ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΠ΄, 31 Αυγούστου 2016,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του νόµου είναι η ρύθµιση του πλαισίου για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ενίσχυση δραστηριοτήτων στον τοµέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, µε
στόχο την ποιοτική αναβάθµιση και βελτίωσή της, ώστε
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής µαθητών του εξωτερικού και των ατόµων µη ελληνικής καταγωγής που επιθυµούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό και ειδικότερα:
α) η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο
εξωτερικό λαµβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες στο πλαίσιο µιας συνεχώς ενισχυόµενης πολυπολιτισµικής φυσιογνωµίας των σύγχρονων
κοινωνιών,
β) η παιδαγωγική υποστήριξη των ελληνικής καταγωγής µαθητών του εξωτερικού, ώστε αφενός µεν να επιτυγχάνεται η ένταξη των Ελλήνων µαθητών στη χώρα υποδοχής µε διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού
δεσµού και επαφής µε την Ελλάδα και τον πολιτισµό της
και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δύο εκπαιδευτικά συστήµατα της Ελλάδας
και της χώρας υποδοχής,
γ) η προώθηση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση σε
σχέση µε την ελληνική επιστηµονική, πολιτιστική και φυσική κληρονοµιά,
δ) η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της ελ-

ληνικής γλώσσας και του πολιτισµού στο πλαίσιο µιας
ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοσή τους σε παγκόσµιο επίπεδο,
ε) η προώθηση δίγλωσσων σχολείων, µε κύριες γλώσσες την ελληνική και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής,
µε την εκπόνηση σχετικών προγραµµάτων σπουδών,
στ) η ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων και της εµπειρίας της ελληνικής οµογένειας και
η αξιοποίησή της µε τη δηµιουργία δικτύων πολιτισµικών
ανταλλαγών,
ζ) η υποστήριξη φορέων και δράσεων που αφορούν
στην ελληνόγλωσση διδασκαλία και στην έρευνα για την
ελληνική γλώσσα και πολιτισµό στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
2. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε: α) µαθητές του εξωτερικού ελληνικής καταγωγής και β) µαθητές µη ελληνικής καταγωγής που επιθυµούν να γνωρίσουν την
ελληνική γλώσσα και τον πολιτισµό.
Άρθρο 2
Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό µπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκπαιδευτικές ή
άλλες αρχές των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότητες, τα ελληνικά ιδρύµατα, οι σύλλογοι γονέων και οι
πολιτιστικοί ή µορφωτικοί σύλλογοι, τα σωµατεία και άλλα νοµικά πρόσωπα, εφόσον τα νοµικά πρόσωπα εγκρίνονται από την αρµόδια Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών,
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών
Σχολείων, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις
σύστασης στη χώρα υποδοχής.
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Άρθρο 3
Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται από:
α) Σχολικές µονάδες ενταγµένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα: αα) µε ελληνόγλωσσο ή ββ) µε δίγλωσσο
(ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραµµα.
β) Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού
(Τ.Ε.Γ.): αα) ενταγµένα σε εκπαιδευτικές µονάδες άλλων χωρών, ββ) µη ενταγµένα σε τυπικό εκπαιδευτικό
σύστηµα γγ) ενταγµένα σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής τα οποία
προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
γ) Eλληνικά τµήµατα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και
των σχολείων διεθνών οργανισµών που ακολουθούν
τους κανονισµούς λειτουργίας των σχολείων αυτών.
δ) Τµήµατα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες µορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές
σχολές ή µονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ξένων χωρών.
Άρθρο 4
Ίδρυση-αναγνώριση µορφών οργάνωσης
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Α. Σχολικές Μονάδες:
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευµάτων και Οικονοµικών ιδρύονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται σχολικές µονάδες αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών τους και αναβαθµίζονται τα προγράµµατα και τα εκπαιδευτικά εργαλεία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, µπορεί να ιδρύονται στην αλλοδαπή
σχολικές µονάδες µε δίγλωσσο πρόγραµµα από φορείς
του άρθρου 2, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη νοµοθεσία των ξένων χωρών ή από διεθνείς ή διακρατικές συµφωνίες. Η αναγνώριση και η ισοτιµία των τίτλων σπουδών για τα δίγλωσσα σχολεία για τις ξένες χώρες καθορίζονται από τις διµερείς συµφωνίες, σύµφωνα µε
σχετικές διατάξεις της ηµεδαπής και της χώρας υποδοχής. Οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα
σχολεία αυτά αναγνωρίζονται ως ισότιµοι µε τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ηµεδαπής.
3. Στις σχολικές µονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εφαρµόζονται όσα ισχύουν στα δηµόσια σχολεία της ηµεδαπής ως προς την έναρξη, διάρκεια και
λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και
διακοπές, τις εγγραφές, µετεγγραφές, τη φοίτηση και
τις εξετάσεις κάθε είδους και τη χορήγηση τίτλων
σπουδών. Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράµµατα
επιτρέπονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και σύµφωνη γνώµη
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής.
4. Το ωρολόγιο πρόγραµµα και το πρόγραµµα σπουδών των σχολικών µονάδων καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη του Ι.Ε.Π.. Το πρόγραµµα σπουδών αξιολογείται από το Ι.Ε.Π. ανά τριετία. Οι µεταβολές

µπορεί να αφορούν και τη διδασκαλία της γλώσσας και
του πολιτισµού της χώρας υποδοχής. Στο δίγλωσσο πρόγραµµα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα να είναι τουλάχιστον δέκα
(10) κάθε εβδοµάδα.
5. Τα δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Κυπριακής Δηµοκρατίας
είναι ισότιµα προς τα αντίστοιχα σχολεία της ηµεδαπής.
Β. Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισµού
(Τ.Ε.Γ.):
1. Στα Τ.Ε.Γ. που είναι ενταγµένα σε εκπαιδευτικές
µονάδες ξένων χωρών και επιχορηγούνται, έστω και µερικώς, από το εκπαιδευτικό σύστηµα ξένων χωρών εφαρµόζεται το πρόγραµµα που αναγνωρίζεται από τις
χώρες αυτές και στους αποφοίτους χορηγείται αποδεικτικό έγγραφο, το οποίο περιλαµβάνει τη βαθµολογία
των µαθηµάτων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
2. Κατά τη συνεργασία µε τις εκπαιδευτικές αρχές
της χώρας υποδοχής για τη διαµόρφωση και την τροποποίηση του προγράµµατος σπουδών στα ενταγµένα
τµήµατα ή για τη σύνταξη του προγράµµατος σπουδών
στα µη ενταγµένα τµήµατα συµµετέχει Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που ορίζεται από τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και το Ι.Ε.Π., µε
διατύπωση σχετικής γνώµης για τα θέµατα αρµοδιότητάς του.
Για τα ενταγµένα σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής Τ.Ε.Γ. το
πρόγραµµα σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τµήµατος.
3. Η διδασκαλία µπορεί να πραγµατοποιείται και εξ αποστάσεως µε τη χρήση των νέων Τεχνολογιών, Πληροφοριών και Επικοινωνίας ειδικά σε περιπτώσεις ολιγοµελών τµηµάτων σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου είναι ανέφικτο οικονοµικά να αποσπαστεί εκπαιδευτικός.
4. Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται ανά τριετία
από το Ι.Ε.Π. και εξειδικευµένο φορέα για την ελληνική
γλώσσα, ώστε:
α) να ακολουθούν το εγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών, όπως αυτό έχει καθοριστεί µε τη διαδικασία της
παρ. 2.
β) να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδοµάδες ανά έτος και συγκεκριµένες ώρες ανά εβδοµάδα,
που δεν µπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τµήµατα διδασκαλίας.
Στη διαδικασία αξιολόγησης λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των µαθητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνοµάθειας εξειδικευµένου φορέα ελληνικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.
5. Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. διατηρούν σε ψηφιακή
µορφή:
αα) ηµερήσιο παρουσιολόγιο µαθητών ανά ώρα διδασκαλίας και
ββ) αρχείο των µαθητών τους που µετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ελληνοµάθειας.
Τα ανωτέρω αποστέλλονται µέσω του Συντονιστή Εκπαίδευσης στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ..
6. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αναβαθµίζει το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.), έτσι ώστε, µέσω της διαλειτουργικότητας και συµβατότητας µε το υπάρχον Ο.Π.Σ.
της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας,
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Έρευνας και Θρησκευµάτων, να διασφαλίζεται η καταγραφή και αποτύπωση των δεδοµένων ενίσχυσης των
εκπαιδευτικών µονάδων.
Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι, κατά το µέρος που αφορά την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση: α) η υποστήριξη του Υπουργείου για τη διαµόρφωση πολιτικής, β) ο σχεδιασµός και
η οργάνωση της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών µονάδων
στο εξωτερικό, γ) η εποπτεία και ο συντονισµός ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών ενίσχυσης των εκπαιδευτικών µονάδων στο εξωτερικό και δ) η εποπτεία του
έργου εδρών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 5
Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ενισχύει τις µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
στο εξωτερικό.
Η ενίσχυση γίνεται µε:
α) (αα) τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα µε
απόσπαση στο εξωτερικό,
(ββ) την πρόσληψη οµογενών ή αλλογενών ως ωροµισθίων συµβασιούχων,
β) την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών µονάδων,
γ) την ηλεκτρονική διάθεση βιβλίων και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
δ) την επιµόρφωση και µετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και οµογενών και άλλων εκπαιδευτικών,
ε) τη σύνταξη αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών,
προσαρµοσµένων στις συνθήκες των άλλων χωρών,
στ) τη χορήγηση βραβείων και επαίνων σε µαθητές και
φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και σε οµογενείς και αλλογενείς, που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας.
2. Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία δεν είναι ενταγµένα σε εκπαιδευτικές µονάδες ξένων χωρών, υποχρεούνται:
α) να ακολουθούν το εγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών που ορίζεται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
(Κ.Ε.Γ.) και το Ι.Ε.Π.,
β) λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδοµάδες
ανά έτος και συγκεκριµένες ώρες ανά εβδοµάδα, που
δεν µπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά
για όλα τα τµήµατα διδασκαλίας.
3. Τα αναγνωρισµένα Τ.Ε.Γ. µπορεί να ενισχύονται,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, εφόσον:
α) ο αριθµός των µαθητών υπερβαίνει συνολικά τους
πενήντα (50),
β) ο αριθµός των µαθητών υπερβαίνει συνολικά τους
πενήντα (50) και ανά τµήµα επιπέδου γλωσσοµάθειας
τους έξι (6),
γ) ολοκληρώνουν τις οριζόµενες ώρες ανά επίπεδο και
οι µαθητές δεν απουσιάζουν σε ποσοστό άνω του 20%
των ωρών διδασκαλίας.
Αν δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω τρεις προϋποθέσεις, η ενίσχυση µπορεί να γίνεται µόνο µε τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικού ή έντυπου.
Άρθρο 6
Μόνιµη Επιτροπή Συνεργασίας
Συνιστάται άµισθη Μόνιµη Επιτροπή Συνεργασίας από
συναρµόδια Υπουργεία για τη διάδοση της ελληνικής
γλώσσας και πολιτισµού στο εξωτερικό.

Στην Επιτροπή µετέχει από τα κάτωθι Υπουργεία ένας
εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό:
α) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
β) Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,
γ) Υπουργείο Εξωτερικών,
ως και της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού.
Στην Επιτροπή προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ενώ παρίστανται ως σύµβουλοι ο εκάστοτε πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ο πρόεδρος
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και ένας εκπρόσωπος του Οικουµενικού Πατριαρχείου, ειδικός σε θέµατα
Παιδείας και Πολιτισµού.
Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και έχει ως έργο τον ετήσιο προγραµµατισµό και απολογισµό της κοινής δράσης των τριών Υπουργείων και
της Γενικής Γραµµατείας αναφορικά µε την προώθηση
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελληνικής παιδείας και πολιτισµού στο εξωτερικό συντάσσοντας ετήσια Έκθεση Προγραµµατισµού και Απολογισµού
Κοινής Δράσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρµόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων.
Άρθρο 7
Προγράµµατα ανταλλαγών
Τα προγράµµατα ανταλλαγών Ελλήνων µαθητών και
εκπαιδευτικών της ηµεδαπής µε µαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες ορίζονται τόσο από τις διακρατικές συµφωνίες που υπογράφει η χώρα όσο και από τα ισχύοντα προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Άρθρο 8
Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνοµάθειας
σε οµογενείς και αλλογενείς από τον αρµόδιο φορέα
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), και καθορίζεται
ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών, οι προϋποθέσεις για
την απόκτησή τους, η διαδικασία και το περιεχόµενο των
εξετάσεων, οι προϋποθέσεις συµµετοχής σε αυτές και
κάθε σχετικό θέµα. Η χορήγηση του πιστοποιητικού ελληνοµάθειας γίνεται κατόπιν εξετάσεων σε πλήρη αντιστοιχία µε τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.).
Άρθρο 9
Μόνιµη Επιτροπή για την παρακολούθηση-προώθηση
του έργου φορέων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
1. Συνιστάται Μόνιµη Επιτροπή µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Την παρακολούθηση του έργου των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης
δ΄ του άρθρου 3.
β. Τη µελέτη του τρόπου ενισχύσεων των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ’ του άρθρου 3, λαµβάνοντας υπόψη το παρεχόµενο έργο τους και τις συνθήκες λειτουργίας τους, και τη
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διατύπωση σχετικών εισηγήσεων προς τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
γ. Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών που αποσπώνται και υπηρετούν σε φορείς
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ΄του άρθρου 3.
2. Η Μόνιµη Επιτροπή είναι επταµελής και αποτελείται από πρόσωπα µε εµπειρία στα θέµατα των αρµοδιοτήτων της, ως εξής: α) τον Πρόεδρο και δύο µέλη που ορίζει µε απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, ένας εκ των οποίων υπηρετεί στη
Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και έναν εκπρόσωπο από το Ι.Ε.Π., β) ένα µέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, γ) δύο µέλη που
ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, ένα εκ των οποίων υπηρετεί στη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού, και
δ) ένα µέλος που ορίζεται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.). Τα µέλη ορίζονται µε τους αναπληρωτές
τους.
Η Μόνιµη Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εξωτερικών.
3. Η επιχορήγηση των φορέων του άρθρου 2 δίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση της Μόνιµης Επιτροπής.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ο
τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων, η διαδικασία απόδοσης των σχετικών λογαριασµών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Άρθρο 10
Εποπτεία και Διοίκηση
1. Η εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ασκείται:
α) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές µονάδες,
β) από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές µονάδες των οποίων οι φορείς είναι άλλα
νοµικά πρόσωπα αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄ και β΄, η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων,
γ) στις εκπαιδευτικές µονάδες που εντάσσονται στα
σχολεία ξένων χωρών ή διεθνών οργανισµών ή αναγνωρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό σύστηµα ξένων χωρών η εποπτεία ασκείται από τις αρµόδιες
αρχές αυτών,
2. Στα δίγλωσσα σχολεία η εποπτεία ασκείται σύµφωνα µε τη σχετική διακρατική συµφωνία.
Άρθρο 11
Όργανα συντονισµού, διοίκησης και εποπτείας
1. Όργανα συντονισµού, διοίκησης και εποπτείας των
εκπαιδευτικών µονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην

περιοχή ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα σε θέµατα
που αφορούν: α) τη λειτουργία όλων των µονάδων που
παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση, β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται ή προσλαµβάνεται σε εκπαιδευτικές µονάδες και γ) το συντονισµό των δράσεων
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και τη συνεργασία µε τις
αρχές της χώρας υποδοχής.
2. Οι Συντονιστές, οι οποίοι είναι κατ’ ανώτατο όριο
δεκαπέντε εκπαιδευτικοί, όσα δηλαδή και τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, αποσπώνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στις ελληνικές διπλωµατικές και
προξενικές αρχές του εξωτερικού, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Το έργο των Συντονιστών Εκπαίδευσης αφορά τους
ακόλουθους τοµείς και περιλαµβάνει την άσκηση των
σχετικών αρµοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:
α. Συµβουλευτικό-επιστηµονικό τοµέα:
αα) Συµβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για
τους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται ή προσλαµβάνονται σε εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
ββ) Διοργάνωση σε κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών
σεµιναρίων επιµόρφωσης δια ζώσης ή και µε µεθόδους
ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία µε
τους προϊσταµένους παιδαγωγικής καθοδήγησης της ηµεδαπής.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ορίζονται σε ετήσια βάση οι σύµβουλοι
των ειδικοτήτων των αποσπασµένων εκπαιδευτικών. Οι
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα είναι ίδια µε των σχολικών συµβούλων της ηµεδαπής και καθορίζονται από την
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. Φ.353.1/324/105657/
Δ1/2002 Υ.Α. (Β΄1340). Η επικοινωνία θα γίνεται µε τηλεδιάσκεψη.
β. Διοικητικό-κοινωνικό-µορφωτικό τοµέα:
αα) Διοίκηση και συντονισµό των εκπαιδευτικών µονάδων, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς των χωρών υποδοχής,
ββ) Συνεργασία µε τις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές για την εφαρµογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και συνεργασία µε τους οµογενειακούς φορείς.
γγ) Συνεργασία µε τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντονισµό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών µονάδων και την προώθηση
της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού.
δδ) Συνεργασία µε τις ξένες διοικητικές, σχολικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές για την επίλυση προβληµάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών µονάδων και την
προώθηση των δίγλωσσων προγραµµάτων σπουδών.
εε) Τήρηση στοιχείων και δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή για τον προσδιορισµό των υπηρεσιακών αναγκών για
τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές µονάδες και διαβίβασή τους στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, και,
στστ) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την υπάρχουσα
κατάσταση και τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης τους που συµπεριλαµβάνει και την έκθεση για τον προγραµµατισµό και τη βιωσιµότητα των εκπαιδευτικών µονάδων.
γ. Εποπτικό τοµέα:
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αα) Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρµογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών
και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και ενηµέρωση του Υπουργείου µε κατάλληλες εισηγήσεις για την εξειδίκευση και την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης
τους.
ββ) Μέριµνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ετήσιων εκθέσεων ανάλογα µε τα ισχύοντα στην ηµεδαπή για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού της περιοχής ευθύνης τους.
γγ) Μέριµνα για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού και του έργου του, από το ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο οποίο υπηρετεί
ο εκπαιδευτικός, και διαβίβαση στην αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
4. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ασκούν στην περιοχή
ευθύνης τους πειθαρχικές αρµοδιότητες στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαµβάνονται για τις εκπαιδευτικές µονάδες, ίδιες µε τις πειθαρχικές αρµοδιότητες που έχουν
οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ηµεδαπής.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να καθορίζονται και πρόσθετες αρµοδιότητες των
Συντονιστών Εκπαίδευσης. Καθορίζεται επίσης η έδρα,
η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

