιστον	 έτη	 στην	

Πρωτοβάθμια	 ή	 Δευτεροβάθμια	 εκπαίδευση.	 Από	 τα	 ανωτέρω	 οκτώ	 (8)	 έτη	

άσκησης	 διδακτικών	 καθηκόντων,	 τα	 τρία	 (3)	 τουλάχιστον	 θα	 πρέπει	 να	 έχουν	

ασκηθεί	 σε	 αντίστοιχους	 με	 την	 προς	 κάλυψη	 θέση	 τύπους	 σχολείων	 της	 οικείας	

βαθμίδας,	 συμπληρώνοντας	 σε	αυτά	 τουλάχιστον	 το	 50%	 του	υποχρεωτικού	 τους	

ωραρίου,	με	την	επιφύλαξη	της	περίπτωσης	ζ΄	της	παρούσης	παραγράφου.	Ειδικά,	

για	τις	Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,	εκτός	των	εκπαιδευτικών	μπορούν	να	επιλέγονται	ως	Διευθυντές	

και	μέλη	ειδικού	εκπαιδευτικού	προσωπικού	με	δεκαετή	τουλάχιστον	εκπαιδευτική	

υπηρεσία	σε	 Σ.Μ.Ε.Α.Ε.	 ή	 ΚΕ.Δ.Δ.Υ.	 από	 την	οποία	 τα	 τρία	 (3)	 τουλάχιστον	 έτη	 να	

έχουν	υπηρετηθεί	σε	αντίστοιχο	με	την	προς	κάλυψη	θέση	τύπο	Σ.Μ.Ε.Α.Ε.».	
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	2.	Η	υποπερίπτ.	 ββ΄	 της	περίπτ.	 δ΄	 	 της	παρ.	 2	 του	άρθρου	11	 του	 ν.3848/2010	 ,	

όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	17	του	ν.4327/2015,		και	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

«ββ)	Υποψήφιοι	για	τις	θέσεις	Διευθυντών	σχολικών	μονάδων	Δευτεροβάθμιας	και	

επαγγελματικής	 Ε.Α.Ε.	 (ειδικά	 γυμνάσια,	 ειδικά	 ΓΕ.Λ.,	 ειδικά	 επαγγελματικά	

γυμνάσια,	 ειδικά	 ΕΠΑ.Λ.	 και	 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),	 μόνιμοι	 εκπαιδευτικοί	 Δευτεροβάθμιας	

Εκπαίδευσης	των	αντίστοιχων	προς	τα	διδασκόμενα	γνωστικά	αντικείμενα	κλάδων,	

εφόσον	έχουν	τα	προσόντα	διορισμού	και	τοποθέτησης	σε	Σ.Μ.Ε.Α.Ε.	ή	υπηρετούν	

οργανικά	σε	Σ.Μ.Ε.Α.Ε.	ή	ΚΕ.Δ.Δ.Υ.	ή	έχουν	διδακτική	υπηρεσία	τουλάχιστον	τριών	

ετών	σε	Σ.Μ.Ε.Α.Ε.	ή	ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,	καθώς	και	τα	μέλη	του	Ε.Ε.Π..	Επιπλέον	και	μόνο	για	

τις	θέσεις	Διευθυντών	των	Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.	υποψήφιοι	μπορεί	να	είναι	και	εκπαιδευτικοί	

της	Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	του	κλάδου	δασκάλων	και	εκπαιδευτικοί	του	π.δ.	

323/1993,	εφόσον	πληρούν	τις	προϋποθέσεις	της	παρούσας	παραγράφου».	

	

3.	 Το	 τρίτο	 εδάφιο	 της	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 11	 του	 ν.3848/2010,	 όπως	

αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	17	του	ν.4327/2015,	το	οποίο	έχει	ως	εξής:	

«Ως	 υποδιευθυντές	 Ε.Κ.,	 στα	 οποία	 ασκούνται	 250	 τουλάχιστον	 μαθητές	 και	 τα	

οποία	 λειτουργούν	σε	πρωινό	 και	απογευματινό	ή	 εσπερινό	 κύκλο,	 καθώς	 και	ως	

Υπεύθυνοι	 τομέων	 Ε.Κ.,	 επιλέγονται	 εκπαιδευτικοί	 με	 οκταετή	 (8)	 τουλάχιστον	

διδακτική	 υπηρεσία,	 οι	 οποίοι	 υπηρετούν	 κατά	 το	 χρόνο	 επιλογής	 σε	 σχολική	

μονάδα	η	οποία	εξυπηρετείται	από	το	Ε.Κ.	και	δεν	έχουν	κριθεί	ως	υπεράριθμοι.»	

	

4.	 Το	 δεύτερο	 εδάφιο	 της	 παρ.	 7	 του	 άρθρου	 11	 	 του	 ν.	 3848/2010,	 όπως	

αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	17	του	ν.	4327/2015	,	και	το	οποίο	έχει	ως	εξής:	

«Όπου	 στις	 διατάξεις	 του	 παρόντος	 άρθρου	 προβλέπεται	 διδακτική	 υπηρεσία,	

λογίζεται:	 α)	 η	 άσκηση	 διδακτικού	 έργου	 σε	 μονάδες	 Πρωτοβάθμιας	 και	

Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης,	β)	οι	άδειες	κύησης,	λοχείας,	ανατροφής	τέκνου,	γ)	

η	θητεία	σχολικού	συμβούλου,	δ)	η	θητεία	σε	Κέντρα	Περιβαλλοντικής	Εκπαίδευσης	

(Κ.Π.Ε.),	 ε)	η	θητεία	σε	θέσεις	Υπευθύνων	Περιβαλλοντικής	Εκπαίδευσης,	Αγωγής,	

Υγείας,	 Πολιτιστικών	 θεμάτων	 και	 σχολικών	 δραστηριοτήτων,	 στ)	 η	 θητεία	 των	

υπευθύνων	 ΓΡΑΣΕΠ,	 ΚΕΣΥΠ,	 ΣΕΠ,	 ΚΕΠΛΗΝΕΤ,	 ΕΚΦΕ	 και	 Συμβουλευτικών	 Σταθμών	

Νέων».	
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5.	Το	πρώτο	εδάφιο	της	περίπτ.	γ΄	της	παρ.	1	του	άρθρου	12	του	ν.	3848/2010,	όπως	

αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	1	 του	άρθρου	46	του	ν.	4351/2015	 	 (Α΄	164),	και	 το	

οποίο	έχει	ως	εξής:		

«γ)	 Η	 συμβολή	 του	 υποψηφίου	 στο	 εκπαιδευτικό	 έργο,	 όπως	 προκύπτει	 από	 τις	

θέσεις	 στις	 οποίες	 έχει	 υπηρετήσει,	 καθώς	 και	 η	 προσωπικότητα	 και	 η	 γενική	

συγκρότηση	 του	 υποψηφίου	 που	 αποτιμώνται	 πρώτον	 στην	 περίπτωση	 των	

υποψηφίων	Διευθυντών	 σχολικών	μονάδων	 και	 Ε.Κ.	 κατά	 τη	 μυστική	ψηφοφορία	

του	 συλλόγου	 διδασκόντων	 και	 δεύτερον	 στην	 περίπτωση	 των	 υποψηφίων	

υποδιευθυντών	σχολικών	μονάδων	και	Ε.Κ.	και	υποψηφίων	υπευθύνων	τομέων	Ε.Κ.	

κατά	τη	μυστική	ψηφοφορία	του	συλλόγου	διδασκόντων».	

	

6.Το	 δεύτερο	 εδάφιο	 της	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 12	 του	 ν.	 3848/2010,	 όπως	

αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	2	του	άρθρου	46	του	ν.	4351/2015,	και	το	οποίο	έχει	

ως	εξής:		

«Το	 σύνολο	 των	 μονάδων	 για	 τους	 υποψηφίους	 Διευθυντές	 σχολικών	 μονάδων	

Πρωτοβάθμιας	 Εκπαίδευσης	 ανέρχεται	 σε	 37,	 το	 σύνολο	 των	 μονάδων	 για	 τους	

υποψηφίους	Διευθυντές	σχολικών	μονάδων	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	και	Ε.Κ.	

ανέρχεται	 σε	 35,	 το	 σύνολο	 των	 μονάδων	 για	 τους	 υποψηφίους	 Διευθυντές	

Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης	ανέρχεται	σε	53	και	το	σύνολο	των	μονάδων	για	τους	

υποψηφίους	Διευθυντές	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	ανέρχεται	σε	51».	

	

7.		Η	περιπτ.	α΄	της	παρ.2	του	άρθρου	14		του	ν.3848/2010,	όπως	αντικαταστάθηκε	

με	το	άρθρο	19	του	ν.4327/2015	,	και	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

				«α)	 Διδακτορικό	 δίπλωμα:	 4	 μονάδες	 και	 Μεταπτυχιακός	 τίτλος	 σπουδών:	 2,5	

μονάδες.	 Σε	 περίπτωση	 που	 ο	 υποψήφιος	 κατέχει	 Διδακτορικό	 δίπλωμα	 και	

Μεταπτυχιακό	τίτλο	σπουδών	λαμβάνει	κατά	ανώτατο	όριο	4	μονάδες.	Διδακτορικό	

δίπλωμα	 ή	 μεταπτυχιακός	 τίτλος	 σπουδών	 που	 ήταν	 αναγκαίο	 προσόν	 για	 το	

διορισμό	 δεν	 μοριοδοτείται.	 Η	 κατοχή	 δεύτερου	 μεταπτυχιακού	 ή	 διδακτορικού	

τίτλου	σπουδών	δεν	μοριοδοτείται	επιπροσθέτως».	

	

		8.			Η	περιπτ.	γ΄	της	παρ.2	του	άρθρου	14		του	ν.3848/2010,	όπως	αντικαταστάθηκε	

με	το	άρθρο	19	του	ν.4327/2015	,	και	η	οποία	έχει	ως	εξής:	
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				«	γ)	Δεύτερο	πτυχίο	πανεπιστημίου	ή	Τ.Ε.Ι.:	2	μονάδες	εφόσον	δεν	ήταν	αναγκαίο	

προσόν	για	το	διορισμό».	

	

	9.	Η	περίπτ.	ε΄	της	παρ.	2	του	άρθρου	14		του	ν.	3848/2010,	όπως	αντικαταστάθηκε		

με	το	άρθρο	19	του	ν.4327/2015	,	και	οι	οποία	έχει	ως	εξής:	

«ε)	 Βεβαίωση	 ή	 πιστοποιητικό	 ετήσιας	 επιμόρφωσης	 σε	 Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.,	 Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.,	

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.	 /	 Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.,	 εφόσον	δεν	ήταν	αναγκαίο	προσόν	 για	 το	διορισμό:	 0,5	

μονάδα.	 Αν	 ο	 υποψήφιος	 έχει	 περισσότερα	 πιστοποιητικά	 ή	 βεβαιώσεις	 δεν	

μοριοδοτούνται	αθροιστικά».	

	

10.	Η	περίπτ.ζ΄	της	παρ.2	του	άρθρου	14		του	ν.3848/2010,	όπως	αντικαταστάθηκε	

με	το	άρθρο	19	του	ν.4327/2015	,	και	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

			«ζ)	Πιστοποιημένη	γνώση	μίας	ξένης	γλώσσας	με	τίτλο	επιπέδου	Β2:	0,5	μονάδα».		

	

11.	Η	παρ.	3	του	άρθρου	14		του	ν.3848/2010,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	

19	του	ν.4327/2015,	και	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

						«3.	 Το	 κριτήριο	 της	 υπηρεσιακής	 κατάστασης,	 καθοδηγητικής	 και	 διοικητικής	

εμπειρίας	 αποτιμάται	 με	 δεκαπέντε	 (15)	 μονάδες	 κατ’	 ανώτατο	 όριο,	 οι	 οποίες	

κατανέμονται	ως	εξής:	

α)	 Υπηρεσιακή	 κατάσταση:	 11	 μονάδες	 κατ’	 ανώτατο	 όριο.	 Οι	 μονάδες	 αυτές	

υπολογίζονται	με	βάση	τη	διδακτική	υπηρεσία	αποτιμώμενη	με	1	μονάδα	για	κάθε	

έτος	πέραν	του	χρόνου	που	αποτελεί	προϋπόθεση	για	τη	συμμετοχή	στη	διαδικασία	

επιλογής	 Διευθυντών	 Εκπαίδευσης	 και	 Διευθυντών	 σχολικών	 μονάδων	 ή	 Ε.Κ..	 Για	

τους	 υποψηφίους	 Διευθυντές	 των	 Σ.Μ.Ε.Α.Ε.	 που	 είναι	 μέλη	 Ε.Ε.Π.	 οι	 μονάδες	

υπολογίζονται	με	βάση	την	εκπαιδευτική	υπηρεσία	αποτιμώμενη	με	μία	μονάδα	για	

κάθε	έτος	πέραν	των	οκτώ	(8).	

β)	 Διοικητική	 και	 καθοδηγητική	 εμπειρία:	 3	 μονάδες	 κατ’	 ανώτατο	 όριο	 για	 τους	

Διευθυντές	 Σχολικών	 Μονάδων	 και	 4	 μονάδες	 κατ’	 ανώτατο	 όριο	 για	 τους	

Διευθυντές	Εκπαίδευσης.	

Ειδικότερα:	

αα)	 Άσκηση	 καθηκόντων	 περιφερειακού	 Διευθυντή	 εκπαίδευσης,	 σχολικού	

συμβούλου,	 Διευθυντή	 Εκπαίδευσης	 ή	 προϊσταμένου	 γραφείου	 εκπαίδευσης,	



	

5	
	

προϊσταμένου	ΚΕ.Δ.Δ.Υ.	ή	αναπληρωτή	προϊσταμένου	ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,	Διευθυντή	σχολικής	

μονάδας	Σ.Ε.Κ.	(Σχολικά	Εργαστηριακά	Κέντρα)	ή	Ε.Κ.,	υπεύθυνου	ΚΠΕ:	0,5	μονάδα	

για	 κάθε	 έτος.	 Η	 άσκηση	 καθηκόντων	 για	 κάθε	 θέση	 του	 παρόντος	 εδαφίου	

αποτιμάται	 με	 δύο	 (2)	 μονάδες	 κατ’	 ανώτατο	 όριο	 για	 τους	 Διευθυντές	 Σχολικών	

Μονάδων	 και	 τρεις	 (3)	 μονάδες	 κατ’	 ανώτατο	 όριο	 για	 τους	 Διευθυντές	

Εκπαίδευσης.	