δευτικών που τις κατέχουν, τον αριθµό των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην εκπαιδευτική µονάδα και τον αριθµό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραµµα, τη δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, τη δυνατότητα διδασκαλίας µαθηµάτων µε
δεύτερη ανάθεση και τις κενές θέσεις, που προβλέπεται
ότι θα προκύψουν µέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους, λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης.
Για τους εκπαιδευτικούς που το διδακτικό έτος στη
χώρα απόσπασης λήγει µετά από την ηµεροµηνία της
αυτοδίκαιης αποχώρησης από την Υπηρεσία επιτρέπεται
η παραµονή ως τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας
για την εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής µονάδας
της χώρας απόσπασης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων µπορεί να ορίζεται ενιαία διεύθυνση γυµνασίων και λυκείων, εφόσον πρόκειται σε ολιγοδύναµα
σχολεία και επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους ή από τις τοπικές συνθήκες.
4. Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρµόζονται όσα ισχύουν για τους συλλόγους διδασκόντων των
σχολείων της ηµεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις
σχετικές διατάξεις της χώρας υποδοχής.
Σε Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας µε πάνω από δύο διδάσκοντες ως Υπεύθυνος ορίζεται ο αρχαιότερος αποσπασµένος και έχει ευθύνη για τη λειτουργία των τµηµάτων, την καταγραφή των στοιχείων στο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα, καθώς και την αποστολή τους
στον Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 12
Καθήκοντα Διευθυντών-Προϊσταµένων
σχολικών µονάδων

Άρθρο 13
Επιλογή και τοποθέτηση

1. Στις εκπαιδευτικές µονάδες µε φορέα τις ελληνικές
διπλωµατικές ή προξενικές αρχές τοποθετούνται Διευθυντές ή Προϊστάµενοι σχολικών µονάδων, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις περί στελεχών εκπαίδευσης
της ηµεδαπής.
2. Τα καθήκοντα των διευθυντών ή προϊσταµένων
σχολικών µονάδων και το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι αυτά που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα αντίστοιχα σχολεία της ηµεδαπής, εφόσον
δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις που προκύπτουν από διακρατικές συµφωνίες µε τη χώρα υποδοχής, άλλως είναι αυτά που ορίζονται για τη χώρα υποδοχής. Το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών µπορεί να τροποποιείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες. Οι διευθυντές
κάθε εκπαιδευτικής µονάδας υποχρεούνται να µεριµνούν για την έγκαιρη και αξιόπιστη καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστηµα του Υπουργείου όλων των στοιχείων που προβλέπονται και για τη διαβίβαση στο γραφείο
του συντονιστή εκπαίδευσης κάθε στοιχείου αναγκαίου
για τον προσδιορισµό των υπηρεσιακών αναγκών για
την απόσπαση εκπαιδευτικών, καθώς και οποιωνδήποτε
άλλων µεταβολών αφορούν το µαθητικό δυναµικό.
Ειδικότερα, οι Διευθυντές ή οι Προϊστάµενοι σχολικών
µονάδων ορίζουν τα τµήµατα που λειτουργούν, τον αριθµό των µαθητών κατά τάξη, τµήµα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, τις θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοµατεπώνυµο, το
έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαι-

Α. Συντονιστές Εκπαίδευσης
1. Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Συµβούλιο Επιλογής µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το οποίο συγκροτείται ως εξής: α) ένα µέλος Δ.Ε.Π.
Παιδαγωγικού Τµήµατος ή παιδαγωγικού τοµέα τµήµατος πανεπιστηµίου, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ως Πρόεδρος, β) ένας σύµβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γ) ένας εκπρόσωπος του
Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών, δ) ένα µέλος από τη Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού που ορίζεται από τη Γενική Γραµµατεία µε τον αναπληρωτή
του, ε) ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών και Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε αναπληρωτή Προϊστάµενο Τµήµατος της ίδιας Διεύθυνσης, στ) ένα µέλος του επιστηµονικού προσωπικού του Εθνικού
Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ζ) ένα µέλος
ΔΕΠ ειδικευµένο σε θέµατα Σχολικής Ψυχολογίας που
ορίζεται από το Πανεπιστήµιο στο οποίο υπηρετεί µε τον
αναπληρωτή του, η) δύο αιρετοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και δύο της δευτεροβάθµιας στα
οικεία κεντρικά συµβούλια µε τους αναπληρωτές τους.
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2. Η θητεία των µελών είναι τριετής.
3. Γραµµατέας του Συµβουλίου Επιλογής µε τον αναπληρωτή του ορίζεται µε απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) ή της Γενικής Γραµµατείας Παιδείας
και Θρησκευµάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασµένος
στην υπηρεσία αυτή.
4. Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης
µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν: α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δηµόσια
σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής
και µία εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
Δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι εκπαιδευτικοί
θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα κατά τη διάρκεια
της θητείας τους ως συντονιστών.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέµατα που
αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση
των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσµίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της
ξένης γλώσσας, στην αποτίµηση των κριτηρίων σε αξιολογικές µονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία
περιλαµβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων µε τα µέλη του Συµβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη
πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανέγκριση για παράταση της απόσπασης, στη µετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσεων στο Πληροφορικό Σύστηµα και σε κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
6. Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτορικό δίπλωµα και η συνάφεια µε το
αντικείµενο της θέσης, οι µεταπτυχιακές σπουδές, η µετεκπαίδευση, η επιµόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστηµιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εµπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών µονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εµπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η προσωπικότητα, η
ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνιακές ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας µε διοικητικές, κυβερνητικές και
τοπικές αρχές και µε κοινωνικούς φορείς και το αξιόλογο επιστηµονικό συγγραφικό έργο.
Η επιλογή πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις:
α. αξιολόγηση τυπικών προσόντων και
β. συνέντευξη και προφορική εξέταση επιπέδου γλώσσας.
7. Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και
υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, µετά τη συµπλήρωση των οποίων, η απόσπασή τους µπορεί να παρατείνεται, για δύο (2) έτη ακόµη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συµβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί
ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης
αποκλείεται.
8. α. Στους συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται
παρέχεται υποχρεωτικά πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους επιµόρφωση σε θέµατα διοικητικής, δια-

χειριστικής και νοµικής φύσης σε συνάρτηση µε την περιοχή ευθύνης τους.
β. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στη δηµόσια εκπαίδευση της Ελλάδας
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους µπορούν να µετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν για τις µεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
Β. Διευθυντές
9. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αντίστοιχης βαθµίδας, που υπηρετούν
σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν:
α) πενταετή τουλάχιστον πραγµατική υπηρεσία στην
εκπαίδευση σε σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα κριτήρια
µοριοδότησης, ο µέγιστος αριθµός συµµετεχόντων στη
διαδικασίας συνέντευξης και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε
τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης.
Η διάρκεια της θητείας δεν µπορεί να ξεπερνά τα τρία
έτη. Η θητεία λήγει αυτοδίκαια µε τη λήξη της απόσπασης του εκπαιδευτικού ή µε τη λύση της υπαλληλικής
σχέσης.
10. Η επιλογή των διευθυντών σε εκπαιδευτικές µονάδες που λειτουργούν µε φορέα τις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές στην αλλοδαπή σε όσες µονάδες δεν ορίζεται διευθυντής από διακρατική συµφωνία
ή άλλες ειδικές περιπτώσεις, γίνεται σε δύο στάδια:
α. µοριοδότηση ανάλογα µε τα τυπικά προσόντα και
β. συνέντευξη µετά από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων από τον συντονιστή εκπαίδευσης και το διευθυντή της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ..
Ο Συντονιστής ορίζει τη γραµµατειακή υποστήριξη του
συλλογικού οργάνου, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό
µε τη λειτουργία του. Η Επιτροπή συνεδριάζει µέσω τηλεδιάσκεψης.
11. Κατά την επιλογή συνεκτιµώνται η επιµόρφωση, η
µετεκπαίδευση, οι µεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση για
τα εκπαιδευτικά πράγµατα του εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και µορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και το συγγραφικό έργο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέµατα που
αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής διευθυντών, στα
υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και σε κάθε άλλο
σχετικό ζήτηµα.
12. Οι διευθυντές εκπαιδευτικών µονάδων υπηρετούν
µε την ιδιότητα αυτή στις θέσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί µέχρι τη λήξη της αρχικής τους απόσπασης ή
της παράτασης αυτής, εφόσον έχουν επιλεγεί ως διευθυντές κατά τη διάρκεια της παράτασης και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄167) όπως ισχύουν.
13. Ο ν. 4057/2012 (Α΄54) καταλαµβάνει και ρυθµίζει
την πειθαρχική ευθύνη των συντονιστών εκπαίδευσης
και των διευθυντών εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από γνώµη
του Συµβουλίου Επιλογής της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α του παρόντος άρθρου µπορεί να απαλλάσσο-
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νται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης,
καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για:
α) σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή
λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, και
β) για σοβαρό λόγο αναγόµενο σε πληµµελή άσκηση
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναµία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη επιείκεια ή µεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, µη προσήκουσα συµπεριφορά προς
τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυµία εφαρµογής νέων
µεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας,
αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία µε τους προϊσταµένους, τους
υφισταµένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης της
εκπαίδευσης και µειωµένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση.
Άρθρο 14
Αναπλήρωση
1. Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελλείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από εκπαιδευτικό πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που
έχει τα προσόντα της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Α΄
του άρθρου 13 ή από τους ήδη υπηρετούντες συντονιστές έως τη λήξη της θητείας του αναπληρούµενου Συντονιστή Εκπαίδευσης του πλησιέστερου Συντονιστικού
Γραφείου.
2. Στην περίπτωση αυτή οι αναπληρωτές των συντονιστών εκπαίδευσης ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από
αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων
και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).
3. Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές εκπαιδευτικών µονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τότε, µε απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης, ορίζονται ως αναπληρωτές τους οι υποδιευθυντές
και εφόσον δεν υπάρχουν, εκπαιδευτικοί της ίδιας ή άλλης εκπαιδευτικής µονάδας.
Άρθρο 15
Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού
1. Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν δηµόσιοι εκπαιδευτικοί µε απόσπαση,
που έχουν τις απαιτούµενες κατά κλάδο ειδικότητες, και
οµογενείς ή αλλογενείς που έχουν τα κατά νόµο προσόντα και επιλέγονται για πρόσληψη µε σύµβαση µετά
από προκήρυξη σε κάθε χώρα, λαµβάνοντας υπόψη τη
νοµοθεσία της χώρας. Για τα γραφεία των συντονιστών,
µετά από προκήρυξη, καταρτίζεται πίνακας οµογενών ή
αλλογενών εκπαιδευτικών, οι οποίοι µπορεί να προσλαµβάνονται ως ωροµίσθιοι για την κάλυψη τοπικών
αναγκών. Για τη µοριοδότηση των ανωτέρω λαµβάνονται
υπόψη τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν
για την απόσπαση των δηµόσιων εκπαιδευτικών και ορίζονται µε σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαδικασία πρόσληψης.
2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 επιµορφώνονται:

α) πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και
β) κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η επιµόρφωση
µπορεί να γίνεται και µε µεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων ορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο
και η διάρκεια της επιµόρφωσης.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρµόζονται αναλόγως και για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό.
Άρθρο 16
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Προσδιορισµός υπηρεσιακών αναγκών
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ύστερα από εισήγηση του Γενικού
Γραµµατέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές µονάδες
του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, οι οποίοι:
α) έχουν πέντε έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
β) έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους,
γ) για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε
δύο γλώσσες να έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας της
χώρας υποδοχής.
2. Για τον προσδιορισµό των υπηρεσιακών αναγκών
και την κάλυψή τους σε κάθε εκπαιδευτική µονάδα, µε
ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης, καταγράφονται
στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστηµα του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, όπως: τα τµήµατα που λειτουργούν, ο αριθµός των µαθητών κατά τάξη, τµήµα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοµατεπώνυµο, το έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθµός
των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική µονάδα και ο αριθµός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν
σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραµµα, η δεύτερη ειδικότητα
των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας µαθηµάτων µε δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας υποδοχής λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης. Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε µεταβολή και διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, κατά την έναρξη του σχολικού έτους µε ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας
Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και
Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστηµα της παρ. 5 του άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός
του πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους.
3.α) Η απόσπαση των εκπαιδευτικών µε αποδοχές
στην Ελλάδα και το ειδικό επιµίσθιο στο εξωτερικό γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη.
β) Παράταση της απόσπασης µπορεί να χορηγηθεί µε
αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται µέσα
στο πρώτο δίµηνο του ηµερολογιακού έτους, για δύο (2)
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ακόµη έτη, χωρίς επιµίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά µε τις ανάγκες της
υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη
του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται µέσα στο Α΄ τετράµηνο του σχολικού
έτους απόσπασης, σύµφωνα µε την ισχύουσα διάρκεια
του σχολικού έτους στην ηµεδαπή. Η απόσπαση που γίνεται µετά το Α΄ τετράµηνο του σχολικού έτους διαρκεί
µέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραµήνου του τελευταίου σχολικού έτους.
Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης απόσπασης στη διαδικασία των αποσπάσεων στις άλλες εκπαιδευτικές µονάδες.
Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συµπληρώσει τρία (3)
συνολικά έτη απόσπασης, µε το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού, ακόµα κι αν δεν είναι συνεχόµενα, µπορεί να αποσπαστούν µέχρι τη συµπλήρωση αυτών.
Περαιτέρω παράταση της απόσπασης µε το ειδικό επιµίσθιο εξωτερικού αποκλείεται.
Δεν µπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, που συµπληρώνουν ή έχουν συµπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης.
γ) Κατ’ εξαίρεση, παράταση της απόσπασης µπορεί να
γίνει και πέραν της πενταετίας, όταν η απόσπαση:
αα) επιβάλλεται από διακρατικές συµφωνίες,
ββ) οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν
είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασµένου. Η παράταση χορηγείται για ένα µόνο σχολικό έτος, χωρίς το
ειδικό επιµίσθιο, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και τη σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).
δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ορίζεται ο αριθµός των εκπαιδευτικών,
που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές µονάδες. Με όµοια
απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την
απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα
όργανα επιλογής των αποσπασµένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών µε αποδοχές και επιµίσθιο.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παρ. 9 του
ν. 1566/1985 (Α΄167) εφαρµόζονται για τις αποσπάσεις
του παρόντος.
5. Η τοποθέτηση και µετακίνηση των αποσπώµενων
εκπαιδευτικών γίνεται µε απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν λόγω αντικειµενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και
δεν υπάρχει άλλη θέση να µετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του µετά την ανάληψη υπηρεσίας
στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.
6. Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού είναι το ίδιο µε το ωράριο της ηµεδαπής των εκπαιδευτικών της δηµόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται
στη νοµοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύµφωνα µε το ωράριο της χώρας απόσπασης-το-

ποθέτησης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πλήρη και
αιτιολογηµένη έκθεση του φορέα και σύµφωνη γνώµη
του Ι.Ε.Π., ρυθµίζονται παρεκκλίσεις του ως άνω ωραρίου, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συµπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου υποχρεωτικής παραµονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο, η ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και µορφωτικού περιεχοµένου, καθώς
και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συµπλήρωση του προγράµµατος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία
και στα σχολεία διεθνών οργανισµών, ύστερα από αίτησή τους, δηµόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της
γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή µιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική,
γερµανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διεθνών οργανισµών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3, εφόσον δεν προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική συµφωνία άλλως οι διατάξεις της συµφωνίας.
8. Οι αποσπάσεις κατά την παράγραφο 9, στα ευρωπαϊκά σχολεία διαρκούν επτά (7) σχολικά έτη, µετά από
δοκιµαστική περίοδο δύο (2) ετών, υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ν. 3025/2002
«Κύρωση της Σύµβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (Α΄148). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να
αυξοµειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον αυτό
απαιτείται από το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων. Παράταση της απόσπασης επιτρέπεται µόνο αν επιβάλλεται από διεθνή ή διακρατική συµφωνία και για το
χρόνο που ορίζεται σε αυτήν.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία και
στα σχολεία διεθνών οργανισµών, τα ειδικότερα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης αυτών µε
αποδοχές και επιµίσθιο και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
10.α) Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε
µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας, είτε µόνιµοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δηµόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευµένοι σε αρχή της
εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται µε αίτησή τους για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων ή του Δηµοσίου που βρίσκεται στο
εξωτερικό στην ίδια πόλη µε την αρχή που υπηρετεί ο ή
η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει
στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η
τοποθέτηση του/της συζύγου στο ίδιο µέρος. Η απόσπαση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και του συναρµόδιου Υπουργού,
ύστερα από γνώµη του προϊσταµένου της οικείας διπλωµατικής ή προξενικής αρχής αν η απόσπαση γίνεται
σε αυτήν.