Άσκηση	 καθηκόντων	 προϊσταμένου	 σχολικής	 μονάδας,	 προϊσταμένου	 τμήματος	

εκπαιδευτικών	 θεμάτων	 διεύθυνσης	 εκπαίδευσης,	 υποδιευθυντή	 σχολικής	

μονάδας,	Σ.Ε.Κ.	ή	Ε.Κ.,	Υπευθύνου	Τομέα	Σ.Ε.Κ.	ή	Ε.Κ.,	υπευθύνου	περιβαλλοντικής	

εκπαίδευσης	ή	αγωγής	υγείας	ή	πολιτιστικών	θεμάτων	στη	διεύθυνση	εκπαίδευσης,	

υπευθύνου	 Κέντρου	 Συμβουλευτικής	 και	 Προσανατολισμού	 (ΚΕ.ΣΥ.Π.),	 Γραφείου	

Σχολικού	 Επαγγελματικού	 Προσανατολισμού	 (Σ.Ε.Π.),	 Εργαστηριακού	 Κέντρου	

Φυσικών	 Επιστημών	 (Ε.Κ.Φ.Ε.),	 Κέντρου	 Πληροφορικής	 και	 Νέων	 Τεχνολογιών	

(ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.),	Συμβουλευτικού	Σταθμού	Νέων:	0,25	μονάδες	για	κάθε	έτος	και	μέχρι	

μία	(1)	μονάδα	κατ’	ανώτατο	όριο.	

Η	 άσκηση	 καθηκόντων	 σε	 περισσότερες	 από	 μία	 θέση	 από	 αυτές	 που	

περιγράφονται	 στα	 προηγούμενα	 δύο	 εδάφια	 μοριοδοτείται	 αθροιστικά,	 με	 2	

μονάδες	κατ’	ανώτατο	όριο	για	τους	Διευθυντές	Σχολικών	Μονάδων	και	3	μονάδες	

κατ’	ανώτατο	όριο	για	τους	Διευθυντές	Εκπαίδευσης.	

ββ)	Συμμετοχή	σε	κεντρικά,	ανώτερα	περιφερειακά	και	περιφερειακά	υπηρεσιακά	

συμβούλια	ή	σε	συμβούλια	επιλογής	στελεχών,	ως	αιρετό	μέλος:	0,25	μονάδες	για	

κάθε	 έτος	 και	 μέχρι	 1	 μονάδα	 κατ’	 ανώτατο	 όριο.	 Παράλληλη	 συμμετοχή	 σε	

περισσότερα	συμβούλια	το	ίδιο	χρονικό	διάστημα	δεν	μοριοδοτείται	αθροιστικά.	Σε	

περίπτωση	 παράλληλης	 άσκησης	 καθηκόντων	 σε	 θέσεις	 της	 προηγούμενης	

περίπτωσης	 αα΄	 δεν	 υπολογίζονται	 μονάδες	 από	 συμμετοχή	 σε	 υπηρεσιακά	

συμβούλια	 ή	 σε	 συμβούλια	 επιλογής	 στελεχών.	 Για	 τη	 μοριοδότηση	 των	

αναπληρωματικών	αιρετών	μελών	των	συμβουλίων	απαιτείται	συμμετοχή	τους	σε	

πέντε	τουλάχιστον	συνεδριάσεις	ανά	έτος.	

γγ)	Τα	κριτήρια	επιλογής	για	 τους	προϊσταμένους	ΚΕ.Δ.Δ.Υ.	αποτιμώνται	όπως	και	

για	τους	Διευθυντές	Πρωτοβάθμιας	Εκπαίδευσης.	

γ)	 Για	 την	 εφαρμογή	 των	 παραπάνω	 περιπτώσεων	 α΄	 και	 β΄,	 χρόνος	 διδακτικής	

υπηρεσίας	 των	 εκπαιδευτικών	 (ή	 εκπαιδευτικής	 για	 το	 Ε.Ε.Π.)	 ή	 καθοδηγητικής	 ή	
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διοικητικής	εμπειρίας	βραχύτερος	του	έτους	μοριοδοτείται	με	το	ένα	τέταρτο	(1/4)	

της	 αντίστοιχης	 ετήσιας	 μοριοδότησης	 για	 κάθε	 τρίμηνο.	 Χρόνος	 μικρότερος	 του	

τριμήνου	δεν	υπολογίζεται».	

	

12.	Η	περίπτ.	α΄	της	παρ.	4	του	άρθρου	14	του	ν.	3848/2010,	όπως	τροποποιήθηκε	

με	την	παρ.4Α	του	άρθρου	46	του	ν.4351/2015	,	και	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

«α)	Για	τους	υποψηφίους	Διευθυντές	σχολικών	μονάδων	και	Ε.Κ.:	12	μονάδες	κατ’	

ανώτατο	όριο.	

Το	κριτήριο	αυτό	αποτιμάται	με	τη	μυστική	ψηφοφορία	του	συλλόγου	διδασκόντων	

της	 σχολικής	 μονάδας	 που	 ο	 υποψήφιος	 θα	 επιλέξει,	 σύμφωνα	 με	 τα	 οριζόμενα	

κατωτέρω.	Στη	μυστική	ψηφοφορία	δεν	συμμετέχει	ο	 ίδιος	ή	σύζυγος	ή	συγγενής	

δευτέρου	βαθμού	εξ	αίματος.	Μέσω	της	μυστικής	ψηφοφορίας	εκτιμώνται	στοιχεία	

της	 προσωπικότητας	 που	 έχουν	 αναδειχθεί	 στην	 καθημερινότητα	 της	 σχολικής	

ζωής,	 όπως	 η	 προσωπικότητα,	 το	 ήθος,	 η	 εντιμότητα,	 το	 αίσθημα	 δικαιοσύνης,	 η	

δημοκρατική	συμπεριφορά,	η	επαγγελματική	ανάπτυξη	και	συνέπεια,	καθώς	και	οι	

ικανότητες	 του	 υποψηφίου.	 Στις	 ικανότητες	 του	 υποψηφίου	 περιλαμβάνονται	

ενδεικτικώς:	 η	 ικανότητα	 επικοινωνίας	 και	 συνεργασίας,	 η	 ικανότητα	 ανάπτυξης	

πρωτοβουλιών	 και	 επίλυσης	 προβλημάτων	 ιδίως	 διδακτικών,	 διοικητικών,	

οργανωτικών	 και	 λειτουργικών,	 καθώς	 και	 η	 ικανότητα	 δημιουργίας	 κατάλληλου	

παιδαγωγικού	περιβάλλοντος	έμπνευσης	των	εκπαιδευτικών	κατά	την	άσκηση	των	

καθηκόντων	τους.	

Ο	 σύλλογος	 διδασκόντων	 κατά	 την	 εκτίμησή	 του	 λαμβάνει,	 επίσης,	 υπόψη:	 Τα	

στοιχεία	τα	οποία	ο	υποψήφιος	έχει	καταθέσει	προς	μοριοδότηση	στο	οικείο	ΠΥΣΠΕ	

ή	ΠΥΣΔΕ,	καθώς	και	τα	στοιχεία	τα	οποία	αναφέρει	στο	βιογραφικό	του	σημείωμα,	

αποδεικνύονται	με	παραστατικά	(αντίγραφα,	βεβαιώσεις)	και	δεν	μοριοδοτούνται,	

όπως:	 άλλες	 σπουδές,	 επιμόρφωση	 και	 μετεκπαίδευση,	 οργάνωση	 εκπαιδευτικών	

συνεδρίων,	σεμιναρίων	και	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων	ή	συμμετοχή	σε	αυτά	με	

την	 ιδιότητα	 του	 εισηγητή,	 του	 μέλους	 της	 επιστημονικής	 ομάδας	 ή	 του	

επιμορφωτή,	 συγγραφικό	 και	 ερευνητικό	 έργο,	 πρωτοβουλίες	 σε	 σχέση	 με	 το	

εκπαιδευτικό	 έργο,	 υλοποίηση	 εκπαιδευτικών	 προγραμμάτων	 και	 εφαρμογή	

καινοτομιών,	 σχετική	 με	 την	 εκπαίδευση	 διοικητική	 ή	 καθοδηγητική	 εμπειρία,	

επιμορφωτικές	 συναντήσεις,	 συμμετοχή	 σε	 συμβούλια,	 επιτροπές	 ή	 ομάδες	
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εργασίας,	 κοινωνική	 και	 συνδικαλιστική	 δράση,	 συμμετοχή	 σε	 όργανα	 διοίκησης	

επιστημονικών	και	εκπαιδευτικών	οργανώσεων	ή	σε	όργανα	λαϊκής	συμμετοχής	και	

επίσημες	διακρίσεις.	

Ο	 αριθμός	 των	 μορίων	 που	 ο	 υποψήφιος	 λαμβάνει	 κατά	 τη	 μυστική	ψηφοφορία	

υπολογίζεται	ως	ακολούθως:	 το	ποσοστό	των	ψήφων	που	έλαβε	επί	 του	συνόλου	

των	έγκυρων	ψήφων	ανάγεται	σε	ποσοστό	επί	των	12	μορίων	που	μπορεί	να	λάβει	

κατά	ανώτατο	όριο	ο	υποψήφιος.	

Υποψήφιο	 στέλεχος	 το	 οποίο	 δεν	 συγκεντρώνει	 κατά	 τη	 μυστική	 ψηφοφορία	

τουλάχιστον	 το	 20%	 των	 έγκυρων	 ψήφων,	 δεν	 συμμετέχει	 στην	 περαιτέρω	

διαδικασία	επιλογής.	

Προκειμένου	 η	 ψηφοφορία	 να	 είναι	 έγκυρη,	 απαιτείται	 αυξημένη	 συμμετοχή,	

τουλάχιστον	65%	των	μελών	του	συλλόγου	διδασκόντων.	

Στην	 ψηφοφορία	 συμμετέχουν	 μόνιμοι	 και	 αναπληρωτές	 εκπαιδευτικοί.	 Αν	

εκπαιδευτικός	 διδάσκει	 σε	 περισσότερες	 σχολικές	 μονάδες	 ή	 Ε.Κ.	 ψηφίζει	 στη	

σχολική	μονάδα	όπου	έχει	τις	περισσότερες	ώρες,	με	βάση	την	απόφαση	διάθεσης	

των	 Υπηρεσιακών	 Συμβουλίων	 που	 επικαιροποιούν	 και	 αποστέλλουν	 αλφαβητικό	

πίνακα	με	 τις	αποφάσεις	 των	διαθέσεων	 των	εκπαιδευτικών	στα	σχολεία,	πριν	 τη	

διαδικασία	επιλογής	των	Διευθυντών	Σχολικών	Μονάδων».	

	

13.	Η	περιπτ.α΄	της	παρ.4	του	άρθρου	18	του	ν.3848/2010,		όπως	αντικαταστάθηκε	

με	το	άρθρο	22	του	ν.4327/2015,	και	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

«α)	 Οι	 υποψήφιοι	 Διευθυντές	 σχολικών	 μονάδων,	 οι	 υποψήφιοι	 Διευθυντές	

τετραθέσιων	και	άνω	νηπιαγωγείων	και	οι	υποψήφιοι	Διευθυντές	Ε.Κ.	για	τις	θέσεις	

κατ’	 ανώτατο	αριθμό	 τριών	σχολικών	μονάδων	 και	 Ε.Κ.	ως	ακολούθως:	αα)	η	μία	

σχολική	μονάδα	θα	μπορεί	να	είναι	είτε	όπου	κατέχουν	οργανική	θέση,	είτε	σε	μία	

από	τις	σχολικές	μονάδες	που	υπηρέτησαν	την	τελευταία	πενταετία,	ως	στελέχη	ή	

ως	εκπαιδευτικοί	για	τουλάχιστον	8	διδακτικές	ώρες	την	εβδομάδα,	ββ)	η	δεύτερη	

σχολική	μονάδα	εντός	του	Π.Υ.Σ.Π.Ε.	ή	Π.Υ.Σ.Δ.Ε.	όπου	υπηρετούν	ή	υπηρέτησαν	την	

τελευταία	πενταετία,	γγ)	η	επιλογή	της	τρίτης	σχολικής	μονάδας	δεν	υπόκειται	σε	

κανέναν	 επιπρόσθετο	 περιορισμό.	 Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 ο	 επιλεγείς	 Διευθυντής	

σχολικής	 μονάδας	 θα	 πρέπει	 να	 συμπληρώνει	 το	 υποχρεωτικό	ωράριο	 της	 θέσης	

του	Διευθυντή	στη	σχολική	μονάδα	ή	το	Ε.Κ.	που	έχει	εκλεγεί».	
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14.	Η	παρ.5	του	άρθρου	18	του	ν.3848/2010,		όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	

22	του	ν.4327/2015	,	και	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

«Με	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Πολιτισμού,	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων,	 που	

δημοσιεύεται	 στην	 Εφημερίδα	 της	 Κυβερνήσεως,	 καθορίζονται:	 α)	 Ο	 χρόνος	

υποβολής	 αιτήσεων	 των	 υποψήφιων	 Διευθυντών	 Εκπαίδευσης,	 των	 Διευθυντών	

σχολικών	μονάδων	ή	Ε.Κ.	των	Προϊσταμένων	νηπιαγωγείων	και	των	Προϊσταμένων	

δημοτικών	 σχολείων	 και	 β)	 η	 διαδικασία	 υποβολής	 των	 αιτήσεων	 όλων	 των	

υποψήφιων	 στελεχών	 της	 εκπαίδευσης,	 τα	 υποβλητέα	 δικαιολογητικά,	 οι	

λεπτομέρειες	 της	 διαδικασίας	 εκλογής	 και	 επιλογής	 και	 κάθε	 άλλη	 σχετική	

αναγκαία	λεπτομέρεια».	

	

15.	Το	άρθρο	21	του	ν.3848/2010,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	24	του	

ν.4327/2015	,	και	το	οποίο	έχει	ως	εξής:	

«Άρθρο	21	

Κρίση	και	επιλογή	διευθυντών	σχολικών	μονάδων	και	Ε.Κ.	