9
β) Οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α΄
δεν λαµβάνουν επιµίσθιο ή επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά µόνο τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες
τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικές ανάγκες.
γ) Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α΄
δεν µπορεί να υπερβαίνουν συνολικά τα έξι (6) έτη στη
διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και δεν γίνονται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συµπληρώσει δύο (2)
έτη πραγµατικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση.
Παράταση των αποσπάσεων αυτών αποκλείεται.
δ) Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του
ν. 3072/2002 (Α΄294) εφαρµόζονται και για τη χορήγηση
άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στην περίπτωση α΄. Για τα λοιπά θέµατα της
απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν.
11. Η απόσπαση του εκπαιδευτικού µπορεί να διακοπεί πριν από τη συµπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς
της ή της παράτασης, στις κάτωθι περιπτώσεις, λόγω:
α) πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναµίας ανταπόκρισης στα καθήκοντά του,
β) επανειληµµένης και αδικαιολόγητης ή µακράς απουσίας από τα καθήκοντά του,
γ) «οικεία βουλήσει» του εκπαιδευτικού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται, ειδικά και
δεν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία της εκπαιδευτικής µονάδας,
δ) έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών που να δικαιολογούν την παραµονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης, σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης,
Ξένων
και
Μειονοτικών
Σχολείων
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων,
ε) εξυπηρέτησης επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών της ηµεδαπής.
Η διακοπή της απόσπασης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα
από εισήγηση για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ του Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύµφωνη γνώµη της Διεύθυνσης
Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.), οι οποίοι εκτιµούν πραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταµένου της εκπαιδευτικής µονάδας.
12. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή
των οποίων η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται να
παραµείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασης.
Η παροχή του επιµισθίου τελεί σε άµεση συνάρτηση
µε την παροχή διδακτικού έργου. Αν για οποιονδήποτε
λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής
του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διµήνου, η
παροχή επιµισθίου διακόπτεται και επαναλαµβάνεται όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται το ύψος του επιµισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές, οι όροι και η διαδικασία χορήγησής του.

Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά τις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης µετάβασης και δεν
λαµβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 13, κατά τη διάρκεια των τριών ετών
της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης µετάβασης και δεν λαµβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.
13. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και
των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται
κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11 δεν
µπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της
διακόπτεται, κατά την περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου δεν µπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για
τα δύο σχολικά έτη µετά τη διακοπή.
Άρθρο 17
Λοιπά θέµατα εποπτείας και διοίκησης
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών µπορεί να ανατίθενται νοµικές υποθέσεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό
σε νοµικό που διαµένει στην ξένη χώρα, σύµφωνα µε
το άρθρο 25Α του ν. 3086/2002 (Α΄324), εφόσον στη
χώρα αυτή δεν υπάρχει νοµικός σύµβουλος στην οικεία
ελληνική διπλωµατική ή προξενική αρχή.
3. Στους αποσπώµενους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη µετάβασή τους στην Ελλάδα χορηγείται ειδική
άδεια µέχρι επτά ηµέρες κάθε έτος. Αρµόδια όργανα για
τη χορήγηση των αδειών της παρούσας είναι: α) για
τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και β) για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ο συντονιστής εκπαίδευσης.
4. Οι συντονιστές εκπαίδευσης είναι αρµόδιοι και για
τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας,
ειδικής άδειας, άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, άδειας για επιµορφωτικούς ή επιστηµονικούς λόγους ή άδειες εξετάσεων.
5. Η Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, στο
πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων της: α) συνεργάζεται µε τα συναρµόδια υπουργεία των ξένων χωρών, καθώς και µε επιστηµονικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς
φορείς και ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής,
β) επιθεωρεί, διασφαλίζοντας την εµπιστευτικότητα, τις
εκπαιδευτικές µονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ακόµα και µε επιτόπιες επισκέψεις κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Σε συνεργασία µε τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων παρακολουθεί τα οικονοµικά θέµατα, γ)
παρακολουθεί σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων τα αποτελέσµατα επιτυχίας
πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των µαθητών
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των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, δ) υποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
Άρθρο 18
Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσηςΔιοικητικοί υπάλληλοι
1. Στα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης υπηρετούν διοικητικοί υπάλληλοι, που αποσπώνται για το
σκοπό αυτόν και δεν µπορεί να είναι περισσότεροι από
τρεις ανά γραφείο. Αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί µπορεί
να συµπληρώνουν ωράριο στα γραφεία αυτά µε απόφαση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Η συµπλήρωση
ωραρίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του υποχρεωτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µπορεί να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε
γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών. Οι αποσπώµενοι
διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν διοικητική εµπειρία τουλάχιστον δύο ετών, καλή γνώση της γλώσσας
της χώρας απόσπασης, άλλως καλή γνώση µιας από τις
γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερµανική, εφόσον αυτή
δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, καθώς και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις του άρθρου 16 εφαρµόζονται αναλόγως και για τους διοικητικούς υπαλλήλους για τις αποσπάσεις αυτών.
3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης και των σχολείων, µε φορείς τις ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές µπορεί να
προσλαµβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28) προσωπικό, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, η διάρκεια της οποίας µπορεί να είναι ίση µε
την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του σχολείου.
Για τις ανάγκες του προηγούµενου εδαφίου, απαγορεύεται η σύναψη συµβάσεων αορίστου χρόνου.
Άρθρο 19
Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών
1. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16
τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης. Όπου δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης τίθενται
στη διάθεση των διπλωµατικών ή προξενικών αρχών και
τοποθετούνται σε εκπαιδευτικές µονάδες του άρθρου 3
της περιοχής ευθύνης τους.
2. Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές µονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3, των οποίων φορέας δεν είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή
προξενικές αρχές, και διορίζονται κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους στη δηµόσια εκπαίδευση της ηµεδαπής, µπορεί να ορκιστούν µέχρι το τέλος του διδακτικού
έτους της χώρας όπου υπηρετούν.
3. Αν τα όργανα εποπτείας και διοίκησης διαπιστώσουν υπεραριθµία ως προς τους εκπαιδευτικούς που δεν
καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, ως υπεράριθµος εκπαιδευτικός θεωρείται ο τελευταίος τοποθετηθείς και σε

περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης ο εκπαιδευτικός
µε τη χαµηλότερη σειρά στον πίνακα επιλογής, ο οποίος
επιστρέφει στην ηµεδαπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 20
Διαπολιτισµική Εκπαίδευση
Η Διαπολιτισµική Εκπαίδευση αφορά στη δόµηση των
σχέσεων µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων µε
σκοπό την άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Άρθρο 21
Σκοποί και µέσα
Οι σκοποί της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης επιδιώκονται, µεταξύ άλλων, µε τα εξής µέσα:
α) την εγγραφή των παιδιών µε διαφορετική πολιτισµική προέλευση σε σχολεία µαζί µε παιδιά γηγενών,
β) την ενίσχυση της δηµοκρατικής λειτουργίας του
σχολείου στη βάση του σεβασµού των δηµοκρατικών αξιών και των δικαιωµάτων του παιδιού,
γ) την εκπόνηση κατάλληλων σχολικών προγραµµάτων, σχολικών βιβλίων και διδακτικών υλικών,
δ) την αντιµετώπιση των αρνητικών διακρίσεων που
δηµιουργούνται µε βάση τις πολιτισµικές διαφορές, την
ξενοφοβία και τον ρατσισµό,
ε) µέτρα και υποστηρικτικές δοµές που ευνοούν την
εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των παιδιών µεταναστευτικής καταγωγής σε πλαίσιο ισοτιµίας και µε σεβασµό στη διατήρηση της πολιτισµικής τους ταυτότητας,
στ) κατάλληλα επιµορφωτικά προγράµµατα και δράσεις διαπολιτισµικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε όλα τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Άρθρο 22
Σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
1. Τα σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5
και 6 του ν. 1566/1985 (Α΄167) µετατρέπονται και λειτουργούν εφεξής ως Πειραµατικά Σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά επιδιώκουν τη συνεργασία µε τα Α.Ε.Ι. της χώρας εφαρµόζοντας σε πειραµατική βάση ερευνητικά και καινοτόµα προγράµµατα
που αφορούν τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και την αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισµού λόγω φυλετικής καταγωγής και πολιτισµικής προέλευσης, µε στόχο την περαιτέρω γενίκευση της εφαρµογής τους στα λοιπά σχολεία.
Τα προγράµµατα σπουδών και παιδαγωγικές µέθοδοι
εφαρµόζονται όπως στα υφιστάµενα Πειραµατικά Σχολεία.
2. Πειραµατικά Σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
ιδρύονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και του Υπουργού Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση µπορεί να µετατρέπονται σε
Πειραµατικά Σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης άλλα δηµόσια σχολεία, να αποχαρακτηρίζονται Πειραµατικά Σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης µετατρεπόµε-
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να σε συνήθη σχολεία, καθώς και να ιδρύονται τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τµήµατα ή να εφαρµόζονται
ανάλογα υποστηρικτικά µέτρα σε κάθε σχολείο, εφόσον
από τις αντίστοιχες εγγραφές των µαθητών διαπιστωθεί
η σχετική ανάγκη.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων πραγµατοποιείται η σύνδεση των Πειραµατικών Διαπολιτισµικών Σχολείων µε σχολεία γενικής
εκπαίδευσης, όπως και µε σχολεία του εξωτερικού, στη
βάση συγκεκριµένων δράσεων µέσω των οποίων θα εξασφαλίζονται τόσο η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ των σχολείων όσο και η διάχυση της εµπειρίας των
Πειραµατικών Διαπολιτισµικών Σχολείων.
Άρθρο 23
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών συνιστώνται οι
αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δηµόσιων Πειραµατικών
Σχολείων Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα
των εκπαιδευτικών οι οποίοι µετατίθενται στα Δηµόσια
Σχολεία της παραγράφου 1, καθώς και η διαδικασία µετάθεσής τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα επιστηµόνων ειδικευµένων στα θέµατα διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης, σχολικών συµβούλων, σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.λπ. προς υποστήριξη του
έργου των εκπαιδευτικών που στοχεύουν στην ενηµέρωση, στις αρχές της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης,
στα ζητήµατα διγλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής
ως δεύτερης γλώσσας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των µαθητών.
Άρθρο 24
Μέτρα στήριξης της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων συνιστάται:
1. Επιτροπή ειδικών επιστηµόνων και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων για
δηµιουργία πλατφόρµας συγκέντρωσης εκπαιδευτικών
υλικών και εγχώριων και διεθνών πρακτικών σχολείων
προς ενηµέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ορίζονται:
α) οι εκπαιδευτικές µέθοδοι εξειδικευµένης διδασκαλίας,
β) οι δέσµες κοινωνικών µέτρων µε στόχο την υποστήριξη της οικογένειας και του µαθητή,
γ) οι συµβουλευτικές υπηρεσίες παράλληλα µε τη Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης,
Ξένων
και
Μειονοτικών
Σχολείων
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) που θα αποβλέπουν στη στήριξη και
ενίσχυση συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων
και της εκπαιδευτικής κοινότητας,
δ) οι δοµές εκτός τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα «καλοκαιρινά σχολεία» και οι υπάρχουσες «θερινές κατασκηνώσεις»,

ε) το αναγκαίο πλαίσιο για τη σύνταξη του ειδικού υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού στις γλώσσες των
κυριότερων µεταναστευτικών µονάδων, προκειµένου να
επιτευχθεί το έργο των εκπαιδευτικών και ο σκοπός της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Παιδείας Οµογενών, Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης,
Ξένων
και
Μειονοτικών
Σχολείων
(ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.)
Άρθρο 25
Διοίκηση των Πειραµατικών Σχολείων
Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης
1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δηµοσίων σχολείων και τη στήριξη του έργου τους
(ν. 3966/2011) εφαρµόζονται και στα Πειραµατικά Σχολεία Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης.
2. Οι διευθυντές των δηµόσιων σχολείων επιλέγονται,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα µε την επιλογή διευθυντών
των άλλων δηµόσιων σχολείων.
3. Η διοίκηση των Σχολείων Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες Διευθύνσεις της αντίστοιχης βαθµίδας.
Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν συνεχώς για χρονικό
διάστηµα άνω των επτά (7) ετών µε απόσπαση σε εκπαιδευτικές µονάδες του άρθρου 4, και είναι οµογενείς
οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο οµογενή ή αλλογενή, µόνιµο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους, µπορεί να αποσπώνται µόνο µε τις τακτικές αποδοχές τους
στην Ελλάδα, χωρίς επιµίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή
τους ύστερα από ετήσια αίτηση παράτασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχουν µόνιµη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή
σχέση µε τη χώρα µόνιµης διαµονής του/της συζύγου
για διάστηµα µεγαλύτερο από τα επτά (7) τελευταία
χρόνια,
β) ο γάµος έχει τελεστεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια
πριν από την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας, και
γ) έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται κανένα είδος επιµισθίου ή πρόσθετης αποζηµίωσης και χάνουν
την οργανική τους θέση στην ηµεδαπή.
Αν η εκπαιδευτική µονάδα όπου υπηρετούν καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού
λόγω διακρατικής συµφωνίας οφείλουν να επιστρέψουν
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ηµεδαπής στη διάθεση
της οποίας βρίσκονται.
2. Εκπαιδευτικές µονάδες που λειτουργούν µε ελληνόγλωσσο πρόγραµµα µετατρέπονται σε δίγλωσσες σε
όλες τις βαθµίδες, ύστερα από σχετικές διµερείς συµφωνίες, ως εξής:
α) Τα Δηµοτικά Σχολεία µετατρέπονται σε δίγλωσσα
από το σχολικό έτος 2018-2019.
β) Τα Γυµνάσια µετατρέπονται σε δίγλωσσα από το
σχολικό έτος 2018-2019. Η µετατροπή ολοκληρώνεται
σταδιακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες µαθητές στο Γυµνάσιο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών
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τους στο ελληνόγλωσσο πρόγραµµα και,µετά την αποφοίτησή τους, µπορεί να κατευθύνονται σε δίγλωσσα
Λύκεια.
γ) Τα Λύκεια µετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2018-2019. Η µετατροπή ολοκληρώνεται σταδιακά σε δύο σχολικά έτη. Οι ήδη φοιτούντες µαθητές
στο Λύκειο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους στο
ελληνόγλωσσο πρόγραµµα µέχρι την αποφοίτησή τους.
δ) Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερµανίας, η διάρκεια και οι λεπτοµέρειες της µετατροπής, η
οποία εφαρµόζεται από το σχολικό έτος 2018-2019, ρυθµίζονται µετά από διακρατικές διµερείς συµφωνίες µε τα
Υπουργεία Παιδείας των επιµέρους κρατιδίων.
3. Οι σχολικές µονάδες κάθε βαθµίδας εκπαίδευσης,
οι οποίες υφίστανται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να χορηγούν τίτλους σπουδών
που αναγνωρίζονται ως ισότιµοι µε τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ηµεδαπής.
4. Στους µαθητές των δίγλωσσων εκπαιδευτικών µονάδων της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται τίτλος σπουδών που αναγνωρίζεται ως ισότιµος των τίτλων των αντίστοιχων σχολείων της ηµεδαπής και της
ξένης χώρας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 27
Ρύθµιση για τους Ειδικούς Λογαριασµούς Κονδυλίων
Έρευνας των Α.Ε.Ι., το Διεθνές Πανεπιστήµιο
της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και τη λειτουργία
και την ανάπτυξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011
(Α΄195), όπως έχει αντικατασταθεί µε την περίπτωση
γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στο προτελευταίο εδάφιο µετά τις λέξεις «των ρυθµιζόµενων δόσεων» προστίθενται οι εξής λέξεις: «η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, καθώς»,
β) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Τα ποσά που οφείλουν, σύµφωνα µε τα άρθρα 15
παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν. 2817/2000, 59 περίπτωση στ΄
του ν. 4009/2011, 18 του ν. 4283/2014, 24 του ν.
4386/2016, οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες
πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, είτε ατοµικώς είτε µέσω εταιρείας, παραγράφονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, µε
την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονοµικού
έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε ως έσοδο του οικείου ΕΛΚΕ, ενώ εισπράττονται και διεκδικούνται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Για τον προσδιορισµό του οφειλόµενου ως άνω ποσού οι ΕΛΚΕ µπορούν να απευθύνονται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό µε το ύψος των εισοδηµάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιµα έτη. Οι Διοικήσεις
των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. οφείλουν να προβούν στην έκδοση
και κοινοποίηση πράξεων επιβολής των οφειλόµενων
κρατήσεων σε βάρος των υπόχρεων για το τρέχον και τα
παρελθόντα οικονοµικά έτη, εντός προθεσµίας έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής από-