1.	 Οι	 αρμόδιες	 Διευθύνσεις	 Εκπαίδευσης	 καταρτίζουν	 πίνακα	 υποψήφιων	

Διευθυντών	σχολικών	μονάδων	και	Ε.Κ.	με	βάση	το	άρθρο	14,	όπως	αντικαθίσταται	

με	 το	 παρόν,	 και	 στη	 συνέχεια	 επιμέρους	 πίνακες	 με	 βάση	 τις	 υποβληθείσες	

δηλώσεις	προτίμησης,	ανά	σχολική	μονάδα.	

2.	Οι	καταρτιζόμενοι	πίνακες	αναρτώνται	στις	οικείες	Διευθύνσεις	Εκπαίδευσης.	Οι	

υποψήφιοι	μπορούν	να	υποβάλουν	εγγράφως	ένσταση	κατά	των	ως	άνω	πινάκων	

εντός	 τριών	ημερών	από	την	ανάρτησή	τους.	Ύστερα	από	εξέταση	των	ενστάσεων	

από	 το	 οικείο	 Π.Υ.Σ.Π.Ε.	 ή	 Π.Υ.Σ.Δ.Ε.	 επί	 και	 την	 ανασύνταξη	 των	 πινάκων,	 αυτοί	

υποβάλλονται	 στον	 περιφερειακό	 Διευθυντή	 Εκπαίδευσης	 από	 τον	 οποίο	

κυρώνονται.	 Σε	 περίπτωση	 κενούμενης	 και	 κενής	 θέσης	 η	 επιλογή	 γίνεται	 με	

επανάληψη	 της	 διαδικασίας.	 Μέχρις	 ότου	 ολοκληρωθεί	 η	 επανάληψη	 της	

διαδικασίας	 οι	 κενές	 ή	 κενούμενες	 θέσεις	 πληρώνονται	 με	 απόφαση	 του	 οικείου	

Π.Υ.Σ.Π.Ε.	ή	Π.Υ.Σ.Δ.Ε.».	
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16.	Η	παρ.	2	του	άρθρου	24	του	ν.3484/2010	,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	το	άρθρο	

26	του	ν.4327/2015	,	και	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

«2.	Όσον	αφορά	την	επιλογή	Διευθυντών	σχολικών	μονάδων	και	Ε.Κ.,	σε	περίπτωση	

μη	 υποβολής	 υποψηφιοτήτων	 ή	 μη	 ικανοποίησης	 των	 απαιτούμενων	 κριτηρίων	

υποψηφιότητας	σε	κάποια	σχολική	μονάδα,	η	επιλογή	Διευθυντή	πραγματοποιείται	

με	 απόφαση	 του	 οικείου	 Π.Υ.Σ.Π.Ε.	 ή	 Π.Υ.Σ.Δ.Ε..	 Όσον	 αφορά	 την	 επιλογή	

Διευθυντών	 Πρωτοβάθμιας	 ή	 Δευτεροβάθμιας	 εκπαίδευσης,	 σε	 περίπτωση	 μη	

υποβολής	 υποψηφιοτήτων	 ή	 μη	 ικανοποίησης	 των	 απαιτούμενων	 κριτηρίων	

υποψηφιότητας	 σε	 κάποια	 διεύθυνση	 εκπαίδευσης,	 η	 επιλογή	 Διευθυντή	

πραγματοποιείται	με	απόφαση	του	αντίστοιχου	ΚΥΣ-ΠΕ	ή	ΚΥΣΔΕ.	Όσον	αφορά	την	

επιλογή	 προϊσταμένων	 σχολικών	 μονάδων,	 η	 επιλογή	 προϊσταμένων	

πραγματοποιείται	με	απόφαση	του	οικείου	Π.Υ.Σ.Π.Ε..	

Με	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Πολιτισμού,	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων,	 που	

δημοσιεύεται	 στην	 Εφημερίδα	 της	 Κυβερνήσεως,	 καθορίζονται	 η	 διαδικασία,	 τα	

κριτήρια	 και	 κάθε	 αναγκαία	 λεπτομέρεια	 για	 την	 επιλογή	 των	 στελεχών	

εκπαίδευσης	 της	 παρούσας	 παραγράφου	 από	 τα	 ανωτέρω	 αρμόδια	 υπηρεσιακά	

συμβούλια.	 Κατά	 τον	 καθορισμό	 των	 κριτηρίων	 λαμβάνονται	 υπόψη	 τα	

προβλεπόμενα	κριτήρια	στα	άρθρα	12	και	14,	όπως	αντικαθίστανται	με	το	παρόν».	

	

17.	 Το	 άρθρο	 25	 του	 ν.3484/2010,	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 το	 άρθρο	 27	 του	

ν.4327/2015,	και	το	οποίο	έχει	ως	εξής:	

	

«Άρθρο	25	

Θητεία	στελεχών	και	ανάληψη	υπηρεσίας	

Η	επιλογή	και	τοποθέτηση	των	στελεχών	της	δημόσιας	εκπαίδευσης	του	παρόντος	

νόμου	γίνεται	 για	διετή	θητεία,	η	οποία	 ξεκινά	με	 την	 τοποθέτησή	 τους	και	 λήγει	

την	31η	Ιουλίου	του	δεύτερου	έτους	που	ακολουθεί	την	επιλογή	τους.	Η	επιλογή	και	

τοποθέτηση	στις	κενούμενες	θέσεις	γίνεται	για	το	υπόλοιπο	της	θητείας	αυτής.	Οι	
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τοποθετούμενοι	 σε	 κενές	 ή	 κενούμενες	 θέσεις	 εξακολουθούν	 να	 ασκούν	 τα	

καθήκοντά	τους	μέχρι	την	ανάληψη	της	υπηρεσίας	των	νέων	στελεχών».	

	

	

ΜΕΡΟΣ	Β΄	

ΛΟΙΠΕΣ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	

	

Άρθρο	3	

1.	Η	παρ.	2	του	άρθρου	19	του	ν.	4440/2016	(Α΄	224),	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

«2.	 Οι	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 37	 του	 Ν.	 4314/2014	 (Α΄	 65),	 οι	 διατάξεις	 για	

αποσπάσεις	και	μετατάξεις	του	Ν.	4375/2016	(Α΄	51),	οι	διατάξεις	των	άρθρων	93	

παρ.	7	και	182	παρ.	10	του	Ν.	3852/2010	(Α΄	87),	οι	διατάξεις	για	αποσπάσεις	και	

μετατάξεις	 του	 ειδικού	 ένστολου	 προσωπικού	 δημοτικής	 αστυνομίας,	 οι	 ειδικές	

διατάξεις	περί	αποσπάσεων	εκπαιδευτικών	σε	υπηρεσίες	του	Υπουργείου	Παιδείας,	

Έρευνας	και	Θρησκευμάτων,	οι	διατάξεις	 του	άρθρου	8	παρ.	6	 του	Π.δ.	351/1991	

(Α΄	 121),	 καθώς	 και	 οι	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 7	 του	 Ν.	 1069/1980	 (Α΄	 191)	

διατηρούνται	σε	ισχύ.»	

	

2.		Το	πρώτο	εδάφιο	και	οι	περ.α΄	και	β΄	της	παρ.	4	του	άρθρου	21	του	ν.	3699/2008	

(Α΄	 199),	 όπως	 αντικαταστάθηκε	 με	 την	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 48	 του	 ν.	 4415/2016	

(Α΄159),	τα	οποία	έχουν	ως	εξής:		

«4.	 Όταν	 δεν	 καλύπτονται	 τα	 κενά	 με	 μετάθεση	 ή	 διορισμό,	 δύνανται	 να	

αποσπώνται	 σύμφωνα	 με	 τις	 ισχύουσες	 διατάξεις	 και	 τις	 υφιστάμενες	

εκπαιδευτικές	 ανάγκες,	 σε	 ΣΜΕΑΕ,	 ΚΕΔΔΥ,	 Τμήματα	 Ένταξης,	 προγράμματα	

παράλληλης	 στήριξης,	 πρώιμης	 παρέμβασης	 και	 παροχής	 διδασκαλίας	 στο	 σπίτι,	

μόνιμοι	εκπαιδευτικοί,	ως	ακολούθως:	

α)	Κατά	προτεραιότητα	εκπαιδευτικοί	ΕΑΕ	της	παραγράφου	1	του	άρθρου	16.	

β)	 Ακολουθούν	 εκπαιδευτικοί,	 οι	 οποίοι	 πληρούν	 τις	 προϋποθέσεις	 τουλάχιστον	

μίας	(1)	εκ	των	κατωτέρω	περιπτώσεων,	κατά	την	ακόλουθη	ιεράρχηση:	

αα)	 Είναι	 κάτοχοι	 πιστοποιητικού	 παρακολούθησης	 σεμιναρίων	 ετήσιας	

επιμόρφωσης	-	εξειδίκευσης	στην	ΕΑΕ	από	Πανεπιστήμια	ή	από	αναγνωρισμένους	
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κρατικούς	 φορείς	 που	 εποπτεύονται	 από	 το	 Υπουργείο	 Παιδείας,	 Έρευνας	 και	

Θρησκευμάτων,	αποδεδειγμένης	διάρκειας	τουλάχιστον	τετρακοσίων	(400)	ωρών.	

ββ)	Έχουν	προϋπηρεσία	τουλάχιστον	ενός	διδακτικού	έτους	στις	ανωτέρω	δομές	και	

προγράμματα.	

γγ)	Είναι	γονείς	παιδιών	με	ποσοστό	αναπηρίας	άνω	του	67%	.	

δδ)	 Είναι	 κάτοχοι	 πιστοποιητικού	 παρακολούθησης	 σεμιναρίων	 επιμόρφωσης	 -	

εξειδίκευσης	 στην	 ΕΑΕ	 από	 Πανεπιστήμια	 ή	 από	 αναγνωρισμένους	 κρατικούς	

φορείς	 που	 εποπτεύονται	 από	 το	 Υπουργείο	 Παιδείας,	 Έρευνας	 και	

Θρησκευμάτων.»	

	

Άρθρο	4	

1.	 Το	 δεύτερο	 εδάφιο	 της	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 7	 του	 ν.	 4186/2013	 (Α’	 193),	 όπως	

αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.	3	του	άρθρου	66	του	ν.	4386/2016	(Α΄83),	 	το	οποίο	

έχει	ως	εξής:	

«Στην	Α΄	 τάξη	εγγράφονται	 χωρίς	εξετάσεις,	οι	 κάτοχοι	απολυτηρίου	Γυμνασίου	ή	

άλλου	ισότιμου	τίτλου.»	

	

2.	 Το	 δεύτερο	 εδάφιο	 της	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 7	 του	 ν.	 4186/2013	 (Α΄193),	 όπως	

αντικαταστάθηκε	με	 την	παρ.	3	 του	άρθρου	66	 του	ν.	4386/2016	 (Α΄83),	 το	οποίο	

έχει	ως	εξής:	

«Προϋπόθεση	 εγγραφής	 στο	 «Μεταλυκειακό	 έτος	 –	 τάξη	 μαθητεία»	 είναι	

απολυτήριο	 και	 πτυχίο	 του	 δευτεροβάθμιου	 κύκλου	 σπουδών	 του	 ΕΠΑ.Λ.,	 καθώς	

και	παλαιότερων	τύπων	σχολείων	Τεχνικής	Επαγγελματικής	Εκπαίδευσης	 ισότιμων	

με	το	ΕΠΑ.Λ.	του	παρόντος	νόμου.»	

	

3.	 Το	 δέκατο	 εδάφιο	 της	 παρ.	 3	 του	 άρθρου	 9	 του	 ν.	 4186/2013	 (Α΄193),	 όπως	

αντικαταστάθηκε	με	 την	παρ.	5	 του	άρθρου	66	 του	ν.	4386/2016	 (Α΄83),	 το	οποίο	

έχει	ως	εξής:	

«Οι	απόφοιτοι	του	«μεταλυκειακού	έτους	–	τάξης	μαθητείας»	του	σχολικού	έτους,	

που	 ολοκληρώθηκε,	 δύνανται	 να	 παρακολουθούν	 ετησίως	 Προπαρασκευαστικό	

Πρόγραμμα	 Πιστοποίησης,	 συνολικής	 διάρκειας	 εβδομήντα	 (70)	 ωρών,	 το	 οποίο	

οργανώνεται	 και	 πραγματοποιείται	 από	 τα	 ΕΠΑ.Λ.	 και	 τα	 Ε.Κ.,	 για	 την	 αρτιότερη	
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προετοιμασία	 τους	 για	 τη	 συμμετοχή	 τους	 στις	 διαδικασίες	 πιστοποίησης	

προσόντων,	 απόκτησης	 Πτυχίου	 Επαγγελματικής	 Ειδικότητας	 Εκπαίδευσης	 και	

Κατάρτισης	επιπέδου	5,	οι	οποίες	διεξάγονται	ετησίως	από	τον	Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..»	

	

4.	 Η	 περίπτ.	 β΄	 της	 παρ.	 7	 του	 άρθρου	 42	 του	 ν.	 4403/2016	 (Α΄	 125),	 όπως	

αντικαταστάθηκε	 με	 την	 παρ.	 4	 του	 άρθρου	 36	 του	 ν.	 4415/2016	 (Α΄	 159),	

αντικαθίσταται	από	την	6η-9-2016	ως	εξής:		

«β)	Οι	αμοιβές	του	εκπαιδευτικού	προσωπικού	των	περιπτώσεων	α΄,	β΄,	δ΄	της	παρ.	

14	 του	άρθρου	 27	 του	 ν.	 4186/2013	 (Α΄193)	 που	 διδάσκει	 στα	προγράμματα	 των	

φορέων	 της	 μη	 τυπικής	 εκπαίδευσης	 και	 κατάρτισης	 του	 άρθρου	 17	 του	 ν.	

4186/2013	 και	 στα	 Σχολεία	 Δεύτερης	 Ευκαιρίας	 (ΣΔΕ)	 του	 άρθρου	 5	 του	 ν.	

2525/1997	 (Α΄188),	 καθορίζονται	 σύμφωνα	 με	 την	 κοινή	 υπουργική	 απόφαση	

2/106902/	0022	(Β΄3276/2013).».		