φασης της παρούσας παραγράφου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για το
χρονικό διάστηµα που αφορά τη θητεία τους. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την
αρµόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσµία αρχίζει από την περιέλευση
των στοιχείων στους Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι οφειλές Καθηγητών
και υπηρετούντων Λεκτόρων µελών εταιρειών, οι οποίες
δηµιουργήθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δυνάµει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση. Η περαίωση πραγµατοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ εντός έξι (6) µηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών. Το ποσό
που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήµατος.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
µπορεί να συνεργάζεται µε άλλα ιδρύµατα τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης της χώρας και µε οµοταγή Πανεπιστήµια
του εξωτερικού. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι
τη συγκρότηση της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, µπορεί να ιδρύονται παραρτήµατα και κέντρα δια βίου µάθησης του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδας
οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, να καθορίζονται και να διοργανώνονται κοινά προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία µε σχολές ή τµήµατα άλλων Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή σε συνεργασία µε άλλες σχολές ή τµήµατα οµοταγών Πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Με όµοια απόφαση ρυθµίζονται τα
θέµατα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των
παραρτηµάτων, των κέντρων δια βίου µάθησης, των κοινών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών.»
3. Στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152),
προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως εξής:
«δ) Τα µέλη ΕΠ και ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τµήµατος
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το διοικητικό προσωπικό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εργάζονται εκτός της έδρας του Ιδρύµατος στις πόλεις όπου λειτουργούσαν παραρτήµατα
ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ µπορούν να παρέχουν το έργο τους στα
Προγράµµατα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Προγράµµατα Επιµόρφωσης ή Εξειδίκευσης που οργανώνει και
λειτουργεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 3027/2002 (Α΄ 152).
ε) Τα µέλη ΕΠ του Παιδαγωγικού Τµήµατος της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µπορούν να παρέχουν το έργο τους σε προγράµµατα σπουδών Τµηµάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι., µε τα οποία το Ίδρυµα έχει συνάψει προγραµµατικές συµφωνίες
συνεργασίας µε αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.»
4. Τα έσοδα του προγράµµατος παιδαγωγικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του
ν. 3027/2002 (Α΄152) που έχουν εισπραχθεί κατά το
χρονικό διάστηµα από τις 28.6.2002 και έως και τις
17.9.2013 από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) εγγράφονται και αποτελούν αποθεµατικό του και µπορεί να διατίθενται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη λειτουργία και τη
διαχείριση των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση
1. Μετά το άρθρο 29 του ν. 682/1977 (Α΄244), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν.1035/1980 (Α΄ 60), προστίθεται άρθρο 30, ως εξής:
«Άρθρο 30
Σχέση εργασίας, διάρκεια σύµβασης-λύση
σχέσης εργασίας
1. Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί,
υπηρετούν µε σχέση εργασίας ορισµένου ή αορίστου
χρόνου κατά τα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και µετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύµβαση ορισµένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ηµέρα παροχής των υπηρεσιών
από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του
δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη
της διετίας ο ιδιοκτήτης µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύµβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, µετατρέπεται
αυτοδικαίως σε σύµβαση αορίστου χρόνου.
3. Η σύµβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί µόνο για τους παρακάτω λόγους:
α) Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογηµένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίµατος στο σχολείο λόγω αδυναµίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού.
β) Κατάργηση σχολείων.
γ) Κατάργηση τάξεων και τµηµάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη µικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και
µηδενίζεται το ωράριό τους. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των
σχολείων.
δ) Συµπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας των εκπαιδευτικών.
ε) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου στο οποίο υπηρετούν λόγω:
αα) σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθµια υγειονοµική επιτροπή του Δηµοσίου και, ύστερα από ένσταση
του ενδιαφεροµένου, από τη δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή του Δηµοσίου,
ββ) συµπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας που θεµελιώνει δικαίωµα προς λήψη πλήρους σύνταξης από φορέα
ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την
περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά
τη λήξη του διδακτικού έτους,
γγ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συµβούλιο,
δδ) ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον υπηρεσιακές εκθέσεις που συντάσσονται από τον αρµό-

διο Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφορούν δύο τουλάχιστον συνεχόµενα διδακτικά έτη.
4. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης εργασίας αορίστου
χρόνου, η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη για τους περιοριστικά αναφερόµενους στην παράγραφο 3 λόγους καταβάλλεται αποζηµίωση ενός µηνός για κάθε έτος προσφοράς των υπηρεσιών του στο
αυτό σχολείο. Στην αποζηµίωση υπολογίζεται και η υπηρεσία του µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.
5. Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός εκπίπτει αυτοδικαίως της
υπηρεσίας, εάν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση
σε ποινή συνεπαγόµενη απόλυση για τους δηµοσίους
υπαλλήλους.
6. Οι αποχωρούντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λόγω συµπληρώσεως του συντάξιµου χρόνου ή του 70ού έτους
της ηλικίας τους, δικαιούνται αποζηµίωση ίση προς το ήµισυ της προβλεπόµενης στην παράγραφο 4 για την περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας.
7. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολυόµενοι εξαιτίας ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο ή εξαιτίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
απόλυσης, δεν δικαιούνται αποζηµίωση.
8. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας εκπαίδευσης,
άλλοι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.
και συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν µετέχουν σε φορείς ελέγχου των ιδιωτικών σχολείων, δύνανται να απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει έλλειψη στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και στην
αντίστοιχη ειδικότητα.
9. Η σχέση εργασίας µεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού
σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται µε το
θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την
απόλυση, για την οποία εκδίδεται πράξη του αρµόδιου
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις απολύσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, το αρµόδιο κατά περίπτωση Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), επιβεβαιώνει εάν η σύµβαση εργασίας καταγγέλθηκε νοµίµως, διαπιστώνει εάν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή µη και εισηγείται σχετικά µε την απόλυση στον αρµόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει δέσµια αρµοδιότητα να
εκδώσει διαπιστωτική πράξη, σύµφωνη µε την εισήγηση
του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που λαµβάνουν χώρα χωρίς την προβλεπόµενη κατά τα
ανωτέρω πράξη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου είναι άκυρες.
10. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται µόνο µε τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή για αποχρώντα λόγο εκτιµώµενο από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η παραίτηση,
για να θεωρείται έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται από τον
εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως στο ιδιωτικό σχολείο και εντός 5 ηµερών στον Διευθυντή εκπαίδευσης. Η αποδοχή
αυτής κοινοποιείται αµέσως προς τον ιδιοκτήτη, ο οποίος υποχρεούται εντός πέντε (5) ηµερών να υποβάλει
πρόταση για το διορισµό αντικαταστάτη. Ο παραιτηθείς
δεν µπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από την
ανάληψη των καθηκόντων του αντικαταστάτη του, εκτός
εάν παρήλθε µήνας από την υποβολή της παραίτησής
του και δεν του έγινε κοινοποίηση της αποδοχής της. Οι
διοριζόµενοι στη δηµόσια εκπαίδευση, ως µόνιµοι ή ως
αναπληρωτές, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτο-
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δικαίως παραιτούµενοι από το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο υπηρετούν, µόλις αναλάβουν υπηρεσία στη δηµόσια
εκπαίδευση.
11. Η απόλυση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξαιτίας
πειθαρχικού παραπτώµατος, ανεπάρκειας ή νόσου, επέρχεται από την κοινοποίηση της οικείας πράξης στον
ιδιωτικό εκπαιδευτικό.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«2. Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πέραν του ωρολογίου προγράµµατος, ιδίως ενισχυτική
διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της
γλωσσοµάθειας κ.λπ. επιτρέπονται, κατόπιν ελέγχου νοµιµότητας ως προς το πρόγραµµα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόµενο της διδασκαλίας από την κατά περίπτωση αρµόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Οι προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πέραν του ωρολογίου προγράµµατος είναι οι ακόλουθες:
αα) Το ανώτατο όριο του εβδοµαδιαίου ωρολογίου
προγράµµατος διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δε
µπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για όλες τις
τάξεις,
ββ) Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα διδασκαλίας
(ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων και τον υπεύθυνο
σχολικό σύµβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά
κριτήρια κατά τη συγκρότησή του και υποβάλλεται σε
τρία αντίγραφα στον αρµόδιο σχολικό σύµβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα αντίγραφο στο σχολείο
και ένα στέλνει για ενηµέρωση στον οικείο Διευθυντή
Εκπαίδευσης,
γγ) Η παρέκκλιση αφορά όλους τους µαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγείται. Στην οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους προαιρετική σχολική δράση (παρέκκλιση) µη προβλεπόµενη από το ισχύον ωρολόγιο πρόγραµµα (Β΄1324 /2016), κατά
τα ανωτέρω µαζί µε τον αριθµό των τµηµάτων, των µαθητών και των διδασκόντων,
δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται µε διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτικά Δηµοτικά Σχολεία, όπως αυτή
καθορίστηκε µε την παρούσα και οι διδάσκοντες θα πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από
τη σχετική κείµενη νοµοθεσία. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων µε φροντιστήρια και µε κέντρα ξένων γλωσσών.»
3. Το εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του
ν. 682/1977 (Α΄244), όπως προστέθηκε µε την παρ. 14
του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τµηµάτων, καθώς και σε αν οι ώρες διδασκαλίας ενός µαθήµατος δεν
επαρκούν προκειµένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το
ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες της σχολικής µονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσοµάθειας,
συντονισµός κλάδου ή άλλης οµάδας εκπαιδευτικών,
διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και

άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο, προκειµένου να συµπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, προσφυγές ενώπιον του αρµόδιου Συµβουλίου κατά καταγγελιών συµβάσεων εργασίας που έλαβαν χώρα κατά το σχολικό έτος 2015-2016
εξετάζονται µόνο ως προς την ύπαρξη λόγου καταχρηστικότητας της απόλυσης.»
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Στο τέλος της περίπτωσης 5 της υποπαρ. Θ.18 της
παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδόθηκε δυνάµει της δήλωσης του ν.
1599/1986 (Α΄ 75) της προηγούµενης περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 30.9.2016 αίτηµα τροποποίησης
για ελλείψεις ή/και µεταβολές στις κτιριολογικές προϋποθέσεις, που έχουν επέλθει από το χρονικό διάστηµα
της αδειοδότησής τους έως και σήµερα. Αν τα ιδιωτικά
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
δεν καταθέσουν εµπρόθεσµα το αίτηµα τροποποίησης
για ελλείψεις ή/και µεταβολές, ανακαλείται η άδειά τους
σύµφωνα µε την περίπτωση 1β΄ της υποπαρ. Θ4 της
παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 30
Ρυθµίσεις για τα θέµατα Φροντιστηρίων
και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αµελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων:
αα)το αναλυτικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα
µαθηµάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθµός των τµηµάτων και των µαθητών του κάθε τµήµατος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος και ο διδάσκων/καθηγητής
κάθε διδακτικής ώρας,
ββ) αντίγραφα των συµβάσεων εργασίας που συνάπτουν µε τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών
προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.
β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος
κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδοµαδιαίου
ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων και των αντιγράφων των συµβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
2. Κατά τις ηµέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές
δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους
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κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Το εβδοµαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι µία (21) διδακτικές ώρες. Η
συµπλήρωση πλήρους εβδοµαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσηµα µηνιαίως, ανεξαρτήτως
της κατανοµής των διδακτικών ωρών µέσα στην εβδοµάδα.
Άρθρο 31
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού σχολικών µονάδων
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
«γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται
ο µέγιστος αριθµός των ωρών της εβδοµαδιαίας απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας των ιδιωτών, οι οποίοι προσλαµβάνονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως ωροµίσθιοι για
τη διδασκαλία αντικειµένων/µαθηµάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία».
Άρθρο 32
Ρυθµίσεις εγγραφής µαθητών
σε διαφορετικό τύπο Λυκείου
Οι µαθητές δικαιούνται µια µόνο µετεγγραφή κατά το
ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελµατικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι
εσπερινό. Ειδικά, οι µαθητές της Β΄ τάξης του Ηµερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου µετεγγράφονται στην Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τις αποσπάσεις στα σχολεία
του Αρµενικού Κυανού Σταυρού, της Γενικής
Αρµενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλίτικης
Κοινότητας Αθηνών, της Ισραηλίτικης Κοινότητας
Θεσσαλονίκης, σε εκκλησιαστικά
νοµικά πρόσωπα και φορείς
1. Η παρ 14 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Στα σχολεία του Αρµενικού Κυανού Σταυρού και
της Γενικής Αρµενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης µπορεί να αποσπώνται για διδασκαλία εκπαιδευτικοί της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η απόσπαση αυτή γίνεται
για ένα σχολικό έτος, που µπορεί να ανανεώνεται, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ύστερα από αίτηση του Αρµενικού Κυανού Σταυρού ή της Γενικής Αρµενικής Ένωσης Αγαθοεργίας ή της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών(Ν.Π.Δ.Δ.) ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) και γνώµη
του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συµβουλίου. Στις ανωτέρω αποσπάσεις, ως µονάδες µετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για τη σχολική µονάδα στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων εκπαιδευτικών διενεργείται

από τον φορέα της οργανικής τους θέσης.»
2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων στα νοµικά πρόσωπα των άρθρων 1 παράγραφοι 4 και 60 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), 26 του
ν. 3432/2006 (Α΄14) και του β.δ. της 25.1/13.2.1843
(4/1843), στα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα και αρχές
των άρθρων 1 και 2 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) και στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, καθώς και στις Ιερές Μονές, Ενορίες, Εκκλησιαστικά Ιδρύµατα, Ιερά Προσκυνήµατα και Εκκλησιαστικά Μουσεία, που εποπτεύονται από τα παραπάνω εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα,
εξακολουθεί να διενεργείται από το φορέα της οργανικής τους θέσης.
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις θεµάτων της Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης
1. Οι τοµείς και οι ειδικότητες των Επαγγελµατικών
Λυκείων µπορεί να συνενώνονται ή να µεταφέρονται από Επαγγελµατικό Λύκειο σε άλλο Επαγγελµατικό Λύκειο, όπως καθορίζονται κάθε φορά σύµφωνα µε την περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
(Α΄193). Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων
και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµένων ή µεταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων µεταφέρονται
στο Επαγγελµατικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς
τους τοµείς και/ή τις ειδικότητες. Για τη µεταφορά των
οργανικών θέσεων στο Επαγγελµατικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργούν εφεξής οι τοµείς και/ή οι ειδικότητες,
και την τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από το Επαγγελµατικό Λύκειο µε
τους συνενωµένους ή µεταφερόµενους τοµείς και/ή ειδικότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης
ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013(Α΄193) ύστερα από γνώµη του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις µεταφερόµενες οργανικές θέσεις, διατηρούν την αρχαιότητα της τοποθέτησης, την οποία είχαν στο ΕΠΑΛ από το οποίο προέρχονται. Κατ’ εξαίρεση εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων των Επαγγελµατικών Λυκείων, που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα των συνενωµένων ή µεταφερόµενων τοµέων και/ή ειδικοτήτων, µπορούν µε απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ύστερα από γνώµη του αρµόδιου ΠΥΣΔΕ και αίτησή τους να παραµείνουν στο Επαγγελµατικό Λύκειο,
όπου κατέχουν οργανική θέση, εφόσον συµπληρώνουν
αριθµό διδακτικών ωρών µαθηµάτων γενικής παιδείας
ή/και τεχνολογικών – επαγγελµατικών µαθηµάτων άλλων τοµέων και/ή ειδικοτήτων σε Α΄ ανάθεση, ο οποίος
δικαιολογεί τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης.
2.α) Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται οι λέξεις «ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
β) Στο τέλος της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου
43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται οι λέξεις «ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.114/2014
(Α΄181) προστίθεται περίπτωση ιγ΄, ως εξής:
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«ιγ) τις αναθέσεις µαθηµάτων (γενικής παιδείας, τοµέα
και ειδικότητας) όλων των τάξεων των Επαγγελµατικών
Λυκείων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών µονάδων
της αρµοδιότητάς του.»
4. Τα τµήµατα εκπαιδευτικών θεµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1566/1985
(Α΄167), όπως µετονοµάστηκαν µε την περίπτωση β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), καταργούνται.
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ν. 3577/2007 (Α΄ 130) µετά τις λέξεις «Τα πτυχία» διαγράφονται οι λέξεις «των σχολικών ετών 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008».
Άρθρο 35
Ρυθµίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων
του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων
στο Δήµο Μαραθώνα (πρώην µαθητικές
κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)
1. Τα καταλύµατα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων στο Δήµο Μαραθώνα, περιοχή Ζούµπερι (πρώην µαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα
Νέας Μάκρης), στον προϋπολογισµό του οποίου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για τη λειτουργία τους, τελούν υπό την άµεση εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
2. Οι δαπάνες λειτουργίας και οι τυχόν ανεξόφλητες
δαπάνες λειτουργίας των καταλυµάτων βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και ειδικότερα
του Ειδικού Φορέα 19 -110.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία
ή/και η παραχώρηση, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια της χρήσης τµήµατος ή του συνόλου των καταλυµάτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων δύναται να ανατίθεται η οργάνωση, η
λειτουργία ή/και η παραχώρηση κατά χρήση τµήµατος ή
του συνόλου των καταλυµάτων σε σύλλογο ή οµοσπονδία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, για την φιλοξενία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων του και των
οικογενειών τους. Με όµοια απόφαση καθορίζεται κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια της χρήσης τµήµατος ή του
συνόλου των καταλυµάτων. Η διοίκηση των καταλυµάτων ασκείται από πενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, που
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και αποτελείται από τρία (3)
µέλη του συλλόγου ή της οµοσπονδίας και δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Άρθρο 36
Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)
1. α) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί µε την
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), µετά τη

λέξη «χρηµατοδοτήσεις» προστίθενται οι λέξεις «ή επιχορηγήσεις».
β) Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί µε την
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), η λέξη
«χρηµατοδότησης» αντικαθίσταται από τη λέξη «επιχορήγησης».
γ) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί µε την
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), οι λέξεις
«Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η χρηµατοδότηση και µέσα σε έξι (6) µήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηµατοδοτούµενοι φορείς,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μετά
την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση και µέσα σε έξι (6) µήνες από
την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηµατοδοτούµενοι- επιχορηγούµενοι φορείς,».
2.α) Η περιπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 51 του π.δ.
114/2014 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 6
του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), αντικαθίσταται
ως εξής:
«δ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχολείων τυπικής εκπαίδευσης πρωτοβάθµιας (Δηµοτικά
Σχολεία) και δευτεροβάθµιας (Γυµνάσια, Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια) που λειτουργούν στα Καταστήµατα
Κράτησης.»
β) Οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 8 του άρθρου 51 του π.δ. 114/2014 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125) αντικαθίστανται ως εξής:
«στ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραµµάτων σπουδών των Δηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των µεταγυµνασιακών
Δ.Ι.Ε.Κ. σε Καταστήµατα Κράτησης.
ζ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δηµιουργικών, πολιτισµικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών
δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
η) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία µαθηµάτων
για την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς, καθώς και τη µέριµνα για τη διαδικασία εξετάσεων
Ελληνοµάθειας.
θ) την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ακόµα και όπου δεν λειτουργούν δοµές, µε τη συνδροµή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή µε τη δηµιουργία
Τµηµάτων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης (Τ.Α.Ε.).»
3. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ηµέρες διακοπών και αργιών όλων των δοµών, ιδιωτικών και δηµοσίων, της µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
4. Η παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125) αντικαθίσταται, ως εξής:
«7. α) Οι αµοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013
(Α΄193) που διδάσκουν στα προγράµµατα των φορέων
της µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου
17 του ν. 4186/2013 (Α΄193), καθώς και των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του
ν. 2525/1997 (Α’ 188), που υπάγονται στην αρµοδιότητα
της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς /Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται µε την
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κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3687/2008 (Α΄159). Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτών ενηλίκων καθορίζεται µε
την παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193).
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 κ.υ.α. 2/106902/
0022 (Β΄3276/2013).»
5.1. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαρ.
Θ.3. της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222), όπως έχει τροποποιηθεί µε την περίπτωση 4
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«(γ) για τα νοµικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των
Ν.Π. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των νοµικών
προσώπων των οποίων τα µέλη ή µέρος των µελών του
Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio οι µέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα µέλη των διοικήσεών τους,
δεν έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., για δε τις ενώσεις προσώπων,
τα µέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την
ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α..»
2. To πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν.4186/2013
(Α΄193), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συµβουλευτικό έργο
κατά κύριο επάγγελµα σε αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας, Κέντρα Δία Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010
(Α΄ 163) των Δήµων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρµόδιο φορέα του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, οι εκπαιδευτές
ενηλίκων του άρθρου 27 παρ. 15 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) που διδάσκουν στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόµενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης
Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι εργαζόµενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι εργαζόµενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι παρέχοντες έργο σε Δράσεις Δια
Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και
τον ΕΟΠΠΕΠ, υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του
α.ν. 1846/1951 (Α΄179).»
Άρθρο 37
Ρύθµιση θεµάτων Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών
1. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄159),
όπως τροποποιήθηκε µε τη παρ. 13 του άρθρου 26 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο πρόεδρος του Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές του ορίζονται στο ύψος του βασικού µισθού του
Γενικού Διευθυντή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χωρίς το επίδοµα θέσης ευθύνης ή διατηρεί τις αποδοχές του εφόσον προ-

έρχεται από το Δηµόσιο ή φορέα που χρηµατοδοτείται
από το Δηµόσιο. Για την αποζηµίωση των λοιπών µελών
και του γραµµατέως του Συµβουλίου αυτού εφαρµόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.»
2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 3149/2003 (Α΄141), όπως προστέθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), αντικαθίσταται
ως εξής:
«στ) Συνιστά, συντονίζει και εποπτεύει κατά περίπτωση και αναλόγως του αντικειµένου ειδικές άµισθες οµάδες εργασίας τα µέλη των οποίων διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Οι οµάδες αυτές θα µελετούν, θα επεξεργάζονται και θα εισηγούνται τα απαραίτητα σχέδια
δράσεων που αφορούν το αντικείµενο µελέτης.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141)
προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) Συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας η οποία, κατά κύριο λόγο, επεξεργάζεται και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για
την υλοποίηση των δράσεων.»
4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3149/2003 (Α΄141) αντικαθίσταται ως εξής:
α) «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων συστήνεται το Γενικό Συµβούλιο Βιβλιοθηκών, το οποίο αποτελείται από εννέα µέλη και τα αναπληρωµατικά τους, των οποίων η θητεία είναι τριετής. Ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα αναπληρωµατικά τους
µέλη ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Τα λοιπά επτά µέλη και τα αναπληρωµατικά τους ορίζονται από τους κάτωθι φορείς
µε τον ακόλουθο τρόπο:
αα) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) και το αναπληρωµατικό
του µέλος που υποδεικνύεται από την Ε.Β.Ε..
ββ) Τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ως αναπληρωµατικό του µέλος τον προϊστάµενο του τµήµατος Βιβλιοθηκών.
γγ) Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους και το αναπληρωµατικό του µέλος
που υποδεικνύεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
δδ) Ένα µέλος και το αναπληρωµατικό του από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων Πληροφόρησης (Ε.Ε.Β.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από την
Ε.Ε.Β.Ε.Π..
εε) Ένα µέλος και το αναπληρωµατικό του από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από το Ι.Ε.Π..
στστ) Έναν µέλος και το αναπληρωµατικό του από το
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) που
υποδεικνύονται από το Ε.Δ.Ε.Τ..
ζζ) Ένα µέλος και το αναπληρωµατικό του από καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονοµίας ή Επιστήµης Πληροφορίας του Τµήµατος Αρχειονοµίας, Βιβλιοθηκονοµίας και Μουσειολογίας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου (Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π.) ή του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος
Αθηνών
(Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ.) ή του Τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας και
Συστηµάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.)
ή άλλων αντίστοιχων ιδρυµάτων που µπορεί να προκύ-
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ψουν στο µέλλον από δηµιουργία τµηµάτων, συγχωνεύσεων, καταργήσεων κ.λπ..
Στην πρώτη συγκρότηση (θητεία) το τακτικό µέλος
προέρχεται από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και το αναπληρωµατικό
µέλος από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ., στη δεύτερη σύσταση
(θητεία) το τακτικό µέλος προέρχεται από το
Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ. και το αναπληρωµατικό µέλος από το
Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ., στην επόµενη σύσταση (θητεία) το τακτικό µέλος προέρχεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ. και το
αναπληρωµατικό µέλος από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ούτω καθεξής.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ο Γραµµατέας ορίζεται από το Γενικό Συµβούλιο Βιβλιοθηκών.»
6. Όπου στις διατάξεις του ν. 3149/2003 (Α΄141) και
στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται «Γενικό Συµβούλιο
Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης» τροποποιείται σε «Γενικό
Συµβούλιο Βιβλιοθηκών».
7. Όπου στο άρθρο 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) αναφέρεται «Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους και
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση» τροποποιείται σε «Βιβλιοθήκες».
Άρθρο 38
Ρυθµίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ιδρύονται δοµές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισµός και το πρόγραµµα της εκπαίδευσης στις ως άνω
δοµές, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία στελέχωσης αυτών.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων αποσπώνται ή διατίθενται εκπαιδευτικοί
στις ως άνω δοµές και προσλαµβάνονται αναπληρωτές,
µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού, του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ή µέσω ΕΣΠΑ.

Άρθρο 41
1. Μετά το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή
του µε την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4393/2016 (Α΄
106), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%)».
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄
της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4387/2016, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε
το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του ν. 4393/2016 (Α΄ 106), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%)».
3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης
α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο δεύτερο
παρ. 4 του ν. 4393/2016 (Α΄ 106), προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Ειδικά για τους ασφαλισµένους του Ταµείου Πρόνοιας Δηµοσίων Υπαλλήλων και των φορέων πρόνοιας
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που αποχώρησαν από την 1.1.2014
έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), ως αποδοχές για τον υπολογισµό του τµήµατος αυτού της εφάπαξ παροχής νοείται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταµείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και αδείας.»
Άρθρο 42
Από τη δηµοσίευση του παρόντος η οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια των Τοµέων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού
ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) καταργείται. Από την ίδια ηµεροµηνία
ο κλάδος Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εντάσσεται στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης και λειτουργεί µε ενιαία οικονοµική και λογιστική οργάνωση.
Άρθρο 43

Άρθρο 39
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄ 128).
β) Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124).
γ) Η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
δ) Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267).
ε) Το άρθρο 25 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130).
στ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 18 του
ν.3687/2008 (Α΄ 159).
ζ) Η παρ. 17 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118).

Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του εδαφίου α΄
της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 160), η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) προβαίνει σε όλες τις
αναγκαίες, κατά την κρίση της, ενέργειες για τη λειτουργία της (ανάθεση µελετών, έργων) και για την κάλυψη
των υλικοτεχνικών αναγκών της (πραγµατοποίηση προµηθειών) µε δαπάνη του προϋπολογισµού της, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής και τον Κανονισµό Οικονοµικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας που τη διέπει, χωρίς διοικητική έγκριση.

Άρθρο 40
Άρθρο 44
Η διάθεση ή/και απόσπαση του προσωπικού που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α΄
58) παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης τους και µέχρι τις 31.12.2017.

1. Παραχωρείται στο Δήµο Καισαριανής για σαράντα
έτη η αποκλειστική χρήση εκτάσεως 463.946 τ.µ., που αποτελεί τµήµα του δηµοσίου κτήµατος µε ΑΒΚ 2301, όπως καθορίζεται επακριβώς στο προσαρτώµενο παράρτηµα, τοπογραφικό διάγραµµα από 25.4.2016 των µηχανικών Δηµητρίου Παπαδόπουλου και Χρήστου Αντωνό-
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πουλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δηµόσιας Περιουσίας Αττικής του Υπουργείου Οικονοµικών, και απεικονίζεται µε τα στοιχεία (1,2,3... 115,116,1) µε τους παρακάτω όρους:
α. Σκοπός της παραχώρησης είναι η διατήρηση και ανάδειξη του παραχωρούµενου τµήµατος δηµόσιου κτήµατος ως χώρου ιστορικής µνήµης της εθνικής αντίστασης, καθώς και η δηµιουργία πάρκου αναψυχής, ψυχαγωγίας και πολιτισµού.
β. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισµάτων εντός του ως
άνω τµήµατος δηµόσιου κτήµατος.
γ. Ο Δήµος διαχειρίζεται τα παραχωρούµενα δηµόσια
ακίνητα προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των ακινήτων αυτών
και δεν παρεµποδίζεται η χρήση τους ως ιστορικό µνηµείο και πάρκο αναψυχής.
2. Στο Δήµο Καισαριανής ανήκει η αποκλειστική αρµοδιότητα και υποχρέωση φύλαξης, καθαρισµού, καλλωπισµού και εν γένει συντήρησης του παραχωρούµενου
τµήµατος Δηµόσιου Κτήµατος µε δικές του δαπάνες. Έσοδα του Δήµου Καισαριανής από τη διαχείριση και εκµετάλλευση του τµήµατος αυτού για τους σκοπούς της
προηγούµενης παραγράφου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εν γένει συντήρηση και την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίησή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της παρούσας παραχώρησης και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια αυτής.
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις θεµάτων σχολικών καθαριστριών
Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016- 2017.»
Άρθρο 46
Ρυθµίσεις θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
Στο στοιχείο γγ΄ της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013
(Α΄ 235), όπως έχει αντικατασταθεί µε την περίπτωση α΄
της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) µετά
τη φράση «γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης
στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης».
Άρθρο 47
Ρυθµίσεις για την έρευνα
1. Η εκταµίευση της πρώτης δόσης των 18 εκατοµµυρίων ευρώ σε εφαρµογή της από 15.7.2016 Σύµβασης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων θα πραγµατοποιηθεί στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΚΕ ΓΓΕΤ). Ειδικότερα, η εν λόγω χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισµού και το ισόποσο της χρηµατοδότησης αυτής εγγράφεται στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ, σε ειδικό προς τούτο
κωδικό προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, πραγµατοποιείται η κατανοµή της ως
άνω χρηµατοδότησης σε επιµέρους κονδύλια που αφορούν προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών για τη
διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και µετα-διδακτορικών µελετών και σε κονδύλια που θα διατεθούν για τη
έναρξη της λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας (Ελ.ΙΔ.Ε.Κ.) και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαχείριση των εν λόγω
κονδυλίων.
3. Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας εκδίδει και δηµοσιεύει τις ανωτέρω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και µετα-διδακτορικών µελετών. Η αξιολόγηση, διαχείριση, υλοποίηση των προσκλήσεων αυτών πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε την από 15.7.2016 δανειακή σύµβαση, το
ν. 4310/2014, και ειδικό Οδηγό Εφαρµογής, ο οποίος εκδίδεται και δηµοσιεύεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο εν λόγω Οδηγός Εφαρµογής περιέχει τους θεµατικούς τοµείς έρευνας,
τους δυνητικούς δικαιούχους χρηµατοδότησης, τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών, το ύφος της επιχορήγησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ορθή
υλοποίηση των εν λόγω προγραµµάτων.
Άρθρο 48
Ρύθµιση θεµάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όργανα διοίκησης των ΣΜΕΑΕ είναι ο διευθυντής,
ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Στο σύλλογο διδασκόντων µετέχουν ισότιµα όλοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς και όλα τα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.»
2. α) Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των ΚΕΔΔΥ,
των προγραµµάτων πρώιµης παρέµβασης, των προγραµµάτων παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας
στο σπίτι γίνεται από:
α) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και
β) Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόµενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε εξειδίκευση
στην ΕΑΕ. Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται µε:
αα) Διδακτορικό δίπλωµα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, µε βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της
αλλοδαπής ή
ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη
Σχολική Ψυχολογία, µε βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο
πτυχίο της αλλοδαπής ή
γγ) Πτυχίο διετούς µετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο
και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, µε βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή µε αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
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δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως ισότιµο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής µε τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.
εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11, πέραν των ανωτέρω, η
εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως µε
πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο ως αντίστοιχο και ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής µε κύρια ειδικότητα την «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική
Γυµναστική» ή την «Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή» ή
την «Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση
σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».
Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις θέσεις
των ΣΜΕΑΕ, των ΤΕ, των προγραµµάτων πρώιµης παρέµβασης, των προγραµµάτων παράλληλης στήριξης και
παροχής διδασκαλίας στο σπίτι µε µετάθεση ή διορισµό
ή απόσπαση ή προσωρινή αναπλήρωση, σύµφωνα µε
τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση. Ειδικότερα οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Νηπιαγωγών και Δασκάλων
των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δηµοτικών
Σχολείων, των Τµηµάτων Ένταξης πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης
και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) πληρούνται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, καθώς και των κλάδων ΠΕ60 και
ΠΕ70 που κατέχουν τα προβλεπόµενα στην περίπτωση
β΄ προσόντα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.»
β) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 3699/2008, οι υποπαράγραφοι 1.3 και 1.4 της παρ.
1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, καθώς και η παρ. 1
του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργούνται.
3. Το άρθρο 21 του ν.3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Διορισµοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ -Υπηρεσιακές µεταβολές
1. Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ µπορεί να µετατίθενται εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του
άρθρου 16. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί της περίπωσης β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 που υπηρετούν στη γενική
και επαγγελµατική εκπαίδευση µπορεί να µετατίθενται
σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ, εφόσον
έχουν συµπληρώσει τριετή (3) διδακτική υπηρεσία. Οι
εκπαιδευτικοί του προηγούµενου εδαφίου διατηρούν το
δικαίωµα µετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις του αντίστοιχου κλάδου στη γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά τη συµπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δοµές ΕΑΕ.
Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι
πέραν των προβλεπόµενων προσόντων διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηµατική γλώσσα
των κωφών και στη γραφή Braille των τυφλών που πιστοποιείται µε βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7, µετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές µονάδες τυφλών και κωφών.
Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές
οργανικές θέσεις µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού
των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτοµα
µε µόνιµη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) σε αντίστοιχες σχολικές µονάδες και σε ποσοστό
που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση των

εκπαιδευτικών από µετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις
γίνεται σύµφωνα µε το σύνολο των µορίων τους και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας όπως αυτές προβλέπονται κατωτέρω και η αναπηρία δεν
οφείλεται σε θέµατα ψυχικής υγείας.
2. Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16,
όπως αντικαθίσταται µε το παρόν, µπορεί να τοποθετούνται µε µετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ, εφόσον συµπληρώσουν τριετή διδακτική προϋπηρεσία σε
ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης, προγράµµατα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και εφόσον οι κλάδοι τους προβλέπονται
στα οικεία οργανογράµµατα των ΚΕΔΔΥ.
3. Στις αποµένουσες µετά τις µεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται οι περιλαµβανόµενοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
Οι εκπαιδευτικοί του προηγούµενου εδαφίου που κατέχουν τα προσόντα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 µπορεί να µετατίθενται σε κενές
οργανικές θέσεις της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µετά τη συµπλήρωση τριετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δοµές ΕΑΕ.
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 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.
γ) Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναµία πλήρωσης
των κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από
τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συµµετέχουν υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα σε προγράµµατα επιµόρφωσης και εξειδίκευσης που
υλοποιούνται από τους αρµόδιους φορείς για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.»
4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ν. 3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Για τη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση:
αα) Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια,
τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, Διευθυντή και
κοινό Σύλλογο Διδασκόντων. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελ-
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µατικά Γυµνάσια-Λύκεια περιλαµβάνουν τις τάξεις Α΄,
Β΄,Γ΄ Δ΄ Γυµνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια
εγγράφονται, κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕΔΔΥ, µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά
προγράµµατα της συγκεκριµένης δοµής, και µέσα από
την ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική εκπαίδευση µπορούν
να οδηγηθούν σε µεταλυκειακές δοµές εκπαίδευσης και
σε ανεξάρτητη ή εποπτευόµενη εργασία. Αναλυτικά:
Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων
Γυµνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου - Λυκείου
Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυµνασίου εφαρµόζονται
τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα των Γυµνασίων
γενικής εκπαίδευσης, όπως διαµορφώνονται µε την Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται δυνάµει της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και σχετική
γνωµοδότηση του I.E.Π..
Στην Α΄ τάξη Γυµνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕΔΔΥ, µαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δηµοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης
των ΕΕΕΕΚ. Δικαίωµα πρώτης εγγραφής έχουν οι µαθητές έως το 16° έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των µαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυµνασίου.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου- Λυκείου δύνανται να
συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωµάτευσης του ΚΕΔΔΥ: i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου
Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου - Λυκείου, ii) στην
Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iv) στην Α΄ τάξη του Επαγγελµατικού Λυκείου, ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελµατικού
Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Για τις µετεγγραφές µαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄τάξεις Γυµνασίου εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην
κείµενη νοµοθεσία και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωµάτευση των ΚΕΔΔΥ. Αναλυτικά:
i) Οι µαθητές Γυµνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου µετεγγράφονται ως εξής:
-Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυµνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου, µετεγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυµνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,
-Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυµνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου, µετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυµνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης,
-Απόφοιτος της Γ΄ τάξης Γυµνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου, µετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη του Γυµνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.
ii) Οι µαθητές Γυµνασίου σχολικής µονάδας γενικής ή
ειδικής εκπαίδευσης, µετεγγράφονται ως εξής:
-Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυµνασίου γενικής ή ειδικής
εκπαίδευσης µετεγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυµνασίου του
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου,
-Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυµνασίου γενικής ή ειδικής
εκπαίδευσης µετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυµνασίου του

Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου.
Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων
Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου
Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου εφαρµόζονται
τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράµµατα του Εσπερινού
Επαγγελµατικού Λυκείου, όπως διαµορφώνονται µε την
Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται δυνάµει της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και σχετική
γνωµοδότηση του I.E.Π..
Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕΔΔΥ, κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου του
Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου,
καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών
Γυµνασίων.
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των µαθητών στη
Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιµο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελµατικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις κείµενες
διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελµατικού Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύνανται, κατόπιν
γνωµάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη µαθητείας».
Για τις εγγραφές, µετεγγραφές και φοίτηση των µαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου
Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις για τα ηµερήσια και εσπερινά Επαγγελµατικά Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωµάτευση των ΚΕΔΔΥ.
Σε περίπτωση επανεγγραφής µαθητή σε διαφορετικό
τοµέα-ειδικότητα από αυτήν που αποφοίτησε, για την
εύρυθµη λειτουργία της σχολικής µονάδας, ο µαθητής
δύναται να παρακολουθεί τα µαθήµατα Γενικής Παιδείας
και να απαλλάσσεται από τις εξετάσεις των µαθηµάτων
αυτών. Κάθε απόφοιτος µαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου δύναται να επανεγγραφεί και να φοιτήσει σε ένα (1) µόνο ακόµα πρόγραµµα ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τοµέα, ύστερα
από γνωµάτευση ΚΕΔΔΥ, η οποία λαµβάνει υπόψη αξιολόγηση του συλλόγου διδασκόντων.
Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια υλοποιούνται για όλους τους µαθητές Εξατοµικευµένα
Προγράµµατα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Ο αριθµός των φοιτούντων µαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια ανά τµήµα γενικής παιδείας, τοµέα ή ειδικότητας ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’
ανώτατο όριο εννέα (9) µαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθµός δύναται να µειώνεται µε απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση
του αρµόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογηµένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύµφωνη γνώµη του
σχολικού συµβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
ββ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), τα οποία αποτελούν σχολικές µονάδες
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και διοικητικά
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υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι δηµοτικών
σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16°
έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των
ΚΕΔΔΥ, οι οποίοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδηµαϊκού προγράµµατος του γυµνασίου
και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.
Ο αριθµός των µαθητών σε κάθε τµήµα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
ορίζεται από κατ' ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ' ανώτατο όριο επτά (7) µαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
ο αριθµός δύναται να µειώνεται µε απόφαση του οικείου
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρµόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η εισήγηση του Διευθυντή
Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογηµένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση
του ΚΕΔΔΥ και σύµφωνη γνώµη του σχολικού συµβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄,
Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, όπως αυτές
περιγράφονται στα Εξατοµικευµένα Προγράµµατα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους
µαθητές. Κάθε διδακτικό έτος στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποτελείται από δύο τετράµηνα.
Κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ τάξης υλοποιείται πρακτική
άσκηση, η οποία προσδιορίζεται µε απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών µαθηµάτων. Το ωρολόγιο πρόγραµµα της ΣΤ΄ τάξης συµπληρώνεται από µαθήµατα των προηγούµενων τάξεων,
ανάλογα µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η ΣΤ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη επαγγελµατικής
εξειδίκευσης µε σκοπό τον εµπλουτισµό των δεξιοτήτων
των µαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν
είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των µαθητών, τότε αυτή
υλοποιείται µε την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισµού ή στα εργαστήρια του σχολείου.
Η φοίτηση των µαθητών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον
αριθµό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε
µαθητή.
Οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. µπορούν να εγγραφούν,
κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕΔΔΥ σε ΔΙΕΚ ενηλίκων, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δοµή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν µπορούν να
εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ίδια
ή σε άλλη ειδικότητα. Οι απολυτήριοι τίτλοι των αποφοίτων των εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγήθηκαν ως την εφαρµογή του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) διατηρούν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που καθορίζονται στην παρ. 23 του
άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
καθορίζονται: i) θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης των
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και ii) τα προγράµµατα σπουδών των
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης του I.E.Π..»
5. α) Όλα τα Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια µετατρέπονται από το σχολικό έτος 2017-2018 σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια.
β) Το σύνολο των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και των
στελεχών εκπαίδευσης των σχολικών µονάδων της περίπτωσης α΄ µεταφέρεται από το σχολικό έτος 2017- 2018
αυτοδικαίως στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια.
γ) Το σύνολο των φοιτούντων µαθητών εγγράφονται
και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στις αντίστοιχες τάξεις
του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
αα) καθορίζεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η λειτουργία των υφιστάµενων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων, των λειτουργούντων σε αυτά Λυκειακών Τάξεων, καθώς και των υφιστάµενων Ειδικών Επαγγελµατικών Λυκείων,
ββ) πραγµατοποιείται η µετατροπή και µετονοµασία
των υφιστάµενων σχολικών µονάδων σε Ενιαία Ειδικά
Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια,
γγ) καθορίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τη φοίτηση και αποφοίτηση των µαθητών, καθώς και την αντιστοίχηση τάξεων,
δδ) καθορίζονται οι τοµείς και οι ειδικότητες των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων-Λυκείων,
εε) επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες κτιριακής υποδοµής, να
λειτουργήσουν οι σχολικές µονάδες της περίπτωσης α΄
µόνο ως Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια ή µόνο ως Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια για χρονικό διάστηµα κατά ανώτατο όριο έως δύο (2) σχολικά έτη,
στστ) ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία
για την εφαρµογή της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008.
Άρθρο 49
Σύσταση αυτοτελούς τµήµατος νέων τεχνολογιών
και καινοτοµίας στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του π.δ. 114/2014 (Α΄
181), προστίθεται περίπτωση η΄, ως εξής:
«η. Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών
και Καινοτοµίας» .
2. Στο άρθρο 30 του π.δ. 114/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Το Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτοµίας, υπαγόµενο στη Γενική Διεύθυνση
Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, είναι αρµόδιο για:
α) την προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την ανάπτυξη πολιτικών
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ενσωµάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
β) την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών µονάδων σχετικά µε τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
γ) την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας και
της παιδαγωγικής αξιοποίησης των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών,
δ) τη συνεργασία µε τους εποπτευόµενους φορείς του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (όπως I.E.Π., ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΕΔΕΤ, Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα) σε θέµατα που αφορούν τη χρήση και
λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας και σε θέµατα που αφορούν τις ανοιχτές
ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση,
ε) το συντονισµό και την εποπτεία του έργου των
Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης,
στ) τη δηµιουργία οµάδων εργασίας για τη διεξαγωγή
ερευνών και εκπόνηση µελετών σε συνεργασία µε τους
εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίδραση και
την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων ψηφιακής
τεχνολογίας και καινοτοµίας (επιµόρφωση, εκπαιδευτικών, χρήση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχοµένου, εξοπλιστικά προγράµµατα αναβάθµισης ψηφιακών µέσων
κ.λπ.) στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την καταγραφή των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε
θέµατα επιµόρφωσης στις ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχοµένου
και ψηφιακού εξοπλισµού,
ζ) την ενηµέρωση για τους κατάλληλους δείκτες που
ζητούνται από φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς σε θέµατα ψηφιακού περιεχοµένου, ψηφιακού εξοπλισµού, ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα,
η) τη συµµετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση και εφαρµογή
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Δίκτυα που έχουν ως
στόχο τη χρήση και τη ανάπτυξη των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
θ) τη συµµετοχή και το συντονισµό εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων σε θέµατα χρήσης, ανάπτυξης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
ι) την υποβολή προτάσεων για τη συµµετοχή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε
χρηµατοδοτούµενες δράσεις (π.χ. ΕΣΠΑ, ERASMUS+,
HORIZON2020 κ.λπ.),
ια)την υποβολή προτάσεων για δράσεις που αφορούν
στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία,
στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αξιοποίηση
ψηφιακού περιεχοµένου και στην αναβάθµιση ψηφιακού
εξοπλισµού,
ιβ) την υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής και εξ αποστάσεως επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών,
ιγ) τη διοργάνωση δράσεων χρήσης και εµπλουτισµού
ανοικτού περιεχοµένου και λογισµικού στην εκπαίδευση
σε συνεργασία µε εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
ιδ) τη διοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, ηµερίδων
και δράσεων που προωθούν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτοµία,
ιε) την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία µε το

ΙΕΠ, σχετικά µε την αναθεώρηση/τροποποίηση των προγραµµάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση σύµφωνα µε την εξέλιξη της επιστήµης,
ιστ) τον τεχνικό συντονισµό όλων των αποθετηρίων
εκπαιδευτικού περιεχοµένου ώστε το περιεχόµενό τους
να είναι διαθέσιµο µε ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές άδειες,
ιζ) τη διοργάνωση δράσεων για τη χρήση και εµπλουτισµό αποθετηρίων ανοιχτού περιεχοµένου όπως η
Europeana, η Wikipedia, το OpenStreetMap, κ.λπ.,
ιη) τη διαχείριση και λειτουργία του δικτυακού τόπου
http://opengov.minedu.gov.gr, και
ιθ) το χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος.»
Άρθρο 50
Ρυθµίσεις για θέµατα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και της µη τυπικής εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση iv του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ.3 του άρθρου 13 του
ν. 3404/2005 (Α΄ 260), αντικαθίσταται ως εξής:
«iv) των αλλοδαπών-αλλογενών, στην κατηγορία των
οποίων υπάγονται και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκοµίζουν
απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναµο τίτλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωµα εισαγωγής στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν, εφόσον σωρευτικώς:
α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει,
β) έχουν παρακολουθήσει µε πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε
χώρα της αλλοδαπής.»
Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους µε
την ως άνω ειδική κατηγορία το ακαδηµαϊκό έτος 201718 και εφεξής.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων
των ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε σχολές και τµήµατα της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι µέρος της διδακτέας
ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων στα
ΕΠΑ.Λ. και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ.. Με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζονται, το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεµβρίου, η εξεταστέα και διδακτέα ύλη.»
3. Οι µετατασσόµενοι σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ. και συµπληρώνουν
το ωράριό τους έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου µε διοικητικό έργο στα Δ.I.E.Κ., που έχουν τοποθετηθεί. Στους εκπαιδευτικούς εφαρµόζονται αναλογικά:
α) η παρ. 13 του άρθρου 14 και η παρ. 8 του άρθρου 13
του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για το διδακτικό και εργασιακό ωράριο, β) τα άρθρα 48 έως 56 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26) για τις άδειες και γ) η παρ. 1 του άρθρου 25 του
ν. 4203/2013 (Α΄ 235) για τη συµπλήρωση του ωραρίου.
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Άρθρο 51
Οργανώσεις γονέων
1. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήµου
ή Δηµοτικής Ενότητας ή Δηµοτικής Κοινότητας ή Κοινότητας συγκροτούν µία ένωση γονέων. Οι υφιστάµενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γονέων δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο πλαίσιο του ίδιου Δήµου ή Δηµοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας
ή Δηµοτικής Κοινότητας. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται
στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα
µαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν µέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση
που οι γονείς που συµµετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα µαθητές, ο
σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων µε
έναν εκπρόσωπο.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας συγκροτούν µια οµοσπονδία γονέων. Κάθε
ένωση εκπροσωπείται στην οµοσπονδία γονέων από έναν
εκπρόσωπο ανά τριακόσιους µαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν µέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής της. Αν οι µαθητές των σχολείων που ανήκουν
στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία οµοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι οµοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν µία
συνοµοσπονδία. Κάθε οµοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους µαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς έλαβαν µέρος στις εκλογές και των οποίων οι σύλλογοι είναι µέλη των ενώσεων της οµοσπονδίας και συµµετείχαν
στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της οµοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι µαθητές των σχολείων αυτών
είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία οµοσπονδία εκπροσωπείται στη συνοµοσπονδία από έναν εκπρόσωπο.»
4. Η παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Μετά τη δηµοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, οι οµοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνοµοσπονδία διεξάγουν
εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται µε τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων. Προηγούνται οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων
γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες για τη ανάδειξη των διοικήσεων των υπερκείµενων οργανώσεων. Οι
εκλογικές διαδικασίες κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να
ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω προθεσµιών και σε
κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών
διαδικασιών για την οργάνωση της υπερκείµενης βαθµίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαµβάνουν χώρα, κάθε δύο (2)
έτη, ως εξής:
α) Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεµβρίου έως
και 31 Δεκεµβρίου κάθε ζυγού έτους.
β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31
Μαρτίου του επόµενου µονού έτους.

γ) Για τις οµοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και
31 Μαΐου του επόµενου µονού έτους.
δ) Για την ανώτατη συνοµοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως
και 31 Ιουλίου του επόµενου µονού έτους.»
Άρθρο 52
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2273/1994 (Α΄ 233)
σχετικά µε τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικόοικονοµικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου
και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
1. Η παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 2273/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε Θεάτρου
(Εθνικό Θέατρο και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)
για τριετή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού
ο διορισµός του καλλιτεχνικού διευθυντή µπορεί να ανακαλείται αζηµίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισµός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το διοικητικό συµβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογηµένα, µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των µελών του ή
για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Καταρτίζει το δραµατολόγιο κάθε περιόδου.
β. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό κάθε έργου και κάθε
θεατρικής παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαµβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριµένο από το
διοικητικό συµβούλιο προϋπολογισµό.
γ. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισµού του Θεάτρου προετοιµασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιµασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιµών και παρακολουθεί, συντονίζει
και ελέγχει την εργασία των καλλιτεχνικών συντελεστών,
καθώς και του απαραίτητου για την εκτέλεση της παραγωγής τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
δ. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη
σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, µουσική, ενδυµατολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιµασία, δοκιµή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεµιά από τις
οποίες εγκρίνει τις επιµέρους δαπάνες για το ανέβασµα
στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισµού τους.
ε. Προσλαµβάνει στο πλαίσιο του προϋπολογισµού µε
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συνάπτει συµβάσεις έργου µε το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό ή
ειδικούς συνεργάτες, µετακαλεί συγκροτήµατα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συµβάσεις πρόσληψης και µετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και µη
όρους της απασχόλησής τους, συµφωνεί τους όρους και
τις αµοιβές της σύµβασης εργασίας και έργου κάθε µέλους του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αµοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί µε σύµβαση
έργου.
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στ. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθµό για το
καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.
ζ. Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών µονάδων, καθώς και των µονάδων Εκδόσεων και Δηµοσίων
Σχέσεων του Θεάτρου, κατά τα ειδικότερα καθοριζόµενα
στον εσωτερικό κανονισµό του Θεάτρου ως προς τη δοµή των υπηρεσιών του. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των µονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση
των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου,
των νόµων και του εσωτερικού κανονισµού και γενικά έχει κάθε αρµοδιότητα που έχει σχέση µε τη λειτουργία
των παραπάνω µονάδων του Θεάτρου.
η. Εποπτεύει τη δραµατική σχολή του Θεάτρου, έχει
την ευθύνη για τα θέµατα λειτουργίας της, καθορίζει
τους καλλιτεχνικούς στόχους της και δύναται να διδάσκει σε αυτήν, προτείνει τον διευθυντή της προς το διοικητικό συµβούλιο, προσλαµβάνει, µετά από εισήγηση
του διευθυντή, τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό της και καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της
που εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο. Με τον κανονισµό λειτουργίας της σχολής ρυθµίζεται κάθε θέµα
που αφορά τη διεύθυνση και τη διαχείριση της σχολής,
τις προϋποθέσεις και τους όρους φοίτησης σε αυτή και
γενικά κάθε θέµα που αφορά τη λειτουργία της στα πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου. Αν για οποιονδήποτε λόγο
απουσιάζει ή εκλείπει ο διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ασκεί καθήκοντα και διευθυντή της σχολής.
θ. Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εµφανίσεις σε
φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανοµές µετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών.
ι. Προτείνει στο διοικητικό συµβούλιο το σχέδιο κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας του Θεάτρου και την αναθεώρησή του σε συνεργασία µε τον διοικητικό-οικονοµικό διευθυντή.
ια. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό
συµβούλιο αναλυτικό απολογισµό του καλλιτεχνικού έργου του µε κατάσταση εσόδων και εξόδων.»
2. Οι παράγραφοι 15, 16 και 17 του άρθρου 3 του
ν. 2273/1994 αντικαθίστανται ως εξής:
«15. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται στο Θέατρο ένας αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής µε θητεία που διαρκεί όσο η θητεία
του καλλιτεχνικού διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντά του. Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τα προσόντα της παραγράφου
13 του παρόντος άρθρου. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του αναπληρωτή καλλιτεχνικού
διευθυντή χωρίς να θεµελιώνεται δικαίωµα αποζηµίωσης
ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία.
Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής µπορεί να
διδάσκει στη δραµατική σχολή του Θεάτρου και να συνάπτει, κατά τη διάρκεια της θητείας του, µε το Θέατρο µία
σύµβαση έργου κατ’ ανώτατο όριο για καλλιτεχνικές παραστάσεις, ρεπερτορίου ή µη, σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο.
16. Οι αποφάσεις στα θέµατα για τα οποία αρµόδιος
είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου ή ο αναπληρωτής του βρίσκονται µέσα στα πλαίσια του προϋπο-