	

Άρθρο	5	

1.	 Το	 άρθρο	 1	 του	 ν.	 3512/2006	 “Ισλαμικό	 Τέμενος	 Αθηνών	 και	 άλλες	 διατάξεις”	

(ΦΕΚ	Α'264),	το	οποίο	έχει	ως	εξής:		

«Ιδρύεται	 Νομικό	 Πρόσωπο	 Ιδιωτικού	 Δικαίου	 (Ν.Π.Ι.Δ.),	 μη	 κερδοσκοπικού	

χαρακτήρα,	με	 την	επωνυμία	«Διοικούσα	Επιτροπή	 Ισλαμικού	Τεμένους	Αθηνών»,	

που	εδρεύει	στα	όρια	του	Δήμου	Αθηναίων,	εποπτεύεται	από	τον	Υπουργό	Εθνικής	

Παιδείας	και	Θρησκευμάτων,	μη	υπαγόμενο	στον	ευρύτερο	δημόσιο	τομέα.».	

	

2.	Η	παρ.	2	του	άρθρου	4	του	ν.	3512/2006,	η	οποία	έχει	ως	εξής:		

«2.	Οι	πόροι	του	Ν.Π.Ι.Δ.	διακρίνονται	σε:		

α)	τακτικούς,	που	προέρχονται	από	επιχορηγήσεις	από	τον	Κρατικό	Προϋπολογισμό	

του	 Υπουργείου	 Εθνικής	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων	 για	 τη	 λειτουργία	 και	

συντήρηση	του	Τεμένους	και	

β)	 έκτακτους,	 που	 προέρχονται	 από	 επιχορηγήσεις,	 δωρεές,	 κληρονομιές,	

κληροδοσίες	και	κάθε	είδους	εισφορές	φυσικών	ή	νομικών	προσώπων	κ.λπ.»	

	

3.	Το	άρθρο	5	του	ν.	3512/2006,	το	οποίο	έχει	ως	εξής:		

«Άρθρο	5	
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1.	 Το	 ιδρυόμενο	με	 τον	παρόντα	 νόμο	 νομικό	πρόσωπο	διοικείται	από	 επταμελές	

Διοικητικό	 Συμβούλιο	 (Δ.Σ.),	 το	 οποίο	 διορίζεται,	 με	 απόφαση	 του	 Υπουργού	

Εθνικής	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων,	με	τριετή	θητεία,	με	δυνατότητα	ανανέωσης	

αυτής	για	μία	ακόμη	θητεία.	Ως	Πρόεδρος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	ορίζεται	ο	

Γενικός	 Διευθυντής	 Θρησκευμάτων	 του	 Υπουργείου	 Εθνικής	 Παιδείας	 και	

Θρησκευμάτων,	 ως	 αναπληρωτής	 του	 δε	 ορίζεται	 από	 τον	 Υπουργό	 Εθνικής	

Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων	 ο	 Διευθυντής	 της	 Διεύθυνσης	 Ετεροδόξων	 και	

Ετεροθρήσκων	του	Υπουργείου	Εθνικής	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων.	

Στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	μετέχουν:	

α)	 ο	 Γενικός	 Διευθυντής	 Θρησκευμάτων	 του	 Υπουργείου	 Εθνικής	 Παιδείας	 και	

Θρησκευμάτων,	με	αναπληρωτή	του	τον	Διευθυντή	της	Διεύθυνσης	Ετεροδόξων	και	

Ετεροθρήσκων,	

β)	 ένας	 Γενικός	 Διευθυντής	 του	 Υπουργείου	 Οικονομίας	 και	 Οικονομικών,	 με	 τον	

αναπληρωτή	του,	που	προτείνονται	από	τον	Υπουργό	Οικονομίας	και	Οικονομικών,	

γ)	 δύο	 εκπρόσωποι	 του	 Δήμου	 Αθηναίων,	 με	 τους	 αναπληρωτές	 τους,	 που	

προτείνονται	από	τον	Δήμαρχο	Αθηναίων,	

δ)	 ένας	 εμπειρογνώμων	 υποδεικνυόμενος	 από	 την	 Ακαδημία	 Αθηνών	 με	 τον	

αναπληρωτή	του	ή	ένα	μέλος	Δ.Ε.Π.	ελληνικού	Πανεπιστημίου,	με	τον	αναπληρωτή	

του,	 με	 γνωστικό	 αντικείμενο	 σχετικό	 με	 την	 ισλαμική	 θρησκεία	 ή	 τον	 ισλαμικό	

πολιτισμό	 και,	 ελλείψει	 αυτών,	 μέλη	 Δ.Ε.Π.	 με	 το	 συγγενέστερο	 γνωστικό	

αντικείμενο,	τα	οποία	θα	επιλέξει	ο	Υπουργός	Εθνικής	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων	

κατόπιν	πρότασης	των	αρμόδιων	αρχών	των	ελληνικών	Πανεπιστημίων,	

ε)	 δύο	 εκπρόσωποι	 των	 μουσουλμάνων	 που	 διαβιούν	 στην	 Αττική,	 με	 τους	

αναπληρωτές	 τους,	 που	 επιλέγονται	 από	 τον	 Υπουργό	 Εθνικής	 Παιδείας	 και	

Θρησκευμάτων	 μεταξύ	 των	 προτεινομένων	 από	 δύο	 νομίμως	 συγκροτημένα	 και	

πλέον	 αντιπροσωπευτικά	 σωματεία	 μουσουλμάνων	 της	 Αττικής.	 Για	 τον	

προσδιορισμό	 της	 αντιπροσωπευτικότητας	 των	 σωματείων	 αυτών	 λαμβάνονται	

υπόψη	ιδίως	η	αριθμητική	υπεροχή	των	μελών,	η	γενικότερη	απήχηση	μεταξύ	των	

διαβιούντων	στην	Αττική	μουσουλμάνων,	καθώς	και	ο	συσχετισμός	με	τον	αριθμό	

τους.	Καθένα	από	τα	δύο	αυτά	σωματεία	προτείνει	τέσσερις	εκπροσώπους.	

Γραμματέας	του	Δ.Σ.	ορίζεται	υπάλληλος	με	βαθμό	Α΄	της	Κεντρικής	Υπηρεσίας	του	

Υπουργείου	Εθνικής	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων.	
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2.	 Το	 Δ.Σ.	 διαχειρίζεται	 τα	 διατιθέμενα	 από	 τον	 Προϋπολογισμό	 του	 Υπουργείου	

Εθνικής	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων	κονδύλια	για	τη	λειτουργία	και	συντήρηση	του	

Τεμένους,	 καθώς	 και	 τους	 έκτακτους	 πόρους	 από	 οποιαδήποτε	 αιτία	

(επιχορηγήσεις,	 δωρεές,	 κληρονομιές,	 κ.λπ.),	 και	 έχει	 τις	 αρμοδιότητες	 που	

προβλέπονται	από	το	νόμο	και	όσες	του	ανατεθούν	με	τον	κανονισμό	λειτουργίας	

του,	που	προβλέπεται	στην	επόμενη	παράγραφο.	

3.	Με	 κοινές	 αποφάσεις	 των	 Υπουργών	 Οικονομίας	 και	 Οικονομικών	 και	 Εθνικής	

Παιδείας	και	Θρησκευμάτων	εγκρίνονται:	

α)	ο	κανονισμός	λειτουργίας	του	ιδρυόμενου	Ν.Π.Ι.Δ.	με	την	επωνυμία	«Διοικούσα	

Επιτροπή	Ισλαμικού	Τεμένους	Αθηνών»	και	

β)	ο	κανονισμός	λειτουργίας	του	Δ.Σ.,	ύστερα	από	γνώμη	του,	που	εκφράζεται	κατά	

την	πρώτη	συνεδρίασή	του.	