λογισµού και των κατευθυντήριων γραµµών και της πολιτικής που έχει χαράξει το διοικητικό συµβούλιο. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κατά τη διάρκεια της θητείας του
µπορεί να συνάψει µε το Θέατρο δύο συµβάσεις έργου
κατ’ ανώτατο όριο για καλλιτεχνικές παραστάσεις, ρεπερτορίου ή µη, σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο. Στην υπογραφή των συµβάσεων αυτών το Θέατρο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου.
17. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις
του καλλιτεχνικού διευθυντή κάθε Θεάτρου και του αναπληρωτή του καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. Στο ν. 2273/1994 προστίθεται άρθρο 3Α µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Άρθρο 3Α
Διοικητικός - Οικονοµικός Διευθυντής
1. Το διοικητικό συµβούλιο του Θεάτρου προσλαµβάνει τον διοικητικό- οικονοµικό διευθυντή µε σύµβαση
τριετούς διάρκειας που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο
χρόνο κάθε φορά.
Η πρόσληψή και ανανέωση της σύµβασης του διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή γίνεται µε τη σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύµβαση δεν καθίσταται αορίστου
χρόνου. Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητικού συµβουλίου προς την ανωτέρω γνώµη του καλλιτεχνικού διευθυντή, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού και η πρόσληψη
πραγµατοποιείται από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο εδάφιο 1 της παρούσης.
2. Η πρόσληψη του διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή
γίνεται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που δηµοσιεύεται στη Διαύγεια και σε δύο (2) εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας, µε προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων ένα (1) µήνα και συγκριτική αξιολόγηση των
υποψηφίων.
3. Η σύµβαση του διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή
µπορεί να καταγγέλλεται αζηµίως πριν από τη λήξη της,
σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισµός του έργου του
απορριφθεί από το διοικητικό συµβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογηµένα, µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των µελών του.
4. Ο διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής στη Νοµική ή την Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις
Πολιτικές ή Οικονοµικές Επιστήµες ή τη Δηµόσια Διοίκηση.
β. Αριστη γνώση της Αγγλικής, ενώ η καλή γνώση µίας
δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
γ. Τουλάχιστον οκταετή ευδόκιµη διοικητική εµπειρία
σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίµηση σε δηµόσιο ή
ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
5. Στη θέση του διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή
µπορεί να προσλαµβάνεται και υπάλληλος του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα απαιτούµενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασµένος στη θέση αυτή
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για το χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της θητείας
και µέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως
προς όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην
οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο
προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική
θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία
παραµένει κενή.
6. Ο διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α. Προΐσταται των διοικητικών και οικονοµικών µονάδων του Θεάτρου, κατά τα ειδικότερα καθοριζόµενα
στον εσωτερικό κανονισµό του Θεάτρου ως προς τη δοµή των υπηρεσιών του. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των µονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση
των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου,
των νόµων και του εσωτερικού κανονισµού και γενικά έχει κάθε αρµοδιότητα που έχει σχέση µε τη λειτουργία
των παραπάνω µονάδων του Θεάτρου.
β. Για όλα τα παραπάνω θέµατα της αρµοδιότητάς του,
εφόσον έχουν σχέση µε την υλοποίηση και τη µε οποιονδήποτε τρόπο υποστήριξη του καλλιτεχνικού έργου, ο
διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής πρέπει να έχει τη
σύµφωνη γνώµη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Κατά τα
λοιπά ο διοικητικός- οικονοµικός διευθυντής υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συµβούλιο και παρίσταται στις
συνεδριάσεις του όταν κληθεί από αυτό.
γ. Παρέχει, σε συνεργασία µε τον καλλιτεχνικό διευθυντή, όλα τα αναγκαία στοιχεία στο διοικητικό συµβούλιο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του Θεάτρου.
δ. Υποβάλλει προς έγκριση κατ’ έτος αναλυτικό απολογισµό του έργου του στον καλλιτεχνικό διευθυντή και
στο διοικητικό συµβούλιο του Θεάτρου.
7. Ο διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής, µετά από
σχετική εντολή του καλλιτεχνικού διευθυντή, εγκρίνει
λειτουργικές δαπάνες µέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε από το διοικητικό συµβούλιο και εκπροσωπεί το
Θέατρο σε συµβάσεις που αφορούν τις δαπάνες αυτές.
Η έγκριση και η σύναψη συµβάσεων για πάγιες δαπάνες
του Θεάτρου ανήκει στο διοικητικό συµβούλιο.»
Άρθρο 53
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2273/1994 (Α΄ 233)
σχετικά µε τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικόοικονοµικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
1. Η παρ. 13 του άρθρου 11 του ν. 2273/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ.
για τριέτή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται.
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ο διορισµός του καλλιτεχνικού διευθυντή µπορεί
να ανακαλείται αζηµίως και πριν τη λήξη της θητείας
του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισµός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει µε αιτιολογηµένη γνώµη σε ειδική συνεδρίαση µε πλειοψηφία δύο

τρίτα (2/3) επί του συνόλου των µελών του ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων
του. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται
πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους που έχει την ιδιότητα
του αρχιµουσικού ή του σκηνοθέτη που έχει διακριθεί
στη σκηνοθεσία µελοδραµατικών έργων ή τραγουδιστή
όπερας που έχει διακριθεί στο διεθνή χώρο ή συνθέτη
που έχει διακριθεί στη σύνθεση µελοδραµατικών έργων.
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Καταρτίζει τον καλλιτεχνικό προγραµµατισµό κάθε
περιόδου.
β. Καταρτίζει τον προϋπολογισµό κάθε έργου και κάθε
παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαµβάνοντας υπόψη
ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν
πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριµένο από το διοικητικό
συµβούλιο προϋπολογισµό.
γ. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισµού της Ε.Λ.Σ. προετοιµασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής, επιβλέπει την
προετοιµασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το
ωράριο δοκιµών, διευθύνει, συντονίζει, παρακολουθεί
και ελέγχει την εργασία όλων των καλλιτεχνικών σωµάτων (µονωδών, χορωδών, χορευτών, καλλιτεχνικών συντελεστών), καθώς και την εργασία του τεχνικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, όταν η απασχόλησή
τους έχει ως σκοπό την εκτέλεση και διοικητική - οικονοµική υποστήριξη των παραστάσεων.
δ. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη
σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, µουσική, ενδυµατολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιµασία, δοκιµή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεµιά από
τις οποίες έχει την ευθύνη, εγκρίνει τις επιµέρους δαπάνες για την εκτέλεσή της στα πλαίσια της ευθύνης του
για την τήρηση του προϋπολογισµού της.
ε. Στο πλαίσιο του προϋπολογισµού προσλαµβάνει µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου ή καταρτίζει συµβάσεις έργου µε το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό, προσλαµβάνει ειδικούς συνεργάτες, µετακαλεί συγκροτήµατα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συµβάσεις πρόσληψης
και µετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και µη όρους της απασχόλησής τους, συµφωνεί
τους όρους και τις αµοιβές των συµβάσεων εργασίας και
έργου του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αµοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί µε σύµβαση έργου.
στ. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθµό για το
καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.
ζ. Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών µονάδων, καθώς και των µονάδων ανάπτυξης, προβολής και
επικοινωνίας, χορηγιών, εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
ιστορικού και µουσικού αρχείου, δηµοσίων σχέσεων και
εθιµοτυπίας, εκδόσεων και δραµατολογίας της Ε.Λ.Σ.,
κατά τα ειδικότερα καθοριζόµενα στον εσωτερικό κανονισµό της Ε.Λ.Σ. ως προς τη δοµή των υπηρεσιών της. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των µονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων
του διοικητικού συµβουλίου, των νόµων και του εσωτερικού κανονισµού και γενικά έχει κάθε αρµοδιότητα που έχει σχέση µε τη λειτουργία των παραπάνω µονάδων της
Ε.Λ.Σ..
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η. Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εµφανίσεις σε
φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει για τις διανοµές των ρόλων µεταξύ των καλλιτεχνικών συντελεστών.
θ. Προτείνει στο διοικητικό συµβούλιο σχέδιο του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Ε.Λ.Σ. ή την αναθεώρησή του σε συνεργασία µε τον διοικητικό-οικονοµικό διευθυντή.
ι. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό
συµβούλιο αναλυτικό απολογισµό του καλλιτεχνικού έργου του µε κατάσταση εσόδων και εξόδων.»
2. Οι παράγραφοι 15, 16 και 17 του άρθρου 11 του
ν. 2273/1994 αντικαθίστανται ως εξής:
«15. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται στην Ε.Λ.Σ. ένας αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής µε θητεία που διαρκεί όσο η θητεία
του καλλιτεχνικού διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντά του. Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τα προσόντα της παραγράφου
13 του παρόντος άρθρου. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο
λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του αναπληρωτή καλλιτεχνικού
διευθυντή χωρίς να θεµελιώνεται δικαίωµα αποζηµίωσης
ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία.
Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής µπορεί να
συνάπτει, κατά τη διάρκεια της θητείας του, µε την
Ε.Λ.Σ. µία σύµβαση έργου κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε
καλλιτεχνική περίοδο.
16. Οι αποφάσεις στα θέµατα για τα οποία αρµόδιος
είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ. ή ο αναπληρωτής του βρίσκονται µέσα στα πλαίσια του προϋπολογισµού και των κατευθυντήριων γραµµών και της πολιτικής που έχει χαράξει το διοικητικό συµβούλιο. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κατά τη διάρκεια της θητείας του
µπορεί να συνάψει µε την Ε.Λ.Σ. δύο συµβάσεις έργου
κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο. Στην
υπογραφή των συµβάσεων αυτών η Ε.Λ.Σ. εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου.
17. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις
του καλλιτεχνικού διευθυντή της Ε.Λ.Σ. και του αναπληρωτή του καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Αθλητισµού, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
3. Στο ν. 2273/1994 προστίθεται άρθρο 11Α µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Άρθρο 11Α
Διοικητικός - Οικονοµικός Διευθυντής
1. Το διοικητικό συµβούλιο της Ε.Λ.Σ. προσλαµβάνει
τον διοικητικό- οικονοµικό διευθυντή µε σύµβαση τριετούς διάρκειας που µπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο κάθε φορά.
Η πρόσληψη και ανανέωση της σύµβασης του διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή γίνεται µε τη σύµφωνη αιτιολογηµένη γνώµη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύµβαση δεν καθίσταται αορίστου
χρόνου. Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητικού συµβουλίου προς την ανωτέρω γνώµη του καλλιτεχνικού δι-

ευθυντή, η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού και η πρόσληψη
πραγµατοποιείται από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο εδάφιο 1 της παρούσης.
2. Η πρόσληψη του διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή
γίνεται µετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που δηµοσιεύεται στη Διαύγεια και σε δύο εφηµερίδες
ευρείας κυκλοφορίας, µε προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων ένα µήνα και συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων.
3. Η σύµβαση του διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή
µπορεί να καταγγέλλεται αζηµίως πριν από τη λήξη της,
σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισµός του έργου του
απορριφθεί από το διοικητικό συµβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογηµένα, µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των µελών του.
4. Ο διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής στη Νοµική ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις
Πολιτικές ή Οικονοµικές Επιστήµες ή τη Δηµόσια Διοίκηση.
β. Άριστη γνώση της Αγγλικής, ενώ η καλή γνώση µίας
δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
γ. Τουλάχιστον οκταετή ευδόκιµη διοικητική εµπειρία
σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίµηση σε δηµόσιο ή
ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα.
5. Στη θέση του διοικητικού-οικονοµικού διευθυντή
µπορεί να προσλαµβάνεται και υπάλληλος του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εφόσον έχει τα απαιτούµενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασµένος στη θέση αυτή
για το χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της θητείας
και µέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου διοικητικού διευθυντή. Ο χρόνος υπηρεσίας που
διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγµατική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε
πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραµένει κενή.
6. Ο διοικητικός- οικονοµικός διευθυντής έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α. Προΐσταται των διοικητικών και οικονοµικών µονάδων της Ε.Λ.Σ., κατά τα ειδικότερα καθοριζόµενα στον εσωτερικό κανονισµό της Ε.Λ.Σ. ως προς τη δοµή των υπηρεσιών της. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία
των µονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου, των νόµων
και του εσωτερικού κανονισµού και γενικά έχει κάθε αρµοδιότητα που έχει σχέση µε τη λειτουργία των παραπάνω µονάδων της Ε.Λ.Σ..
β. Για όλα τα παραπάνω θέµατα της αρµοδιότητάς του,
εφόσον έχουν σχέση µε την υλοποίηση και την µε οποιονδήποτε τρόπο υποστήριξη του καλλιτεχνικού έργου
(όπως ενδεικτικά άδειες και ωράριο προσωπικού, λογιστικές αποτυπώσεις εσόδων εξόδων - οικονοµικές πράξεις καλλιτεχνικής δραστηριότητας, προµήθειες κ.λπ.), ο
διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής πρέπει να έχει τη
σύµφωνη γνώµη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Κατά τα
λοιπά ο διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής υπάγεται α-
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πευθείας στο διοικητικό συµβούλιο και παρίσταται στις
συνεδριάσεις του όταν κληθεί από αυτό.
γ. Παρέχει, σε συνεργασία µε τον καλλιτεχνικό διευθυντή, όλα τα αναγκαία στοιχεία στο διοικητικό συµβούλιο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του Θεάτρου.
δ. Υποβάλλει προς έγκριση κατ’ έτος αναλυτικό απολογισµό του έργου του στον καλλιτεχνικό διευθυντή και
στο διοικητικό συµβούλιο του Θεάτρου.
7. Ο διοικητικός-οικονοµικός διευθυντής, µετά από
σχετική εντολή του καλλιτεχνικού διευθυντή, εγκρίνει
λειτουργικές δαπάνες µέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε από το διοικητικό συµβούλιο και εκπροσωπεί το
Θέατρο σε συµβάσεις που αφορούν τις δαπάνες αυτές.
Η έγκριση και η σύναψη συµβάσεων για πάγιες δαπάνες
του Θεάτρου ανήκει στο διοικητικό συµβούλιο.»
Άρθρο 54
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των θεάτρων
και άλλων χώρων διεξαγωγής παραστάσεων
1. Θέατρα ή άλλοι χώροι παραστάσεων που λειτουργούσαν νοµίµως κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8) επιτρέπεται, εφόσον τηρούν τους όρους της αδείας που διέθεταν κατά την ηµεροµηνία αυτή, να συνεχίσουν τη λειτουργία τους µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2017.
2. Θέατρα ή άλλοι χώροι παραστάσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου, δεν διαθέτουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, βρίσκονται σε διατηρητέα κτίρια στο ιστορικό
κέντρο των πόλεων και έχουν εγκεκριµένες µελέτες από
την πυροσβεστική υπηρεσία, επιτρέπεται να λειτουργήσουν µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016, εφόσον διαθέτουν
σχετικό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας για
χώρο συνάθροισης κοινού και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) διπλωµατούχου µηχανικού ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας
του κοινού και των εργαζοµένων. Για παραστάσεις µε
µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό προσώπων πενήντα (50) η
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου
υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του χώρου ή τον εκµεταλλευτή της παράστασης.
3. Θέατρα και χώροι παραστάσεων της προηγούµενης
παραγράφου που δεν διαθέτουν ακόµα πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, λειτουργούν νοµίµως µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
υποβάλει τη σχετική µελέτη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία και εκκρεµεί η εξέτασή της, και ότι συµµορφώθηκαν προς τη µελέτη αυτή. Η συµµόρφωση
βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 του µηχανικού που έχει συντάξει τη µελέτη. Τυχόν διοικητικά µέτρα που έχουν επιβληθεί µετά
την 1η Απριλίου 2016 δεν εκτελούνται, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 55
Μετακίνηση Καθηγητών Α.Ε.Ι.
Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Καθηγητές όλων των βαθµίδων οι οποίοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια υπηρεσίας στο

ίδιο Τµήµα, εκ των οποίων τα τρία (3) στη βαθµίδα που υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα µετακίνησης σε άλλο
Τµήµα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι., στην ίδια βαθµίδα που
κατέχουν και στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του παρόντος.
β. Αποκλείεται η µετακίνηση προς τα Α.Ε.Ι. των νοµών
Αττικής και Θεσσαλονίκης.
γ. Για τη µετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόµενου προς το Τµήµα του και προς το Τµήµα υποδοχής,
αιτιολογηµένη σύµφωνη γνώµη των Συνελεύσεων των
δύο Τµηµάτων και σύµφωνη γνώµη της κοσµητείας, εφόσον το Τµήµα προέλευσης ανήκει σε Σχολή, καθώς και απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Για την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, µε την οποία εγκρίνεται η συνέχιση της διαδικασίας
µετακίνησης, λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η τεκµηριωµένα επαρκής στελέχωση και η εύρυθµη λειτουργία του
Τµήµατος προέλευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
έκδοση της υπουργικής απόφασης είναι να υπάρχει είτε
εγκεκριµένη διαθέσιµη πίστωση στη σχολή υποδοχής είτε σχετική απόφαση της κοσµητείας της σχολής προέλευσης, µε την οποία συνηγορεί στη µεταφορά της πίστωσης της θέσης του καθηγητή που µετακινείται στη
σχολή υποδοχής.
δ. Μετά την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, συνεχίζει στο Τµήµα
υποδοχής η διαδικασία λήψης απόφασης περί µετακίνησης, ως προς την οποία εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία για την εκλογή καθηγητών κατά τις κείµενες διατάξεις.
ε. Η µετακίνηση ολοκληρώνεται µε πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου υποδοχής µετά από σύµφωνη
γνώµη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου προέλευσης.
στ. Αν η µετακίνηση ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο µετακινηθείς επανέρχεται αυτοδίκαια
στο Α.Ε.Ι. από το οποίο προέρχεται και καταλαµβάνει, εφόσον παραµένει κενή, τη θέση την οποία κατείχε προ
της µετακίνησης. Αν η θέση που κατείχε έχει ήδη πληρωθεί ή για οποιονδήποτε λόγο καταργηθεί, καταλαµβάνει
αυτοδικαίως οµοιόβαθµη προσωποπαγή θέση που συνιστάται για το σκοπό αυτόν.
ζ. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλογικά και στους καθηγητές των Τ.Ε.Ι..
η. Η χρονική προϋπόθεση της δεκαετούς υπηρεσίας
δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακίνησης καθηγητών
και λεκτόρων λόγω κατάργησης του Τµήµατος που υπηρετούσαν.
θ. Οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαµβάνουν τις εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου διαδικασίες µετάκλησης και µετακινήσεις.»
Άρθρο 56
Κατάργηση αυτοδίκαιης διαγραφής φοιτητών
λόγω µη εγγραφής σε δύο εξάµηνα
1. Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαµήνου σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από την κοσµητεία και δηλώνει τα µαθήµατα που επιλέγει.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011(Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται µε την εγγραφή
του σε Α.Ε.Ι.»
3. Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα λόγω µη εγγραφής σε δύο
συνεχόµενα εξάµηνα πραγµατοποιείται µε έγγραφη αίτησή τους στη Σχολή. Οι φοιτητές που επανεγγράφονται
µε την ανωτέρω διαδικασία επανέρχονται στη Σχολή και
συνεχίζουν τη φοίτησή τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) για τη διακοπή σπουδών.
Άρθρο 57
Ρύθµιση για τη διαδικασία της αντιστοιχίας
των Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων
και των Προγραµµάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι.
και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών
Στο άρθρο 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:
«13. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως
την 30ή Μαΐου εκάστου έτους και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αντιστοιχία
των Τµηµάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραµµάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών. Η απόφαση ισχύει για τις µετεγγραφές του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους και εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.ΔΙ.Π., η οποία περιέρχεται
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από
την περιέλευση σε αυτή του ερωτήµατος του Υπουργού.
Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσµίας η απόφαση δύναται να εκδοθεί χωρίς προηγούµενη γνώµη της Α.ΔΙ.Π.. Για την έκδοση της απόφασης
λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι τίτλοι των αντίστοιχων Τµηµάτων, των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και των Προγραµµάτων Σπουδών και τα παρεχόµενα επαγγελµατικά
δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης η απόφαση εκδίδεται έως την 30ή
Σεπτεµβρίου 2016 και αφορά το ακαδηµαϊκό έτος 20162017.»
Άρθρο 58
Ρύθµιση για τη λειτουργία των Ερευνητικών
Πανεπιστηµιακών Ινστιτούτων
Το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής εξακολουθεί νοµίµως να λειτουργεί και µετά την
αρχικώς προβλεφθείσα διάρκεια λειτουργίας του, υπαγόµενο στις ισχύουσες για τη λειτουργία των Ε.Π.Ι. διατάξεις.
Άρθρο 59
Ρύθµιση για θέµατα µετεγγραφών
Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76)
προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ) Οι φοιτητές που κρατούνται σε σωφρονιστικό κατάστηµα της χώρας. Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωµα
µετεγγραφής σε αντίστοιχο µε το Τµήµα εισαγωγής
τους Α.Ε.Ι. το οποίο εδρεύει σε νοµό όπου λειτουργεί
Κατάστηµα κράτησης.

δ) Οι κυπριακής καταγωγής φοιτητές και οι Έλληνες
πολίτες της Μουσουλµανικής Μειονότητας της Θράκης,
που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του
αριθµού εισακτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ'
αριθµ. Φ. 151/20049/Β6 (Β΄ 272/1.3.2007) απόφαση της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σε ποσοστό 1% του συνολικού
αριθµού των εισαχθέντων της ανωτέρω κατηγορίας.»
Άρθρο 60
Ρύθµιση για την υλοποίηση των διαδικασιών
µετεγγραφής φοιτητών των Α.Ε.Ι. χορήγησης
στεγαστικού επιδόµατος, δικαιώµατος σίτισης
και της διαδικασίας της παρακράτησης
των οφειλόµενων στους Ειδικούς Λογαριασµούς
Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
προστίθεται περίπτωση ιδ΄, η οποία έχει ως εξής:
«ιδ) Σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της Χώρας.»
Άρθρο 61
Ρυθµίσεις για τους Καθηγητές τους υπηρετούντες
Λέκτορες των Α.Ε.Ι.
και τους Καθηγητές Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι.
1. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«3) Για τους Καθηγητές Εφαρµογών που κατέχουν
προσωποπαγή θέση κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα µετατροπής
της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σύµφωνα το εδάφιο δ΄ της παρ.
1 του άρθρου 6 του ν. 2916/2001 (Α΄ 114), εφόσον, µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου 2016 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
εξέτασης της αίτησης µετατροπής της θέσης του ενδιαφεροµένου από το οικείο πενταµελές εκλεκτορικό σώµα
του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.
2916/2001 (Α΄ 114).»
2. Η διαδικασία µονιµοποίησης των Λεκτόρων που υπέβαλαν αίτηση µετά τη δηµοσίευση του ν. 4386/2016
(Α΄ 83) και πριν την έναρξη εφαρµογής του ν. 4405/2016
(Α΄ 129) ολοκληρώνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τη δηµοσίευση του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) διατάξεις. Σε
περίπτωση µονιµοποίησής τους δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθµίδα του επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά το
χρόνο της αίτησης διατάξεις. Τα µέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
των Α.Ε.Ι. τα οποία: (α) υπηρετούν τουλάχιστον στη β΄
βαθµίδα της αντίστοιχης κατηγορίας τους σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και (β) πληρούν τις
προϋποθέσεις εκλογής στη βαθµίδα του Λέκτορα σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δηµοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την ένταξή τους σε µόνιµη
προσωποπαγή θέση Λέκτορα, µετά από κρίση, σύµφωνα
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µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν
αίτηση στη γραµµατεία του οικείου ή άλλου Τµήµατος µε
συναφές γνωστικό αντικείµενο, του οικείου ή άλλου
Α.Ε.Ι.. Η διαδικασία κρίσης ολοκληρώνεται εντός εξαµήνου από την ηµεροµηνία της αίτησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης το υπηρεσιακό τους καθεστώς και οι δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης των ενταχθέντων καθορίζονται από τα ισχύοντα για τους υπηρετούντες µόνιµους
Λέκτορες. Η ένταξη στις προσωποπαγείς θέσεις µόνιµου
Λέκτορα ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση της σχετικής
πράξης του Πρύτανη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο υποψήφιος διατηρεί
τη θέση στην οποία κατείχε, δύναται δε να υποβάλει εκ
νέου αίτηση για ένταξη σε προσωποπαγή θέση µόνιµου
Λέκτορα µετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών
από την προηγούµενη αρνητική κρίση.
3. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) η λέξη «τετραετή» αντικαθίσταται
µε τη λέξη «τριετή».
4. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται φράση ως εξής:
«Το ποσοστό της κατηγορίας αυτής των καθηγητών
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% των καθηγητών της
Σχολής κάθε ακαδηµαϊκό έτος».
Άρθρο 62
Ρύθµιση για τα µη αυτοδύναµα Τµήµατα των Α.Ε.Ι.
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 30 του άρθρου 39 του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε τη διάταξη του πέµπτου άρθρου του
ν. 4405/2016 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής:
«30. α. Σε όσα Τµήµατα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναµίας του ν. 2454/1997 (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014
(Α΄ 270), σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 παρ. 51 του
ν. 3149/2003 (Α΄ 141), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση
Τµήµατος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι
Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τµήµατος.
Στη Συνέλευση συµµετέχει και ένας εκπρόσωπος ανά
κατηγορία των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των µελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των µελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζεται µε άµεση, µυστική και καθολική ψηφοφορία µεταξύ
του προσωπικού των οικείων κατηγοριών ή υποδεικνύονται από τα αρµόδια όργανα των κατηγοριών αυτών προσωπικού, εφόσον υπηρετεί στο Τµήµα.»
2. Στην παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄
193), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε τη διάταξη του πέµπτου άρθρου του ν. 4405/2016 (Α΄ 129),
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τµήµατος µε λιγότερους από πέντε (5) Καθηγητές ή
Λέκτορες από το οικείο Τµήµα, η Σύγκλητος συµπληρώνει τα µέλη της προσωρινής Συνέλευσης µέχρι τον αριθµό πέντε (5) από Καθηγητές όλων των βαθµίδων των
συγγενέστερων Τµηµάτων ως προς το γνωστικό αντικείµενο της επιστήµης του µη αυτοδύναµου Τµήµατος.»

Άρθρο 63
1. Στις περιπτώσεις των εκκρεµών, έως την έναρξη του
σχολικού έτους 2016-2017, διαγωνισµών, τους οποίους
προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης δηµοσίων σχολείων, η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δροµολογίων στους
προσωρινούς µειοδότες µέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισµών µε την υπογραφή των οικείων συµβάσεων και
πάντως το αργότερο µέχρι 31.12.2016.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες µετά την προκήρυξη των διαγωνισµών, β) υπάρχουν αδιάθετα δροµολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν µη κατάλληλες, γ) δεν έχουν αναδειχθεί
µειοδότες στους εκκρεµείς διαγωνισµούς, η Οικονοµική
Επιτροπή µπορεί µε απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συµβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις
30.6.2016 για χρονικό διάστηµα έως 31.12.2016, προσαρµόζοντας τους συµβατικούς όρους στα νέα δεδοµένα εκτέλεσης των δροµολογίων, αν αυτό απαιτείται, και
όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο
µε αιτιολογηµένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), µε τους ίδιους ή τροποποιηµένους όρους, και κατ’ εξαίρεση των κειµένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης από
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνονται υπόψη
κριτήρια οικονοµικότητας και εξασφάλισης συνθηκών
γνήσιου ανταγωνισµού.
3. Οι δαπάνες µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, οι οποίες πραγµατοποιούνται από την έναρξη του
σχολικού έτους 2016-2017 µέχρι τη σύναψη της σχετικής σύµβασης µεταφοράς, καταβάλλονται νόµιµα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει µε σχετική
πράξη του την εκτέλεση της µεταφοράς των µαθητών
και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύµφωνο µε την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συµβατικό κόστος εκάστου δροµολογίου δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µεγίστη αποζηµίωση που προκύπτει από την εφαρµογή της
24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών µειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισµών µεταφοράς µαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά
ορίζονται µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007,
γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική µορφή ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.
6. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του
ν. 4286/2014 (Α΄ 194) εφαρµόζονται και για τη µεταφορά
µαθητών τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018
-2019.
7. Δαπάνες µεταφοράς µαθητών, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για τη διενέργεια των οικείων διαγω-
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νιστικών διαδικασιών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τον
Ιανουάριο των οικονοµικών ετών 2015 και 2016, κατά
παρέκκλιση των κειµένων περί δεσµεύσεως πιστώσεων
διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών
τρέχοντος οικονοµικού έτους, τηρουµένων των λοιπών
προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
8. Στο τέλος του άρθρου 1 της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η µεταφορά µαθητών για την υποχρεωτική διεξαγωγή του αντικειµένου της κολύµβησης, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, δύναται να γίνεται µε τους προβλεπόµενους
στο άρθρο 2 της παρούσας τρόπους.»
Άρθρο 64
1. Η δια βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιµαντική επιµόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών των φορέων του άρθρου 1
παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146) παρέχεται από το Ίδρυµα
Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συνεστήθη µε την αριθµ.
1631/896/5.5.2009 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Β΄ 1011/28.5.2009), αποτελεί αυτοτελές εκκλησιαστικό Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
σύµφωνα µε την αριθµ. 22/128/14.1.2015 απόφαση της
Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
(Β΄ 269/25.2.2015). Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού το Ι.Π.Ε. συνάπτει σύµφωνα συνεργασίας µε άλλα
νοµικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977
(Α΄ 146) στις οποίες εξειδικεύονται τα προγράµµατα, οι
διδάσκοντες και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι φορέας παροχής υπηρεσιών δια βίου µάθησης της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και παρέχει υπηρεσίες µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της περίπτωσης 2 της
υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελεί Πιστοποιηµένη
Εκπαιδευτική Δοµή παροχής πιστοποιηµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων κατά τα προβλεπόµενα στις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του
π.δ. 57/2007 (Α΄ 59). Η κατά τα ως άνω παρεχόµενη επιµόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των φορέων του άρθρου
1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄146) που παρέχεται από το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, µοριοδοτείται, ως κριτήριο επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους εν λόγω
φορείς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση
ζζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 του ν. 4369/2016
(Α΄ 33) και ισχύει.

4. Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την εκπλήρωση των
σκοπών του µπορεί να συνάπτει συµφωνίες µε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
µε εκκλησιαστικούς οργανισµούς και φορείς του άρθρου
1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), µε Ιερές Μητροπόλεις
ή εκκλησιαστικούς οργανισµούς ή φορείς άλλων εκκλησιαστικών κλιµάτων που εδρεύουν εντός χώρας ή και
στο εξωτερικό, καθώς και µε οργανισµούς ή φορείς άλλων θρησκευτικών δογµάτων.
5. Οι δράσεις του Ιδρύµατος Ποιµαντικής Επιµορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών µπορούν
να χρηµατοδοτούνται από πόρους της Εκκλησίας ή των
συνεργαζόµενων φορέων ή κοινωφελών ιδρυµάτων ή
δωρεές, καθώς και από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά
προγράµµατα και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 65
Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
της πράξης διορισµού αφυπηρετησάντων
Καθηγητών των Α.Ε.Ι.
Οι εκκρεµούσες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
διαδικασίες διορισµού ολοκληρώνονται και οι σχετικές
πράξεις των καθηγητών που εξελέγησαν στην επόµενη
βαθµίδα και αφυπηρέτησαν λόγω ορίου ηλικίας πριν από
τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της
πράξης διορισµού τους εκδίδονται και δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχουν στην
ηµεροµηνία εκλογής του καθηγητή. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν κάθε εκλογή που έλαβε
χώρα µετά την ισχύ του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και δεν ολοκληρώθηκε µε τη δηµοσίευση της σχετικής εκλογής
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα ρύθµιση
δεν επιφέρει συνταξιοδοτικά ή άλλα δικαιώµατα στους
καθηγητές των οποίων η πράξη διορισµού δηµοσιεύθηκε
µετά την αφυπηρέτησή τους.
Άρθρο 66
α) Οι υπηρετούντες στα Α.Ε.Ι. µόνιµοι και µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν την ένταξή τους στην προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου
29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. κατά αναλογική εφαρµογή των προβλεπόµενων στις διατάξεις
της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και της παρ. 3 του άρθρου 68 του
ν. 4235/2014 (Α΄ 32), υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τίτλου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (κλάδου Π.Ε. ή
Τ.Ε.) µε γνωστικό αντικείµενο ίδιο ή συναφές µε τα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το Ίδρυµα και έχουν αποδεδειγµένα προσφέρει σχετικό µε τα αντικείµενα αυτά έργο στην εν γένει λειτουργία του Ιδρύµατος, για την
εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρµοσµένου έργου του. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε απόφαση της Κοσµητείας, έπειτα από εισήγηση τριµελούς επιτροπής που αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα
µέλος Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζονται από τον Κοσµήτορα και µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης Τµή-
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µατος ή Σχολής, ανάλογα µε την ακαδηµαϊκή µονάδα
στην οποία ζητά να ενταχθεί ο ενδιαφερόµενος, και την
έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που
προβλέπεται στο εδάφιο α΄, οι υπηρετούντες εντάσσονται σε κενές ή συνιστώµενες µε µετατροπή των θέσεων
τους, οργανικές θέσεις της προβλεπόµενης στο άρθρο
29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π., µε αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόµενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Το παρόν εδάφιο εφαρµόζεται και για
τα υπηρετούντα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος µέλη
Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον κατέχουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο
29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) τυπικά προσόντα.
γ) Για τη βαθµολογική κατάταξη των εντασσόµενων
του εδαφίου α΄, εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
Άρθρο 67
Η παρ. 2 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86), όπως ισχύει, και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26
του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) που τροποποιήθηκαν µε το
άρθρο 29 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), τροποποιούνται ως εξής:
«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του:
α) Εάν καταδικάστηκε από πρωτόδικο δικαστήριο για
πράξη σε βαθµό κακουργήµατος ή για έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή για έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Εάν καταδικάστηκε αµετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική µε την υπηρεσία σε στερητική της ελευθερίας ποινή
που υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.
Μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ που απέχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά την ψήφιση του παρόντος και δεν υπάγονται στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
επανέρχονται στα καθήκοντά τους αυτοδικαίως.»

Άρθρο 68
1. Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού,
καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενου
ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελµατικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και
µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος, σύµφωνα µε
το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994,
αποκλειόµενης, σε κάθε περίπτωση, της µετατροπής
των συµβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου.
2. Άρνηση ανανέωσης γίνεται µόνο µε την επίκληση
σπουδαίου λόγου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Στις περιπτώσεις αυτές, στις δοµές που υπάγονται απευθείας στους δήµους, την οριστική απόφαση για την ανανέωση ή µη της σύµβασης λαµβάνει το Δηµοτικό Συµβούλιο µε συγκεκριµένη και ρητώς αναγραφόµενη αιτιολογία. Στις δοµές που υπάγονται στα Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α., την ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση
για την ανανέωση ή µη της σύµβασης λαµβάνει αντίστοιχα το Διοικητικό Συµβούλιο του νοµικού προσώπου, κατόπιν έγκρισης του Δηµοτικού Συµβουλίου του οικείου
Ο.Τ.Α.».
3. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των ως άνω εργαζοµένων, απέχει λιγότερες από τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανανέωσης και έναρξης των
νέων συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, δεν εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες από την
κείµενη εργατική νοµοθεσία κυρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω
συµβάσεων επέρχονται αναδροµικά από την εποµένη
της ηµεροµηνίας λήξης των προηγουµένων.
Άρθρο 69
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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