4.	 α)	 Με	 τον	 κανονισμό	 λειτουργίας	 του	 Ν.Π.Ι.Δ.	 με	 την	 επωνυμία	 «Διοικούσα	

Επιτροπή	Ισλαμικού	Τεμένους	Αθηνών»	ορίζονται	η	διάρθρωση	και	λειτουργία	του	

φορέα,	ο	αριθμός,	οι	θέσεις,	 τα	προσόντα	και	η	κατάσταση	του	απασχολούμενου	

στο	Ν.Π.Ι.Δ.	 προσωπικού,	 τα	 θέματα	 εκπόνησης	 μελετών	 και	 παροχής	 υπηρεσιών	

που	 αφορούν	 στη	 λειτουργία	 και	 συντήρηση	 του	 Τεμένους	 και	 της	 διενέργειας	

προμηθειών.	 Στις	 συνιστώμενες	 θέσεις	 προσωπικού	 του	 Ν.Π.Ι.Δ.	 μπορούν	 να	

αποσπώνται	υπάλληλοι	του	Υπουργείου	Εθνικής	Παιδείας	και	Θρησκευμάτων	και	

β)	Με	τον	κανονισμό	λειτουργίας	 του	Δ.Σ.	ορίζεται	η	λειτουργία	 του,	 καθώς	και	ο	

τρόπος	 και	 ο	 χρόνος	 παραχώρησης	 χρήσης	 του	 Τεμένους	 στις	 κατ’	 ιδίαν	

μουσουλμανικές	 κοινότητες	 που	 διαβιούν	 στην	 Αττική	 για	 την	 ικανοποίηση	 των	

λατρευτικών	τους	αναγκών,	ανάλογα	με	τον	αριθμό	των	μελών	τους.»	

	

4.	Η	παράγραφος	2	του	άρθρου	7	του	ν.	3512/2006,	η	οποία	έχει	ως	εξής:		

«2.	Με	κοινή	υπουργική	απόφαση	των	Υπουργών	Οικονομίας	και	Οικονομικών	και	

Εθνικής	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων	 ρυθμίζεται	 η	 αποζημίωση	 των	 μελών	 του	

Διοικητικού	Συμβουλίου.»	

				

	

Β.	Καταργούνται	τα	ακόλουθα	άρθρα	ή	παράγραφοι	άρθρων:	
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Άρθρο	6	

1.	Το	τέταρτο	εδάφιο	της	παρ.	2	του	άρθρου	11	του	ν.	3848/2010	(Α΄	71),	το	οποίο	

έχει	ως	εξής:	

«Αν	 οι	 εκπαιδευτικοί	 της	 σχολικής	 μονάδας	 δεν	 πληρούν	 την	 προϋπόθεση	 της	

οκταετούς	διδακτικής	υπηρεσίας,	υποψήφιοι	μπορεί	να	είναι	και	εκπαιδευτικοί	με	

μικρότερο	χρόνο	υπηρεσίας.»	

	

2.	Η	παρ.	7		του	άρθρου	16		ν.	3848/2010,	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

«7.	 Οι	 Διευθυντές	 των	 σχολικών	 μονάδων	 Πρωτοβάθμιας	 και	 Δευτεροβάθμιας	

Εκπαίδευσης	 και	 οι	 Διευθυντές	 των	 Ε.Κ.	 τοποθετούνται,	 κατόπιν	 συνυπολογισμού	

όλων	 των	 μορίων	 τους,	 σύμφωνα	 με	 τα	 οριζόμενα	 στις	 διατάξεις	 του	 παρόντος	

νόμου,	 με	 απόφαση	 του	 Περιφερειακού	 Διευθυντή	 Εκπαίδευσης,	 ύστερα	 από	

πράξη	 των	 οικείων	 περιφερειακών	 υπηρεσιακών	 συμβουλίων	 Πρωτοβάθμιας	 ή	

Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	(Π.Υ.Σ.Π.Ε.	-	Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).		

	

3.	Η	υποπαρ.	12	της	Παρ.	2	του	άρθρου	11	του	ν.	4229/2014	(Α΄	8),	η	οποία	έχει	ως	

εξής:	

«12.	 Υποψήφιοι	 αναπληρωτές	 ΕΑΕ	 οι	 οποίοι	 δεν	 συμπεριλήφθησαν	 στους	

προσωρινούς	 πίνακες,	 δύνανται	 να	 συμπεριληφθούν	 στους	 οριστικούς	 πίνακες	

αναπληρωτών	 ΕΑΕ,	 εφόσον	 προσκομίσουν	 μεταπτυχιακό	 τίτλο	 με	 συνάφεια	 στην	

ειδική	 αγωγή	 έως	 την	 κύρωση	 των	 οριστικών	 πινάκων.	 Η	 παρούσα	 περίπτωση	

ισχύει	από	το	σχολικό	έτος	2013-2014.»	

	

4.	Η	παρ.	2	του	άρθρου	20	του	ν.	4027/2011	(Α΄	233),	η	οποία	έχει	ως	εξής:	

«2.	Εκπαιδευτικοί,	που	υπηρετούν	σε	εκπαιδευτικές	μονάδες	των	περιπτώσεων	α΄	

και	β΄	της	παραγράφου	1	του	άρθρου	2	των	οποίων	φορέας	δεν	είναι	οι	ελληνικές	

διπλωματικές	ή	προξενικές	αρχές	και	διορίζονται	κατά	τη	διάρκεια	του	διδακτικού	

έτους	στη	δημόσια	εκπαίδευση	της	ημεδαπής,	ορκίζονται	ενώπιον	του	συντονιστή	

εκπαίδευσης	 ή	 των	 διπλωματικών	 ή	 προξενικών	 αρχών,	 αν	 δεν	 υπάρχουν	

συντονιστές	εκπαίδευσης,	 και	αποσπώνται	στη	θέση	που	κατέχουν	μέχρι	 το	 τέλος	

του	διδακτικού	έτους,	μετά	το	πέρας	του	οποίου	επιστρέφουν	στην	οργανική	τους	

θέση.	Η	απόσπαση	μπορεί	να	παραταθεί	ύστερα	από	αίτηση	του	εκπαιδευτικού	και	
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εισήγηση	 του	 οικείου	 συντονιστή	 εκπαίδευσης	 σχετικά	 με	 τις	 ανάγκες	 της	

υπηρεσίας	 και	 την	 καταλληλότητα	 του	 εκπαιδευτικού	 για	 δύο	 έτη.	 Δυνατότητα	

παράτασης	 της	 απόσπασης	 και	 ανανέωσης	 της	 παράτασης	 υπάρχει	 χωρίς	

υποχρέωση	καταβολής	των	τακτικών	αποδοχών	του	εκπαιδευτικού	στην	Ελλάδα	και	

επιμισθίου.	Η	παράταση	της	απόσπασης	μπορεί	να	ανανεώνεται	για	δύο	έτη	κάθε	

φορά	με	την	ίδια	διαδικασία	και	προϋποθέσεις.»	

	


